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KARNEVAL VEŘEJNÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY Ski klubu Dobruška zakončil na sjezdovce pod Masarykovou chatou její 47. ročník.
Osm celodenních výukových lekcí absolvovalo dvě stě dětí. Na hřeben Orlických hor je vozily čtyři autobusy. Výuku zajišťovalo šestašedesát lyžařských instruktorů a o hladký chod speciální školy se staralo dvanáct členů technického personálu.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
Celkové pořadí výzkumu
spoluobčané,
Město pro byznys
ve středu 14.
01. Nová Paka
března jsem v rámČtrnáct cenných kovů přivezli ski02.
Dobruška
ci krajského sebobisté dobrušského Skibob klubu
03. Nové Město n. Met.
tkání Svazu měst
z březnového mistrovství světa, které se
a obcí v sídle
04. Jičín
uskutečnilo v německém zimním střekrajského
úřadu
disku Lengries, nacházejícím se mezi
05. Hořice
v Hradci Králové
patnáctistovkovými alpskými vrcholy
06. Hradec Králové
převzal
oceněBrauneck a Latschenkopf. Zlatých mení pro Dobrušku
07. Dvůr Králové n. L.
dailí vybojovali sedm. Tři tituly mistryně
za druhé místo ve srovnávacím výzkumu
08. Kostelec nad Orlicí
světa získala Stanislava Preclíková mezi
Město pro byznys, který letos již podesáženami, čtyřmi světovými tituly se může
09. Náchod
té hodnotil podnikatelský potenciál měst
pochlubit Bohuslav Flegl v seniorské ka10. Vrchlabí
a obcí v České republice. Soutěž vyhlategorii. Více o čerstvých úspěších skibošuje CzechInvest - agentura pro podporu
11. Nový Bydžov
bistů z Dobrušky najdete na straně 29.
podnikání a investic.
12. Broumov
Jsem rád, že se nám po roční pauze
13. Trutnov
ti, které nemůžeme ovlivnit, jako například
opět podařilo vrátit na medailovou pozivzdálenost města k dálnici, ceny stavebci. Ve srovnávacím výzkumu jsou všech14. Jaroměř
ních pozemků, míru nezaměstnanosti nebo
ny obce s rozšířenou působností v Česku
15. Rychnov nad Kněžnou
průměrný plat v daném regionu.
podrobeny skutečně detailnímu zkouPotěšil mě zejména fakt, že se naše
Po mrazivých dnech na konci zimy se
mání, které zajišťují analytici agentury
Datank. Své hodnocení dělí do dvou hlav- město umístilo na nejvyšších příčkách ke slovu konečně přihlásilo očekávané
jaro. Dovolte, abych vám popřál veselé
ních kategorií - podnikatelské prostředí v přístupu veřejné správy. Chtěl bych touto
a přístup veřejné správy. Pořadí se vyhod- cestou poděkovat za dobrou práci zaměst- Velikonoce a z bohaté dubnové kulturnocuje za jednotlivé kraje a také za celou nancům všech odborů města a jeho organi- ní nabídky ve městě vás pozval na konrepubliku. Pro pracovníky městských začních složek. Blýskli jsme se například cert dobrušské rodačky Věry Martinové
úřadů, podnikatele ale i veřejnost je sesta- vynikajícím výsledkem v testu elektro- a Pavlíny Jíšové a tradiční přehlídku amavován unikátní žebříček nejlepších měst nické komunikace. Výzkum dlouhodobě térských divadelních souborů Šubertova
Dobruška, kterou zakončí představení
s největším podnikatelským potenciálem oceňuje velký rozsah úředních hodin. Vydobrušských ochotníků Sto dukátů za Juav naší republice. V rámci výzkumu jsou soko hodnoceni jsme byli za velký nárůst
na z pera Vladimíra Dvořáka.
shrnuty všechny důležité informace a sta- ekonomických subjektů v našem regionu.
Srovnávání ovšem rovněž zahrnuje oblasPetr Lžíčař, starosta Dobrušky
tistická data.
Na snímku ze slavnostního vyhlášení výsledků výzkumu Město pro byznys na titulní straně zpravodaje jsou zachyceni starostové tří nejúspěšnějších měst. Zleva: Ing. Petr Lžíčař (Dobruška), Mgr. Josef Cogan (Nová Paka)
a Petr Hable (Nové Město nad Metují).

Číslo měsíce: 14

Víte, kde všude naleznete ulici s názvem Dobrušská?
Pátrali jsme, kde všude se nachází ulice
nesoucí název po našem městě. Pochopitelně, že je najdeme většinou v nebližším
okolí – v Opočně, Novém Městě nad Metují a Solnici. Dobrušská ulice v Opočně
vede z Kupkova náměstí směrem ke hřbitovu, v Novém Městě od železničního
viaduktu do kopce ke Spům a v Solnici
z Masarykova náměstí až k čerpací stanici.

Dobrušská ulice v Praze

Čtvrtou Dobrušskou ulici jsme našli
v hlavním městě. V městské části Praha 4
– Braník spojuje ve vilové zástavbě ulice
Vavřenova a U nás.
Po kom je pojmenováno nejvíc ulic
Které historické osobnosti si vážíme
nejvíce? Pokud bychom největšího z Čechů zvolili podle toho, kolik ulic v českých, moravských a slezských městech
nese jeho jméno,
vítězem by se stal
„učitel národů“ Jan
Ámos Komenský.
Jmenuje se po něm
473 ulic či náměstí
po celé zemi.
Když se přestaneme soustředit jen
na historické osobnosti, zjistíme, že
nejvíc ulic v tuzem-

Které osobnosti daly jména největšímu
počtu ulic v Česku
1. Jan Ámos Komenský
473
2. Jan Hus
433
3. Miroslav Tyrš
405
4. Alois Jirásek
377
5. Karel Havlíček Borovský
373
6. Bedřich Smetana
361
7. František Palacký
325
8. Jan Žižka
319
9. Tomáš Garrigue Masaryk
315
10. Božena Němcová
298
Nejčastější názvy ulic celkově
1. Zahradní
693
2. Krátká
589
3. Nádražní
517
4. Polní
483
5. Školní
477
ských městech nese název Zahradní (693),
následují Krátká (589) a Nádražní (517).
V Dobrušce najdeme tučně vyznačené
názvy ulic.
(six, Deník)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 19.02.2018
schvaluje
– bezplatné zapůjčení Kulturního domu
v Dobrušce Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Opočno,
IČ 13586025 na dobu konání výroční schůze dne 10.03.2018 od 7:00 do 13:00
– pracovní cestu Ing. Petra Poláčka a Bc. Jaroslava Bořka s doprovodem do slovenského partnerského města Velký Meder, kde se
zúčastní slavnostního otevření saunového
centra dne 23.02.2018. Cesta bude vykonána služebním automobilem. Rada města
schvaluje odjezd dne 22.02.2018 a návrat
24.02.2018
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 28.02.2018

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předloženého návrhu
– novou výši úhrady ve smlouvě č. 7/36/35
o úhradě nákladů spojených s pořízením
Změny č. 2 Územního plánu Dobruška
na výši 3.000 Kč XXXXX z důvodu nápravy skutečného stavu pozemků

Rada města
dne 22.02.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 4/2018
dle předloženého návrhu
– objednání projektové dokumentace pro povolení stavby sanace krovu kulturní památky
domu F. L. Věka (čp. 185) v Novoměstské
ulici v Dobrušce u společnosti ŘEZANINA
& BARTOŇ, s. r. o., IČ 24286923, v rozsahu dle přiložené cenové nabídky ze dne
05.02.2018 za cenu 136.000 Kč bez DPH,
tj. 164.560 Kč vč. DPH podle platné sazby.
– uzavření dohody o parcelaci s XXXXX
– aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje a podání
žádosti o jeho aktualizaci v rozsahu deﬁnovaném v důvodové zprávě.
– zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků
parc. č. 2251/1 a 2251/3 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu
– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
a smlouvy o právu provést stavbu se Stavebním bytovým družstvem v Dobrušce,
IČ 00045250, za účelem provedení opravy
dožilé izolace základového zdiva bytového
domu čp. 845-846 v Dobrušce
– umístění reklamního banneru Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Častolovice, IČ 60887371, na plotě kolem pozemku parc. č. 2136/1 v obci a k.
ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na dobu od 10.03.2018 do 25.03.2018
a od 20.09.2018 do 07.10.2018 za dohodnutou cenu ve výši 14 Kč/den + DPH. Cena
je splatná do 14 dnů od vystavení faktury
po ukončení příslušného období.
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– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.12.2014 k bytu č. 1 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
do 28.02.2019
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 31 v čp. 813 v ulici Mírová
v Dobrušce ze dne 15.10.2015 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
do 28.02.2019
– uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.12.2015 k bytu č. 1 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
do 28.02.2019
– uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 10.12.2015 k bytu č. 7 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
do 28.02.2019
– uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 10.12.2015 k bytu č. 14 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
do 28.02.2019
– uzavření Dodatku č. 66 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu do 31.03.2018
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v ulici Orlické čp. 976 v Dobrušce s XXXXX,
a to dohodou k 28.02.2018
– slevu z nájemného za nájem rozlučkové
síně ve Svatodušské ulici čp. 1049 v Dobrušce za 4. čtvrtletí roku 2017 ve výši
15.000 Kč + DPH nájemci Josefu Ungrádovi, se sídlem Pulice 66, 518 01 Dobruška,
IČ 62046241, DIČ CZ6606142521, z důvodů uvedených v důvodové zprávě
– zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 27.09.2017, uzavřené s Josefem Ungrádem, IČ 62046241, na pronájem
pozemku parc. č. 1727/3 v obci a k. ú.
Dobruška, jehož součástí je budova s čp.
1049. Záměrem bude oznámena tato změna
nájemní smlouvy: změna povinnosti smluvních stran týkající se odvozu odpadních vod
– uzavření servisních a materiálových smluv
č. 42533130, č. 42533140 a č. 42533150
a dodatků č. 42528460-02-2018-01 a č.
42528470-02-2018-01 k tiskovým zařízením se společností Konica Minolta Business
Solutions Czech, spol. s r. o., IČ 00176150
– dočasné navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Dobruška, Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví o jednoho na dobu
01.03. – 30.04.2018. Důvodem je předání agendy referentky odboru odcházející
na mateřskou dovolenou referentce, která ji
bude po dobu mateřské a rodičovské dovolené zastupovat.
– poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč Všesportovnímu kolegiu Královéhradeckého
kraje, z. s., IČ 02143208, a uzavření daro-

vací smlouvy s tímto subjektem
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, IČ 48623814, na sociální službu Odlehčovací služby ve smyslu zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovanou žadatelem v roce 2018, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle
vzorové smlouvy schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na celoroční činnost v roce
2018 spolku TRI CLUB Dobruška, z. s.,
IČ 42884641, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle
vzorové smlouvy schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na akci „Dobrušský cyklistický
pohár 2018“ spolku TRI CLUB Dobruška,
z. s., IČ 42884641, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle
vzorové smlouvy schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
1.000 Kč na akci „Dětský závod horských
kol 2018“ spolku TRI CLUB Dobruška, z. s.,
IČ 42884641, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle
vzorové smlouvy schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na celoroční činnost v roce 2018
spolku Ženský pěvecký sbor Vlasta, z. s.,
IČ 26605228, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle
vzorové smlouvy schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
2.000 Kč na akci - turnaj – 2. Gross Golf
Cup „O pohár města Dobrušky“ České asociaci extrémního golfu, z. s., IČ 26571455,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky
s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne
13.12.2016
– ceník služeb Kulturních zařízení města Dobrušky v přiloženém znění platný
od 01.03.2018. Zároveň se tímto ruší ceník
předchozí, platný od 08.02.2018
– Knihovní řád městské knihovny v přiloženém znění platný od 01.03.2018
– podání žádosti o poskytnutí ﬁnanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje: Podpora kulturních aktivit
– 18KPGU1 ve výši 33.000 Kč

byla seznámena
– se Zápisem z otvírání obálek s nabídkami
účastníků výběrového řízení na pronájem
stánku pro provozování rychlého občerstvení na Městském stadionu Václava Šperla
v Dobrušce ze dne 19.02.2018 a schvaluje
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jako vítěze výběrového řízení Miroslava
Baše, IČ 73610321

neschvaluje
– uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí s městem Opočnem

–

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky
– vzít na vědomí rozšíření projektu SK Dobruška, z. s., IČ 42885060, „Rekonstrukce
atletického areálu Městského stadionu Václava Šperla (nyní nově označeného jako
Reko AS) a z něj plynoucí změnu jeho celkových nákladů, vše dle důvodové zprávy
– schválit, že příslib spoluﬁnancování projektu „Rekonstrukce atletického areálu Městského stadionu Václava Šperla“ schválený
usnesením Zastupitelstva města Dobrušky
č. ZM 06/18/2017 ze dne 13.08.2017 platí
i pro rozšířený projekt, nově označený jako
Reko AS, za těchto podmínek:
a) celkové náklady projektu budou činit maximálně 20.320.000 Kč;
b) náklady na rekonstrukci atletického oválu
a atletických sektorů v rozsahu dle projektové dokumentace „REKO AS“ zpracované
v květnu r. 2017 společností DEALS MANAGEMENT, a. s., IČ 03493385 a jeho změn
odsouhlasených městem Dobruškou budou
činit max. 18.600.000 Kč;
c) rekonstrukce trávníku nebude realizována
v rozsahu dle shora uvedené projektové
dokumentace, ale pouze v tomto rozsahu:
odstranění stávajícího trávníku, rovnání
graderem, zapískování, výsev a hnojení,
nové branky - náklady na tuto rekonstrukci
přitom budou činit maximálně 1.720.000 Kč.
– schválit jednorázové vzdání se předkupního
práva města Dobrušky k podílu id. 1/16 pozemku parc. č. 407 ostatní plocha, o výměře
145 m2, v obci a v k. ú. Dobruška, XXXXX,
k podílu id. 1/4 pozemku parc. č. 407 ostatní plocha, o výměře 145 m2, v obci a v k. ú.
Dobruška, ve vlastnictví XXXXX a id.
3/16 pozemku parc. č. 407 ostatní plocha,
o výměře 145 m2, v obci a v k. ú. Dobruška, ve vlastnictví XXXXX, a to výhradně
pro případ jeho převodu z vlastnictví výše
uvedených do vlastnictví manželů XXXXX
a nepožaduje tak v tomto případě předložení nabídky k realizaci předkupního práva.

Zastupitelstvo města
dne 28.02.2018

–

–

–

–

•

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 5/2018
– že příslib spoluﬁnancování projektu „Rekonstrukce atletického areálu Městského
stadionu Václava Šperla“ schválený usnesením Zastupitelstva města Dobrušky č.
ZM 06/18/2017 ze dne 13.08.2017 platí
i pro rozšířený projekt, nově označený jako
Reko AS, za těchto podmínek:
a) celkové náklady projektu budou činit maximálně 20.320.000 Kč;
b) náklady na rekonstrukci atletického oválu
a atletických sektorů v rozsahu dle projektové dokumentace „REKO AS“ zpracované
v květnu r. 2017 společností DEALS MANAGEMENT, a. s., IČ 03493385 a jeho změn
odsouhlasených městem Dobruškou budou
činit max. 18.600.000 Kč;
c) rekonstrukce trávníku nebude realizována
v rozsahu dle shora uvedené projektové

•
•
•
•
•
•

dokumentace, ale pouze v tomto rozsahu:
odstranění stávajícího trávníku, rovnání
graderem, zapískování, výsev a hnojení,
nové branky - náklady na tuto rekonstrukci
přitom budou činit maximálně 1.720.000 Kč.
novou výši úhrady ve smlouvě č. 7/36/35
o úhradě nákladů spojených s pořízením
Změny č. 2 Územního plánu Dobruška
na výši 3.000 Kč XXXXX z důvodu nápravy skutečného stavu pozemků
směnu pozemků parc. č. 2827/14 o výměře 38 m2 a parc. č. 2827/15 o výměře 2 m2
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 a parc. č. 607/14 o výměře 1 m2 v obci
a k. ú. Dobruška v podílovém spoluvlastnictví sourozenců XXXXX. 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
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
jednorázové vzdání se předkupního práva
města Dobrušky k podílu id. 1/16 pozemku
parc. č. 407 ostatní plocha, o výměře 145
m2, v obci a v k. ú. Dobruška, XXXXX,
k podílu id. 1/4 pozemku parc. č. 407 ostatní plocha, o výměře 145 m2, v obci a v k.
ú. Dobruška, ve vlastnictví XXXXX a id.
3/16 pozemku parc. č. 407 ostatní plocha,
o výměře 145 m2, v obci a v k. ú. Dobruška, ve vlastnictví XXXXX, a to výhradně
pro případ jeho převodu z vlastnictví výše
uvedených do vlastnictví manželů XXXXX
a nepožaduje tak v tomto případě předložení nabídky k realizaci předkupního práva
poskytnutí účelových neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky
s uvedenými příjemci dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne
13.12.2016
ve výši 120.000 Kč na sociální službu
Domovy pro seniory v roce 2018 příjemci Sociálním službám Města Opočna,
IČ 27525279,
ve výši 30.000 Kč na celoroční činnost
v roce 2018 příjemci Kuželkářskému klubu
Dobruška, z. s., IČ 22883371,
ve výši 50.000 Kč na celoroční činnost
v roce 2018 příjemci SK Dobruška z. s.,
IČ 42885060,
ve výši 120.000 Kč na celoroční činnost
fotbalového oddílu v roce 2018 příjemci
SK Dobruška z. s., IČ 42885060,
ve výši 50.000 Kč na celoroční činnost
atletického oddílu v roce 2018 příjemci
SK Dobruška z. s., IČ 42885060,
ve výši 5.000 Kč na celoroční činnost tenisového oddílu v roce 2018 příjemci
SK Dobruška z. s., IČ 42885060,
ve výši 220.000 Kč na celoroční činnost
v roce 2018 příjemci Tělocvičné jednotě
Sokol Dobruška, IČ 00578941,

• ve výši 50.000 Kč na celoroční činnost
v roce 2018 příjemci Centru pro všechny
generace z. s., IČ 22856285,
– poskytnutí účelové investiční dotace
ve výši 214.000 Kč a účelové neinvestiční
dotace ve výši 186.000 Kč, obě na projekt
„Nákup akumulátorových a elektrických
prostředků pro zajištění akceschopnosti
jednotky požární ochrany a zhotovení zabezpečení objektu stanice Dobruška“ příjemci ČR - Hasičskému záchrannému sboru
Královéhradeckého kraje, IČ 70882525,
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Dobrušky s tímto příjemcem dle vzorové
smlouvy schválené Radou města Dobrušky
dne 13.12.2016

neschvaluje
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na celoroční činnost v roce 2018 příjemci
Základní škole a Mateřské škole Trivium
Plus o. p. s., IČ 64829804. Důvodem je
možnost umístění žáků s trvalým bydlištěm v Dobrušce v dobrušských základních
školách, ve kterých je v současné době dostatečná kapacita, a které město Dobruška
ﬁnančně podporuje

bylo seznámeno
– s rozpočtovým opatřením č. 21/2017 a č. 1 - 4/
2018 schváleným Radou města Dobrušky

bere na vědomí
– rozšíření projektu SK Dobruška, z. s.,
IČ 42885060, "Rekonstrukce atletického
areálu Městského stadionu Václava Šperla (nyní nově označeného jako Reko AS)
a z něj plynoucí změnu jeho celkových nákladů, vše dle předloženého zdůvodnění
– odstoupení Karla Joukla ze správní rady
Nadačního fondu na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit na území města
Dobrušky a jmenuje Pavla Hůlka členem
správní rady tohoto nadačního fondu.
–

Rada města
dne 02.03.2018
souhlasí
– s bezplatným umístěním kontejneru na stavební suť na části místní komunikace nám.
F. L. Věka na pozemku parc. č. 2706/1 v obci
a k. ú. Dobruška před restaurací U Jelena
na základě žádosti Valerie Buriánkové,
IČ 05405211, a to od 02.03. do 05.03.2018
včetně. Po skončení prací bude komunikace
uklizena a uvedena do původního stavu.

Rada města
dne 07.03.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 6/2018
– výši osobních příplatků a příplatků za vedení ředitelům škol a školského zařízení
zřizovaných městem Dobruška s účinností
od 01.03.2018
– uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti parc. č.
2951/2 v k. ú. Dobruška s příspěvkovou
organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje vykonávající vlastnická práva
Královéhradeckého kraje pro účely stavby
"Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Pulická v Dobrušce". Za omezení běžné činnosti
majetkového správce, tedy Správy silnic
Královéhradeckého kraje, město Dobruška
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–
–

–

–
–

–

–

–

–

–

zaplatí jednorázovou vratnou kauci ve výši
1.815 Kč
uzavření dohody o parcelaci s panem
XXXXX
zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce
ulice Podskalí v Dobrušce, a to bez uveřejnění na webových stránkách města, těmto
dodavatelům: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
IČ: 25953818, Stavitelství EU, s. r. o.,
IČ: 27521711, COLAS CZ, a. s.,
IČ: 26177005, STRABAG, a. s., IČ:
60838744, KENVI CZ, s. r. o., IČ: 28825039
zadávací podmínky výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
parc. č. 1259/3 v obci a k. ú. Dobruška
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodní přípojky s manžely XXXXX
vyřazení majetku města Dobrušky dle přiložených Návrhů na vyřazení drobného
majetku 50, 51 a 52 a Návrhu na vyřazení
dlouhodobého majetku 53 předložených
organizací Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou,
IČ 75018691, a to prokazatelnou fyzickou
likvidací a odvozem k ekologické likvidaci. Majetek je zastaralý, nefunkční, rozbitý,
dále nepoužitelný, jeho oprava je nerentabilní
vzor Žádosti o zařazení do Seznamu žadatelů o pronájem městského bytu a Souhlasu se
zpracováním osobních údajů
uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na pozemek parc. č. 2251/8,
jehož součástí je stavba bez čp/če – stánek
pro provozování rychlého občerstvení, a pozemek parc. č. 2251/9 v obci a k. ú. Dobruška, s Miroslavem Baše, IČ 73610321
bezplatné zapůjčení prostor sokolovny
v Dobrušce dne 12.05.2018 od 8 do 15
hodin za účelem realizace taneční soutěže
Dobrušské sluníčko a bezplatné zapůjčení
a postavení venkovního pódia v Archlebových sadech, v případě nepříznivého počasí bezplatné zapůjčení Kulturního domu
v Dobrušce, dne 23.05.2018 za účelem realizace přehlídky úspěchů žáků dobrušských
ZŠ, MŠ a DDM, vše Domu dětí a mládeže
Dobruška, IČ 64224635
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
40.000 Kč na celoroční činnost v roce
2018 spolku Školní sportovní klub AŠSK
Bodlinka při ZŠ Fr. Kupky Dobruška, po-

–

–

–

–

–

bočný spolek, IČ 67442595, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
20.000 Kč na celoroční činnost v roce 2018
spolku Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina
Dobruška, IČ 68210876, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč na akci „Bouldermánie“ spolku
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobruška, IČ 68210876, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem
bezplatné zapůjčení 1 ks nůžkového rozkládacího stanu, 1 ks skládacího bílého stanu,
15 ks setů stolů a lavic a praktikáblů o celkové výměře cca 10 m2 SH ČMS – Sboru
dobrovolných hasičů Křovice, IČ 67438857
na akci „15. hasičské klání a sraz rodáků
Křovic“ konanou dne 25.08.2018
v návaznosti na dosažení velmi dobrých
ekonomických výsledků vyúčtování ceny
tepelné energie za účetní rok 2017 mimořádnou odměnu pro pana XXXXX, technika
provozu společnosti Centrální zdroj tepla
Dobruška, a. s., IČ 25282719, ve výši jedné
poloviny jeho průměrné měsíční mzdy roku
2017
uzavření smlouvy č. 060818 o zprostředkování vystoupení skupiny Olympic mezi
Lenkou Slavíkovou, IČ 71100024 na straně
jedné a městem Dobruškou, IČ 00274879
a společností Servisbal obaly, s. r. o.,
IČ 49811169 na straně druhé

souhlasí
– v působnosti valné hromady podle § 12
odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění,
akciové společnosti Centrální zdroj tepla
Dobruška, a. s., IČ 25282719 v souladu
s § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích s poskytnutím plnění ve prospěch
pana XXXXX, plynoucího z předloženého
návrhu smlouvy č. 1/2018 o používání svěřeného osobního automobilu

spěvkových organizací – MŠ J. A. Komenského, Dobruška, ZŠ Dobruška, Pulická,
ZUŠ Dobruška a DDM Dobruška po uplynutí období 6 let výkonu práce ke dni
31.07.2018. Dnem následujícím po konci
dosavadního šestiletého období počíná běžet další šestileté období

byla seznámena
– s přehledem o plnění rozpočtu města Dobrušky za rok 2017 předloženým odborem
ﬁnančním a školským. Rozpočtové hospodaření města skončilo k 31.12.2017 přebytkem hospodaření ve výši 23.211.966,45 Kč.

uděluje
– plnou moc XXXXX, která pro výkon inženýrské činnosti opravňuje zmocněnce
ke všem úkonům souvisejícím se zajišťováním územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro stavbu Vodovodní řad Chábory, zejména pak k jednání s orgány státní
správy, se správci inženýrských sítí a s dalšími dotčenými subjekty a k podání žádosti
na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

jmenuje
– komisi k hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu: Rekonstrukce
ulice Podskalí v Dobrušce v tomto složení:
Ing. Petr Poláček, místostarosta, Mgr. Martin Pošvář, referent ORM, Miloš Votroubek,
DiS., referent ORM. Hodnotícím kritériem
pro zadání zakázky je nejnižší nabídková
celková cena vč. DPH

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky
– rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč
Farní charitě Rychnov nad Kněžnou,
IČ 42887968, na sociální službu Odlehčovací služby (§ 44) ve smyslu zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, poskytovanou v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem.

rozhodla
– že město Dobruška jako zřizovatel příspěvkových organizací nebude vyhlašovat
konkursy na pracovní místa ředitelů pří-

Z pracovního diáře starosty
■ V pátek 16. února se uskutečnila schůzka s architektem Miroslavem Gebasem
a městským architektem Tomášem Haromem. Projednávala se zejména studie výstavby bytových domů v Mírové
ulici.
■ 19. února: jednání s pracovnicemi koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny. Beseda v klubu
seniorů v Rýdlově vile.
■ Úterý 20. února: účast na valné hromadě Unie digitálních kin v Praze.
■ Ve čtvrtek 22. února jednal porad6

ní sbor ředitelky úřadu práce Hany
Kasperové.
■ Příprava výstavby nového vodojemu
na Chlumu se zástupci Aqua Servisu Rychnov nad Kněžnou a projekční
kanceláře IKKO Hradec Králové (pátek 23. února).
■ Příprava Dne bezpečnostních a záchranných složek v Dobrušce (pondělí
26. února).
■ Veřejné zasedání městského zastupitelstva ve společenském centru (středa
28. února).

■ Ve čtvrtek 1. března starosta jednal se
zástupci Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD)
z Hradce Králové
o odvodnění připravované okružní křižovatky na silnicích I/14 a II/298.
■ Ve stejný den odpoledne se v poslanecké sněmovně v Praze uskutečnilo
jednání starosty a místostarosty Petra
Sadovského s ředitelem ŘSD Janem
Kroupou, Václavem Velčovským, náměstkem pro řízení sekce operačních
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
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■ Účast na vyhlášení ankety krajského úřadu Zlatý erb (čtvrtek 8. února)
a na oslavě MDŽ ve studijním středisku Univerzity Karlovy v Dobrušce.

výchovy, a s Klárou Dostálovou, ministryní pro místní rozvoj.
■ Večer se starosta sešel s historikem
Pavlem Taussigem a Ondřejem Gregorem Brzohohatým. Jednalo se o vzájemné spolupráci na připravované
knize o herci Radoslavu Brzobohatém,
čestném občanovi Dobrušky.

■ Pondělí 12. března: schůzka se zástupci
společnosti Lidl ohledně uzavíraných
smluv na výstavbu obchodního domu
v Dobrušce. Porada ředitelů škol v rámci obce s rozšířenou působností (ORP).

■ V pátek 2. března se uskutečnila schůzka s architektem Dušanem Řezaninou
(ateliér Řezanina & Bartoň), radním
Oldřichem Bittnerem a městským architektem Tomášem Haromem nad studií rekonstrukce Kostelní ulice.

■ Ve středu 14. března se starosta zúčastnil krajského setkání Svazu měst
a obcí, během něhož převzal cenu pro
Dobrušku za 2. místo ve srovnávacím
výzkumu Město pro byznys.
■ Výroční členská schůze Sdružení zdravotně postižených Dobruška.

■ Jednání se zástupcem ﬁrmy Dosip
o dopravním řešení v sousedství areálu
městského stadionu v souvislosti s bezpečným přecházením frekventované
silnice (úterý 6. března).
■ Ve středu 7. března veřejnosti představili projekt rekonstrukce Javorové
ulice jeho autor Kamil Hronovský, starosta a Miloš Votroubek, referent odboru rozvoje města.

Starosta Dobrušky Petr Lžíčař přebírá
v sídle krajského úřadu ocenění v soutěži
Zlatý erb z rukou Jiřího Štěpána, hejtmana Královéhradeckého kraje.

■ Ve čtvrtek 15. března starosta společně
s místostarostou Petrem Poláčkem přijali delegaci z partnerského polského
města Miejska Górka a dvou polských
obcí Krobia a Pakoslaw.
■ Ve stejný den slavnostní předání cen
soutěže nástrojařů ve Střední škole Podorlické vzdělávací centrum.

AKTUALITY Z MĚSTA
Je budoucnost dobrušské střední školy ohrožena?
musela škola vzít na svá bedra prostředBlýská se na lepší časy
Společně s Vladimírem Voborníkem,
ředitelem Střední školy - Podoorlického
vzdělávacího centra a předsedou Podorlického sdružení zaměstnavatelů, jsem
se ve čtvrtek 1. března sešel s ministrem
školství Robertem Plagou (na snímku).
O čem jsme jednali? O výstavbě nových
ubytovacích kapacit školy v Dobrušce.
Po dohodě s většinou výrobních organizací v Podorlicku jedenáct z nich v roce
2005 založilo „Podorlické sdružení zaměstnavatelů“ (občanské sdružení – nyní
spolek). Sdružení vzniklo za účelem zřízení střední školy a záchrany výukového
areálu v Pulicích, který šedesát let připravoval absolventy v technických oborech.
Jeho činnost byla tehdy odborem školství
ukončena z důvodu výuky ﬁnančně náročných strojírenských oborů a jejich „nepotřebnosti“ v daném regionu.
Už v září následujícího roku 2006 se podařilo obnovit výuku nejpožadovanějších
tříletých i studijních oborů v nově zřízené
„školské právnické osobě“ zapsané v rejstříku škol na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy s názvem Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška. Během deseti let své činnosti škola připravila
více než tisíc kvalitních absolventů zejména
pro výrobní organizace v našem regionu.

Dobrušská střední škola s vědomím budoucího rozvoje již v roce 2008 za ﬁnančního přispění Královéhradeckého kraje v
podobě jednoho milionu korun zadala vypracování studie rozvoje školy. Studii se
postupně snažíme naplňovat.
Po změně situace na Královéhradeckém kraji po krajských volbách se již bohužel nepodařilo prosadit zařazení našeho
požadavku do Krajského programu rozvoje strategické průmyslové zóny Solnice
- Kvasiny, v němž dostaly přednost školy
vlastněné krajem.
Dobrušská škola proto v roce 2016 podala projektovou žádost v programu IROP
MMR ČR o dotaci na výstavbu nových
učeben pro teoretickou a praktickou
výuku včetně příslušenství a vybavení s
názvem „Technická
vzdělanost a propojení teorie s praxí“.
Projekt byl vloni na
sklonku
listopadu
schválen a nyní se
začíná realizovat.
Předfinancování
a
spoluﬁnancování projektu bohužel

nictvím bankovního úvěru. V dané okamžité situaci neměla jinou možnost.
Z dlouhodobého hlediska je však takový
závazek téměř likvidační. Přinejmenším
omezí ﬁnanční možnosti školy natolik, že
bude nucena zcela zastavit svůj další rozvoj a modernizaci na řadu let.
Jak z toho ven, aby škola v našem regionu nezanikla? Ministr školství nám
přislíbil pomoc s tím, že na další schůzku
připravíme detailní informace o projektu,
abychom našli řešení. ANO i na naší škole
záleží. O tom, jak jsou strojírenské obory
v našem regionu důležité, snad nemůže
být pochyb.
Petr Sadovský, místostarosta
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Kde je naše
zvonička?
Tento dopis píši nejen za sebe, ale
za rodáky z naší vesničky Pulice.
I když už tam několik let nebydlím, tak
ale dojíždím na hřbitov svých rodičů. Je
to naše rodná vesnice, kde jsme jako děti,
tak i dospělí prožili mládí u naší zvoničky.
Stále i dnes slyším její hlas! Kdy jejím
zvoněním paní Vaňková oznamovala každou událost a každé úmrtí občana Pulic
a okolí. Jejím nástupcem pak byl pan Slavík, který zahynul při povodni v roce 1998.
S bolestí a vzpomínkami jsme nyní
zjistili, že ji někdo prostě rozřezal, aniž
by tento čin zdůvodnil! Vždyť se mohla
opravit a natřít! Komu překážela?
Tak jako k Dobrušce patří vaše radnice,
tak k Pulicím patřila naše zvonička! Mohu
s lítostí oznámit, že jsem tento čin oplakala. A rozhořčeny jsou i naše děti, které
v Pulicích bydlí.
Doufáme, že tento čin bude napraven.
Marie Schejbalová, rozená Marksová

Vrchol bývalé zvoničky v Pulicích

Vyjádření města
Pro posouzení stavu konstrukce zvoničky provedla specializovaná ﬁrma
standardní zkoušku pevnosti a stability
stožáru. Měření odhalilo nevyhovující
materiálové vlastnosti zvoničky (značná koroze, únava a křehkost materiálu,
porušené založení resp. kotvení zvoničky k betonovému základu). Následně se
z bezpečnostních důvodů rozhodlo o odstranění zvoničky. Demontáž provedla
společnost Garret-CZ.
Původní zvon na vrcholu jedenáctimetrové zvonice byl už nefunkční. Chybělo
mu srdce. Dojde k repasi zvonu včetně
vsazení nového srdce. Následně bude osazen s novou stříškou na objektu hasičské
zbrojnice v Pulicích. V těsném sousedství
vloni zrekonstruované kalvárie u pulického mostu se odstraní zbývající betonový
základ zvoničky, terén bude zarovnán
a doseje se tráva.
Tereza Tupcová,
referent odboru rozvoje města
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PŘÍPRAVY VÝSTAVBY OBCHODNÍHO DOMU LIDL v Dobrušce pokračují dle stanoveného harmonogramu. Poslední společné jednání zástupců našeho města a obchodní
společnosti se uskutečnilo na dobrušské radnici v pondělí 12. března. Hlavním bodem
programu byla kompletace smlouvy o spolupráci, zahrnující například budoucí podobu
inženýrských sítí a smluv o směně pozemku. Nadále platí, že obchodní společnost Lidl
Česká republika by výstavbu nové prodejny v Dobrušce měla zahájit v příštím roce.

Město Dobruška přispělo k rozvoji
česko-polského přátelství v regionu
Starosta Petr Lžíčař s místostarostou Petrem Poláčkem přivítali ve čtvrtek
15. března na radnici delegaci z partnerského polského města Miejska Górka
a obcí Krobia a Pakoslaw. Polští partneři z Miejské Górki požádali našeho místostarostu o pomoc při hledání partnerské
obce poblíž Dobrušky pro sousední městečka. Novým partnerem polských obcí se
pravděpodobně stane České Meziříčí. Při
setkání se také diskutovalo o možnostech
spolupráce mezi Dobruškou a Miejskou
Górkou v letošním roce. Na snímku jsou
společně s našimi zástupci zachyceni Karol Skrzypczak, starosta Miejské Górki,
Sebastian Czworka, starosta Krobia a Kazimierz Chudy, starosta Pakoslawi.
Po setkání na radnici se polská delegace vydala za doprovodu místostarosty Po-

láčka do Českého Meziříčí na premiérové
setkání s vedením obce. Během srdečného
a přátelského jednání se dohodla návštěva
starosty Milana Žďárka v Polsku. Popřejme Českému Meziříčí, ať najde stejně
přátelského a společenského partnera,
jako jsme my našli před lety v Miejské
Górke. Setkávání s dobrými přáteli a výměna zkušeností napomáhá úspěšnému
rozvoji obcí. Máme to vyzkoušeno a potvrzeno.
Na závěr trocha nadsázky: s Poláky
se nám musí spolupracovat dobře, neboť mimo jiné matka starosty Dobrušky
má rodné jméno Poláčková a místostarosta se jmenuje Poláček. Kde jinde by
tedy naši severní sousedé měli najít lepší
přátele?
(red)

Bezpečnější fotbalové branky
a podpora tradiční dobrušské akce
Správní rada Nadačního fondu na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit
na území města Dobrušky schválila příspěvek pro fotbalový oddíl SK Dobruška
ve výši 30 tisíc korun na pořízení závaží
s kolečky pro zabezpečení různých velikostí přenosných branek proti jejich převrácení.
Jedná se o zásadní bezpečnostní prvek
fotbalových branek, které využívají zejména mladí hráči při trénincích a zápasech na hřišti s umělou trávou.
Zároveň byla uzavřena smlouva s dobrušskou společností KAND o propagaci
na Den bezpečnostních a záchranných

složek Integrovaného záchranného systému, který se uskuteční na náměstí
F. L. Věka v pátek 1. června. Jménem nadačního fondu děkuji paní ředitelce Charvátové za vstřícný přístup při administraci
jejich příspěvku.
Pokud by chtěly nějakým způsobem
přispět do fondu i další dobrušské společnosti, případně i z okolí, prosím, kontaktujte mě. Prostředky fondu jsou využívány
výhradně na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit v našem městě, jak je
to ostatně uvedeno v názvu fondu.
Petr Poláček, místostarosta
a předseda správní rady fondu
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Saunové centrum ve Velkém Mederu
může být inspirací pro Dobrušku
V městském termálním středisku
Corvinus ve slovenském partnerském
městě Velký Meder otevřeli nové saunové
centrum. Vedení města Dobrušky přijalo
pozvání k účasti na slavnostní události.
Naše delegace vedená místostarostou Petrem Poláčkem se připojila ke gratulantům se symbolickým darem – vitrážovým
znakem našeho města.
Nové saunové centrum je pojato v
moderním stylu s různými obměnami
původně „ﬁnského vynálezu“. Jeho součástí jsou rozsáhlá odpočinková zákoutí
a malý bar. „Pro znalce termálního areá-

lu ve Velkém Mederu upřesňuji, že vstup
do saunového centra bude kombinovaný.
Buď přes současnou hlavní nástupní halu,
nebo prostřednictvím vlastního vchodu.
Vše je řízeno jako dosud elektronickými
vstupními čipovými hodinkami,“ přiblížil
novinku Petr Poláček.
Vzhledem k tomu, že se v Dobrušce
připravuje rozsáhlá rekonstrukce krytého bazénu, může se saunové centrum stát
vhodnou inspirací i pro nás. Kde jinde se
nechat poučit než u skutečných profesionálů v oboru relaxace?
Pomyslné dveře do mederského termá-

Saunové centrum ve Velkém Mederu
lu máme díky přátelskému vztahu vedení
našich měst vždy otevřeny. Zástupce primátora města Dénes Mikoczy říká: „Češi
jsou u nás vítanými hosty, protože představují naši hlavní klientelu. A Dobrušťáky přivítáme vždy obzvlášť vřele.“ (pol)

Okénko poslance Petra Sadovského:
Můj řečnický křest ve sněmovně

Nový zákaz stání
v ulici R. Drejsla

Tak došlo i na mě. Organizačním výborem jsem byl určen zpravodajem pro
novelu zákona o střetu zájmů a to pro tisk
článků 33 a 34. Zákon, který dostanete
ke zpravodajování, si nemůžete vybrat, je
vám určen. Zpravodaj je poslanec, který
„komentuje“, neboli provádí sněmovnu
nově vznikajícím zákonem s jeho pozměňovacími návrhy.
Návrh nejprve přednese na úrovni poslaneckých klubů, poté v prvním čtení
na zasedání sněmovny, popřípadě i na jednotlivých výborech, do kterých je zákon
postoupen. V tomto šlo o to, aby z povinnosti oznamovat majetek byli vyjmuti
neuvolnění zastupitelé, starostové a místostarostové. V druhém návrhu bylo meritem věci, aby nemohl „každý“ anonymně
nahlížet do tohoto registru a v podstatě
kdykoliv „u piva“ lustrovat majetek zmíněných funkcionářů. Tento návrh sněmovna postoupila do druhého čtení. Zákon je
zároveň postoupen do Ústavně právního
výboru a do Výboru pro veřejnou správu.
Na tvorbě tohoto zákona jsem se podílel. Podal jsem pozměňovací návrh zákona, který zjednodušuje podání vstupního
formuláře i například tím, že Ministerstvo
spravedlnosti bude muset od účinnosti tohoto zákona využívat databázi Katastru
nemovitostí a tím zmírní administrativ-

V minulém čísle Dobrušského zpravodaje jsme informovali o změně dopravního značení v úseku vyústění ulice Solnické
do náměstí F. L. Věka. Dosavadní „Zákaz
vjezdu všech vozidel“ nahradil „Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel“, umožňující průjezd cyklistů. Zmíněná změna
však nebyla jediná. Další jste mohli již
zaregistrovat v ulici Radima Drejsla, kde
došlo k umístění dopravního značení „Zákaz stání“ s platností úseku od křižovatky
s ulicí Mlýnská až k ulici Nádražní.

ní zátěž. Právě toto je jeden z příkladů
využití vlastních zkušeností, získaných
ve funkci komunálního politika a možnosti jejich aplikací při tvorbě zákonů.
Co říci k vlastnímu vystoupení u řečnického pultíku ve sněmovně? Jedním
slovem: překvapivé! Měl jsem představu,
že první vystoupení bude krátké, strohé
a věcné. Opak byl pravdou. Když si odmyslíte, že vás sleduje dvě stě kolegů,
kteří čekají, co z vás vypadne... Oproti
idealistickým představám to dopadlo zcela jinak. Moje první „krátké“ účinkování
trvalo déle než hodinu. Projednávání provázela vášnivá diskuse, kterou přerušila
i přestávka poslaneckého klubu. Nutno
podotknout, že s přibývajícím časem a počtem vystoupení moje nejistota vyprchala.
Návrh zákona byl nakonec zčásti přijat
a postoupen do druhého čtení.
Další týden, kdy už prvotní nervozita opadla, jsem již v pohodě navrhoval
v prvním čtení zamítnutí novely zákona
o Prezidentské kanceláři. Ale o tom třeba
až příště. Rád například vysvětlím postup
schvalování zákonů od návrhu přes sněmovnu a Senát až po prezidenta.
Přeji krásné jarní dny
Petr Sadovský, poslanec
a místostarosta Dobrušky

Pro vysvětlení: změny probíhají na
základě dlouholetých problémů a stížností na komplikovaný průjezd nákladních
vozidel, zejména svozu odpadu nebo při
zimní údržbě Technickými službami Dobruška. Dopravní změna se však neřešila pouze z tohoto důvodu, ale také kvůli
volnému průjezdu vozidel Hasičského záchranného sboru v případě, že by v daném
místě došlo k havárii nebo požáru.
Dopravní infrastruktura plánovaná
před desítkami let nepočítala s tak velkým
nárůstem počtu vozidel, která se po komunikacích ve městě pohybují, nebo na nich
v současnosti parkují. Šířka ulice Radima
Drejsla neodpovídá požadovaným parametrům pro parkování vozidel v obou
směrech dle pravidel silničního provozu.
Proto se snažíme situaci usměrnit, aby
nedocházelo k problémům s průjezdností
nebo s údržbou komunikace. Věříme, že
po uvedených změnách budou občané, řidiči i další účastníci využívající zmíněnou
komunikaci spokojeni.
(sad)
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Z HISTORIE
110 let | * 1908 – † 1974 Karel Procházka
* 11. dubna 1908 v Dobrušce
† 27. dubna 1974 v Opočně
Učitel dějepisu, zeměpisu a občanské
nauky. Psal do regionálního tisku své
historické studie, režíroval ochotnické
divadlo, působil ve skautu, byl také členem Orla a dalších organizací. Za války
byl řídícím učitelem na škole v Podbřezí.
Po válce učil na gymnáziu a státní mistrovské škole v Dobrušce. Po květnu 1945
byl poslancem Národního shromáždění
a předsedou krajského výboru Československé strany lidové, jejímž členem byl
od roku 1933. Po únoru 1948 byl z učitelského místa propuštěn a pracoval jako

dlaždič. Na základě provokace byl v roce
1949 odsouzen k doživotnímu trestu. Prošel věznicemi Praha – Ruzyně, Plzeň –
Bory, Leopoldovem a Valdicemi, odkud
byl v roce 1960 propuštěn na amnestii
a v roce 1965 rehabilitován. Z doby věznění pochází jeho básnická sbírka Kruh
a kříž. Po návratu pracoval v Okresním
stavebním podniku v Dobrušce a aktivně se podílel na kulturním životě města
jako režisér ochotnických divadelních
představení. Úplné rehabilitace se Karlu Procházkovi dostalo až po roce 1989.
Jeho životní osudy zpracovala Iva Hauptﬂeischová ve své diplomové práci, která
vyšla i knižně.
(jm)

100 let | Přísaha českých spisovatelů
Letošní rok je ve znamení stého výročí
vzniku samostatné Československé republiky. Samotnému vyhlášení samostatnosti,
spojenému zároveň s ukončením jedné
z nejkrvavějších válek v dějinách lidstva,
však předcházela celá řada událostí, které
se získáním samostatnosti úzce souvisely.
Samostatný stát nespadl z nebe, ani nebyl jen dílem dohody vítězných válečných
mocností. Byl také výsledkem nemalého
úsilí a nemalých obětí (včetně obětí na životech) příslušníků českého a slovenského národa. Bez jejich touhy po svobodě
by nikdy Československo nemohlo vzniknout.
Nešlo jen o odboj zahraniční, vedený
profesorem a posléze prvním prezidentem
republiky T. G. Masarykem, a reprezentovaný zejména značnou vojenskou silou
italských, francouzských a především
ruských legií. Na odporu proti rakousko-uherské monarchii se podílel i odboj
domácí. Ten byl reprezentován jak tajnou

Maﬃí (zpravodajskou organizací, jejímž
členem byl i dobrušský poštmistr Václav
Malý), ale také otevřenými projevy odporu. Jedním z nich byla i národní přísaha,
přednesená 13. dubna 1918. Na shromáždění ve Smetanově síni Obecního domu
v Praze ji přednesl spisovatel Alois Jirásek. Text přísahy sepsal jeden z pozdějších
„mužů 28. října“ František Soukup. Již
v tomto dokumentu je jasně formulován
požadavek národní a státní samostatnosti.
„Nechtěli jsme a nechceme nežli žíti životem svobodným a samostatným, spravovati osudy své pod vlastní svrchovaností
a budovati nepoutáni a volni bytí svoje,
jak o to usiluje každý uvědomělý národ
po všem kulturním světě. To je právo naše
nejposvátnější! Právo národní i mezinárodní národa, jenž má zásluhy o kulturu
světovou a jenž svou vzdělaností, svými
silami mravními a svým rozvojem hospodářským s hrdostí se postavil vlastní prací
svou do prvé řady demokratických národů
světa. Taková je jednotná a svorná vůle
národa.
Tak zde stojíme!
A v pevné, nezlomné
důvěře v konečné vítězství nejsvětlejších
práv svých, v důvěře
ve vítězství spravedlnosti, ve vítězství
práva nad násilím,
svobody nad porobou, demokracie nad
výsadami a pravdy
nad klamem ve velikém rozhraní dějin
Setkání Aloise Jiráska s T. G. Masarykem v Hronově
světových zvedáme
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Karel Procházka
ruce své, a při drahé památce předků,
před očima vzkříšeného národa a nad hroby padlých v mohutném souzvuku všech
duší svých slibujeme dnes a pro všechnu
budoucnost: Zůstaneme, kde jsme stanuli!
Věrni práci, věrni v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu! Vytrváme, dokud
nezvítězíme! Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa!“
Národnostní útlak se v této době stupňoval a můžeme jej sledovat v celé řadě
opatření, která měla snahu o národní identitu co nejúčinněji potlačit. Projevovalo
se to nejen na školách, kde bylo zakázáno zpívat národní písně a pro upevnění
rakouského vlastenectví nařízeno zpívat
hymnu oslavující panující habsburský
rod. Materiální výraz nacházely tyto snahy i v upisování tzv. válečných půjček,
které musely poskytovat i města a obce.
Také město Dobruška bylo nuceno několik takovýchto půjček poskytnout, dokonce i v posledním válečném roce 1918.
Zcela zřejmě jako výraz odporu proti
habsburské monarchii schválila dobrušská městská rada udělení čestného občanství Aloisi Jiráskovi. Stalo se tak 1. června
1918, v týž den, kdy bylo město donuceno schválit válečnou půjčku ve výši
5 000 korun. Udělení čestného občanství
spisovateli, jenž nejenže proslavil Dobrušku svými romány F. L. Věk a Temno,
ale který byl jedním z protagonistů úsilí
o naši národní a státní svobodu, bylo neklamným výrazem postojů představitelů
i občanů města.
Po sto letech si můžeme toto výročí
připomínat jako jeden z kamínků mozaiky, z níž se skládal boj českého národa
za svobodu. Jsme rádi, že se na něm, byť
malou měrou, podílelo i naše město.
(jm)
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50 let | Půlstoletí technických služeb ve vzpomínce
Trochu zapomenuté výročí. V letošním
roce uplyne již padesát let od založení
dobrušských technických služeb. Čas plyne a pamětníci ubývají. O to vzácnější je
vzpomínka jednoho z těch, kteří u založení této, pro město tak potřebné organizace
stáli, pana Zdeňka Adámka.
„V úterý 2. ledna 1968 jsem nastoupil
do zaměstnání k Městskému národnímu
výboru v Dobrušce jako řidič traktoru.
Tehdy město koupilo nový traktor Zetor
pro dovoz stavebního materiálu a pro
další nejrůznější potřeby města. Stavělo se například v akci „Z“ nové Kino 70
(v prostoru bývalého zahradnictví pana
Dubského). Stavebního materiálu na dovoz bylo stále dost.
Za traktor byly koupeny ještě dva sklápěcí vlečné vozy. Garážovalo se v zimním
období ve stodole, což při mrazech přinášelo značné problémy. Úklidové práce
po městě a rozvoz laviček se stíhaly jen
za cenu prodloužení pracovní doby. Město
proto koupilo ještě další traktor a závěsný nakladač na sypké hmoty. Jako řidič
nastoupil Zdeněk Dvořáček. Následně
pak město zajistilo garáž pro dva traktory
ve firmě Kosař v Domašínské ulici.
Stavěly se prodejny potravin v Křovicích, Pulicích, v Javorové ulici. Všechno
se dělalo v akci „Z“ za pomoci brigádníků. Budovalo se nové osvětlení města,
prováděl se úklid cest a mnoho dalších
prací. Doprava se poskytovala také zá-

Snímek z roku 1977 zachycuje výstavbu krytého bazénu v Dobrušce v takzvané akci „Z“
jemcům při stavění rodinných domků.
Město přikoupilo ještě traktorový bagr
„Bělorus“ a nákladní auto IFA a začaly
být problémy s parkováním. Z rozhodnutí města se tak technické služby spojily
s domovní správou a nové umístění našly
v areálu s dílnou a garážemi, kde nechybělo ani potřebné sociální zázemí a kanceláře. V tomto objektu jsou technické
služby dodnes.

Dnes už jen vzpomínáme na velmi
skromné začátky těchto městských služeb.
Po 26 letech práce u města jsem v roce
1994 odešel do důchodu. V tehdejších
technických službách byl dobrý kolektiv
spoluzaměstnanců i vedoucích.
Dnes mají technické služby modernější stroje a vozidla. Práce tam je ale stále
hodně. A je to práce, bez níž bychom si
město už nedovedli představit.“
(jm)

40 let | Z návštěvy českého kosmonauta Remka v Dobrušce

Po Sovětském svazu a USA se tehdejší Československo stalo přesně před čtyřiceti lety třetí zemí, která vyslala svého člověka do vesmíru. Na výzkumnou cestu mimo planetu Zemi se Vladimír Remek vydal 2. března roku 1978. V květnu 1985 Remek usedl do křesla
pro hosta ve zcela zaplněném sále dobrušského sdruženého klubu. Na snímku vpravo se starostou Karlem Jouklem.

Omluva redakce dobrušského zpravodaje
Na základě upozornění starostky Gabriely Prýmusové upřesňujeme obsah článku z minulého čísla Dobrušského zpravodaje s názvem V Bačetíně otevřeli naučnou stezku významného rodáka z rubriky Na návštěvě
u sousedů v části týkající se smuteční síně takto: V Bačetíně stále kaple sv. Kříže slouží jak k církevním, tak
i občanským smutečním obřadům. Za nepřesnost se omlouváme.
(red)
11
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Z KULTURY
Dvě výročí dobrušského rodáka Radima Drejsla
V dubnu si připomínáme dvě výročí dobrušského rodáka Radima Drejsla.
Na talentovaného multižánrového hudebního skladatele pro Dobrušský zpravodaj
zavzpomínal jeho blízký přítel Luboš
Sluka, držitel premiérové ceny Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka,
pro nějž zkomponoval skladbu Meditace
na téma o putování Františka Vladislava
Heka.

Drejsl ve vzpomínce
přítele Luboše Sluky
S Radimem jsem
se seznámil na rychnovském gymnáziu,
kde jsme oba studovali. Byl starší, a tak
chodil o pár ročníků
výš. Setkali jsme
se nejen jako krajani Dobrušťáci, ale
také jako spoluhráči
ve studentském symfonickém orchestru.
Radim hrál na klavír a já na harmonium.
Radim za války odešel studovat do Prahy
na konzervatoř, ale setkávali jsme se každou sobotu v Dobrušce u Drejslů, když
Radim přijel domů. Vozil z Prahy vzácné
gramofonové desky, které jsme si společně přehrávali. Oba jsme už komponovali,
tak jsme si navzájem ukazovali svoje nové
skladby. Myslím si, že jsme prostřednictvím hudby byli nádherně propojení. Naše
přátelství trvalo do konce Radimova bohužel krátkého života. V Dobrušce jsme
měli báječnou partu, s níž jsme jezdili
na hory. Když se Radim stal v Praze uměleckým vedoucím Armádního uměleckého souboru (AUS), často se cítil osamělý.

Radim Drejsl, hudební skladatel (* 29. 04. 1923 Dobruška - † 20. 04. 1953 Praha)
Dobrušský rodák komponoval již v době, kdy studoval na rychnovském gymnáziu,
na kterém v roce 1942 maturoval. V letech 1942 - 1946 studoval na pražské konzervatoři
skladbu, klavír a dirigování. V prvních poválečných letech patřil Radim Drejsl k organizátorům dobrušského kulturního života. Své hudební vzdělání prohluboval studiem
v období 1946 - 1950 na pražské Akademii múzických umění. V roce 1949 se stal uměleckým vedoucím Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Jeho umělecká tvorba, vojenské a masové písně nového typu, svědčí o nesporném talentu autora.
Vedle tehdy populárních vojenských a budovatelských písní komponoval hodnotnější
díla v oblasti vážné hudby. Drejslova hudba je tematicky rozsáhlá, pokusil se i o operu.
Byl vždy viditelně potěšen, když jsem ho
v hlavním městě navštívil. Vydrželi jsme
si dlouho do noci vypravovat. Vím, že se
mu příčil vojenský režim. Navzdory svému přesvědčení se stal šéfem souboru.
Získal hodnost majora, ovšem na oﬁciality si nepotrpěl. Když mu vojáci salutovali, nesl to nelibě. Byl velmi skromný
a nejlépe se cítil mezi svými kamarády.
Bavila ho muzika různých žánrů. Měl rád
taneční hudbu. Uznával Jaroslava Ježka
a sám také skládal populární písničky. O
Drejslovi se třeba tvrdí, že pro AUS napsal Rozkvetlý den. Jenže on tuhle skladbu, stejně jako spoustu dalších, složil
dávno předtím, než k armádnímu souboru
nastoupil. Tvorba uměleckého programu
armádního souboru navzdory jeho mladému věku ležela na jeho bedrech, protože v něm nebyl nikdo schopnější. Byl
nesmírně nadaný. Významný profesor
Voskovec z konzervatoře mi po Drejslově
smrti potvrdil, že Drejsl byl jednoznačně
nejnadanějším skladatelem během jeho
dlouhé pedagogické praxe.
Velmi mě trápí, že se neustále tvrdí,
že Radim Drejsl zemřel za nevyjasněných okolností. Jsem přesvědčen, že byl
zavražděn stejně jako politik Jan Masaryk. Byl jsem jedním z prvních, kdo se

Radimu Dreslovi je věnován vzpomínkový koncert v dobrušské synagoze, který
na neděli 15. dubna připravuje spolek Dobrušská klasika ve spolupráci s vlastivědným muzeem. Více o koncertu na straně 22.

Svatovítské varhany mají podporu
také v Dobrušce Více informací: www.svatovitskevarhany.cz
Projekt Svatovítské varhany, jímž bude
vlastně symbolicky dokončena dostavba
katedrály sv. Víta, symbol naší země, má
podporu i v Dobrušce.
Svým nesporným uměním přispěl
na stavbu královského nástroje v hodnotě 80 mil. Kč beneﬁčními koncerty v Rudolﬁnu varhaník Pavel Svoboda. Těch se
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navíc zúčastnilo několik obyvatel našeho
města, kteří věnovali ﬁnanční prostředky do zapečetěných kasiček. Také mezi
majiteli píšťal svatovítských varhan prostřednictvím symbolické adopce jsou už
Dobrušťáci.
V současné době lze přispět na svatovítské varhany i v lékárně U Zlatého

Radim Drejsl, hudební skladatel
dozvěděl, že ho našli ležet mrtvého pod
oknem. Tehdy se vědělo, že za ním do sídla souboru přišli tři muži. Radim z okna
nevyskočil, vyhodili ho. Vrátného AUSu
krátce po neštěstí uvěznili, aby nemluvil.
Jsem si jistý, že šlo o politickou vraždu.
Vždyť měl těsně před svatbou a miloval
svoje rodiče a sestru. Vždy se velmi těšil
na cestu domů do Dobrušky. Jeho přítel
a kolega z AUSu režisér Vojtěch Jasný napsal obsáhlý článek o tom, jakým je teorie
o sebevraždě nesmyslem. Důkazní materiály o plánované politické vraždě patrně
leží někdy v Rusku, ale bohužel schází
vůle se k ním dostat…
(six)
lva, která reagovala na výzvu České
lékárnické komory
a v oddělení bez receptů stojí na pultě
zapečetěná pokladnička s logem, kam
lze přispívat na dokončení tohoto mimořádného projektu
s celonárodním přesahem.
(eda)
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Má vlast na Pardubickém hudebním jaru
přinesla neopakovatelný zážitek

Přestože do začátku VIII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F. L.
Věka zbývá ještě půl roku, mají příznivci
krásné hudby z Dobrušky a okolí jeden
nezapomenutelný zážitek už za sebou.
Téměř sedm desítek jich totiž kývlo
na nabídku organizátorů hudební přehlídky F. L. Věka k účasti na slavnostním
zahájení jubilejního, čtyřicátého ročníku
Pardubického hudebního jara, které se
uskutečnilo 14. března v Tipsport areně
v Pardubicích.
Možnost slyšet cyklus symfonických
básní Bedřicha Smetany Má vlast v provedení České ﬁlharmonie se podle reakce
účastníků zařadila mezi naprosto výjimečné
a neopakovatelné okamžiky. Dokazoval to
i závěrečný dlouhotrvající potlesk vestoje
všech tři a půl tisícovek diváků hale. (eda)

Vejdělkova tragikomedie u diváků v dobrušském kině
zabodovala
sledně scénu po scé-

ně, větu po větě,
abychom vztah matka – dcera dostali
do ﬁlmu co nejvíc,
protože je to pro mě
ústřední téma celého
ﬁlmu.“
Filmoví fanoušci uznali, že Eliška Balzerová opět
nezklamala. Rozehrála kostýmní návrhářku Evu, která
tahala za nitky života svých nejbližších a psala svůj vlastní
příběh z jejich života tak, jak to umí jen
ona - s jiskrou i smutkem v oku, gestech
a všem, čím se vyjadřuje, takže se divák
směje a zároveň mnohému ukápne i slza.
Skvěle jí přitom sekunduje Táňa
Vilhelmová v roli dcery Terezy, která se
pere nejen s nemocí, ale i šedí manželského života. Ukazuje přitom vnitřní sílu, tolik potřebnou, aby jedinec dokázal takové
období zvládnout.
Odezva zvláště mužské části publika
jasně potvrzovala,
jak značnou pozornost si právě u ní
získala také „herečka“ v červenobílém kostýmu, jejíž
hlas "bublal" kdesi
pod naleštěnou kapotou a zahlcené
plíce v jednom případě dokonce chrlily množství páry.
Byla jí Carevna či
lépe Volha GAZ 21,
na níž mnozí pánové
v hledišti „ujížděli“
Režisér Jiří Vejdělek připojil ke svému podpisu do pamětní knihy směrem do svého
dobrušského kina vtipnou kresbu s F. L. Věkem
mládí. Jiří Vejdělek
Jako emotivní, napínavou, zábavnou
jízdu se skvělými hereckými výkony
charakterizuje Jiří Vejdělek svůj zatím
poslední ﬁlm Tátova volha. Diváci, kteří
přišli v neděli 18. března do kina v Dobrušce, to potvrzovali svými reakcemi
během setkání s tímto režisérem, které následovalo hned po doběhnutí titulků.
Jiří Vejdělek vsadil znovu na výrazné
a nezaměnitelné herce, zároveň s trochou
nadsázky přiznal, že aktérům vedlejších
rolí vysvětlil, že Eliška Balzerová má
zkrátka pro hlavní roli Evy protekci z minula. „V Ženách v pokušení byla Eliška
daleko divočejší, ale opět to pro ni byla
role jiná, než v jaké ji měli diváci léta
zaﬁxovanou jako lékařku Alžbětu Čeňkovou v Nemocnici na kraji města. Jsem
rád, že jsem jí opět mohl dát příležitost,
aby si zahrála matku. Pro ni to bylo důležité, protože má sama dceru ve věku
Táni Vilhelmové. Myslím si, že si mohla
dobře představit, kdyby se jí dcera ocitla
na takových životních křižovatkách jako
v Tátově volze. Na roli se velmi důkladně
připravovala. Procházeli jsme spolu dů-

jim prozradil, že auto nechal štáb upravit
tak, aby připomínalo americký koráb silnic. „Tátova volha byl název v původním
scénáři od Ivy Jestřábové v původním
scénáři. Musím přiznat, že jsem rád, že
Iva nezvolila název třeba Tátův ﬁat nebo
Tátův moskvič, protože volha je auto fotogenické. Navíc je prostorná, takže jsme
se do ní v pohodě vešli, jak herečky, tak
já s panem kameramanem. Pan zvukař
skončil v kufru. Jsem za Tátovu volhu rád
a název scénáře jsem nezměnil.“
Podle režiséra Jiřího Vejdělka je původní podoba scénáře citlivým ženským
příběhem. „Ten jsem se snažil zanechat,
ale samozřejmě jsem k tomu přidal vlastní
mužský pohled, aby ﬁlm nebyl příliš plačtivý. A jak mě diváci znají, tak jsem se
neudržel a přidal scény odlehčující a legrační, takže se diváci v kině docela smějí.
V tom já se nikdy neudržím.“
Tátova volha je ﬁlm ze života. K němu
patří jak nemoc, tak odchody nejbližších
i překvapení v podobě nemanželských
dětí nebo nevlastních sourozenců. Ne každý však dokáže takové situace zvládnout.
Grácie a nadhled, s jakými to v tomto ﬁlmovém příběhu dokazují Eva a Tereza,
může být vodítkem pro příběhy skutečné.
(eda, six)
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VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK - DUBEN 2018
Beletrie pro dospělé
Monika Peetzová
Cristina Caboniová
A. I. Pokryškin
Ali Land
Leila Meachamová
Petr Urban
Simone van der Vlugt
Taťana Březinová
Z. Hartmanová,
J. Šenkeříková
Leo Kessler
Karen Dionne
František Kalenda
Milan Kundera

Jedna + 1
Tajemné cesty parfémů
Křídla v boji
(M)Učednice
Ryanova pomoc
S Pivrncem proti krizi
Půlnoční modř
Babička na inzerát
Noční labuť
Vražedná past
Dcera krále močálů
Vraždy ve znamení hvězdy
Kniha smíchu a zapomnění

Naučná literatura pro dospělé
Ota Kars
Jmenuju se Tomáš
Jan Bauer
Tajemné stránky českých dějin
Tone Finnangerová
Tilda a její nápady
Kolektiv autorů
Příběhy mořeplavců.
Češi a Slováci, kteří obepluli svět
Jacqueline Vogt,
Ryby z našich rybníků a řek
Ingo Swoboda
Marcus Cowper
Tank Tiger

Věra Nosková, Tomáš Nosek Masajové krev a mlíko:
cestování po exotické Tanzanii
Arielle Ford
Proměň jej ve spřízněnou duši:
průvodce šťastnějším životem
Elsa Thiriot
Rok plný učení zábavnou formou:
52 týdnů pedagogických aktivit
v rodině
Literatura pro děti
Oldřich Růžička
Przemyslaw Wechterowicz
Emilia Dziubaková
Abbie Rushtonová
Magdaléna Katolická
Fabrice Colin a kol.
Michael Bond
Magdalena Takáčová
Emily Bone
Ivana Pecháčková,
Nikola Hoření
Carin Oliverová
Nick Willoughby

Příběh letadla
Obejmi mě, prosím
Rok v lese
Odpusť mi. Megan
Jenseptej.
Příběhy knižních skřítků
Sněhurka. Pohádkové pohromy!
Medvídek Paddington
Vlásky
Odkud pochází jídlo:
podívej se pod okénko
David a Goliáš
Hračky a domečky pro křečky
Jak se stát youtuberem

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro měsíc duben:
Literatura pro dospělé:
Vladimíra Valová: DO VNITROZEMÍ
1. vydání, Host,
Brno, 2017, 193
s., 259 Kč
Okamžik,
jeden z tisíce, kdy člověk
udělá krok stranou a seskočí
z
pojízdného
pásu vlastního
života: vypne
telefon, ať si
všichni trhnou,
ráno
kdovíproč neodejde do práce, jen tak se opije
s cizincem, nabídne azyl nuzákovi či

rozkope vlčí máky v květu. To je ten okamžik, kdy se život otevírá a puká, objevuje se cesta nebo propast nebo cesta na dno
propasti. Tihle hrdinové vědí, že záleží jen
na nich, kolik toho prožijí a co si ze života urvou. Jejich nejbližším společníkem je
samota, i když vědí, že ticho, které ji provází, bývá smrtící a někdy musejí křičet
jako na lesy. Jednou odpoví jen ozvěna,
ale jindy volání dolehne k uchu druhé bytosti. Debutující Vladimíra Valová přichází se souborem ostrých próz, které svou
náladou připomenou Jana Balabána.
Nikdo si na nic nehraje, a pokud ano,
dlouho mu to nevydrží. Není to veselý
svět, ale není ani beznadějný, a hlavně je náš.
Hodnocení z databáze knih: 87%

Literatura pro děti:
Emily Carroll: TEMNÝMI HVOZDY:
tajuplné příběhy Emily Carrollové
1. vydání, Martin Trojan, Praha, 2017, 208 s.,
699 Kč
Přišlo to z lesa.
Vše podivné přichází z lesa. Pětice
tajemných, mrazivých příběhů vás
zavede do hlubin
děsu (a možná
i vyvede zpátky?). Hororový komiks pro
čtenáře od 14 let, který by mohl mít podtitul Kytice II.
Hodnocení z databáze knih: 84%

Ocenění NEJ čtenářům roku 2017 udělena
Ve středu 7. března byli v obou odděleních městské knihovny vyhlášeni a odměněni nejpilnější čtenáři loňského roku. Nej
dospělým čtenářem se stala paní Milena
Tužilová, titulem Nej dětský čtenář roku
se pyšní Anežka Michlová.
Tentokrát byla udělena ještě dvě
zvláštní ocenění. Nejvěrnější čtenářkou
se stala paní Eva Žabokrtská, která navštěvuje dobrušskou knihovnu již od roku
1972. Pravidelně se také účastnila literárních pořadů v knihovně. Titul Nejmladší
čtenář Městské knihovny v Dobrušce získal Jiřík Krawciw, který v loňském roce
oslavil své čtvrté narozeniny, pravidelně navštěvuje půjčovnu pro děti, rád čte
a hraje společenské hry.
14

Nej dospělá čtenářka Milena Tužilová přebírá cenu od knihovnice Veronika
Sazimová

Titulem Nej dětský čtenář roku se pyšní
Anežka Michlová
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Všichni ocenění čtenáři získali poukázku na nákup knihy a dárek s dobrušskou tematikou.

Nejvěrnější čtenářkou se stala paní Eva Žabokrtská (vlevo s knihovnicí Veronikou
Sazimovou) a Nemladším čtenářem Městské knihovny v Dobrušce je Jiřík Krawciw
(s knihovnicí Šárkou Urešovou)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci dubnu oslaví významná životní jubilea:
Václav Čuda
85 let Dobruška, Na Budíně
Libuše Čudová
80 let Dobruška, Křovice
Vlastislav Kuchař
80 let Dobruška, Opočenská
Marta Skočdopolová
75 let Dobruška, Pulická
Jiří Kučera
70 let Dobruška, Za Univerzitou
Jiří Petr
70 let Dobruška, Spáleniště
Miroslav Poláček
65 let Dobruška, Za Univerzitou
Milena Prokopová
65 let Dobruška, Pulická
Alexandr Rašek
65 let Dobruška, Fr. Kupky

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V únoru z našich řad odešli:
Jaromír Tomáš
Miluše Petráčková
Věra Stavinohová

1958
1933
1926

Mělčany
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

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

PALEC NAHORU
– PALEC DOLŮ
Kam s ním?
Popelnice nebo kontejner asi
zrovna neměl „majitel“ odpadků po ruce, tak pytle skončily
na trávníku vedle chodníku v Pulické ulici.

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ve středu 25. dubna 2018
od 8.00 – 14.00 hod.
Naše škola je určena žákům, kteří
mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby dle
§ 16 odst. 9 školského zákona.
Rodiče se mohou informovat
na telefonním čísle 494 623 196.
K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list
a zdravotní průkaz dítěte, zpráva o psychologickém či jiném
důležitém vyšetření z PPP nebo SPC a doporučení dětského
lékaře.
Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy
15
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ZE ŠKOL
Bačíková: Setkala jsem se s lidmi zapálenými pro svou práci
„Vždy jsem se snažila ovlivnit dění“,
říká Alena Bačíková, která od začátku
ledna stojí v čele Základní školy Františka Kupky. Zodpovídá tedy za 488 žáků, 18
kmenových tříd, 4 oddělení družiny a 51
zaměstnanců, z toho 40 pedagogů.
Zatímco paní ředitelka zná z let minulých Dobrušku velice dobře, pro většinu
z nás je personou zcela novou. Proto jsme
ji požádali o „představovací“ rozhovor,
na který bez váhání kývla.

S jakou vizí jste se přihlásila do výběrového řízení?
Moje vize školy je vytvořit učící se školu, která systematicky směřuje ke kvalitě
a zdraví. Důraz přitom klade na proces
učení se žáků, aby si co nejlépe rozvíjeli
své kompetence a aby byli připraveni se
i dále vzdělávat. Chci, aby škola uznávala
hodnoty, jako je spolupráce, komunikace,
individuální přístup, tolerance a důvěra.
Tak, aby žáci i jejich rodiče měli jistotu
vhodného přístupu ke svým dětem a učitelé pocítili podporu a ocenění, jak z vedení školy, tak ze strany rodičů i široké
veřejnosti.
Škola nese jméno Františka Kupky.
Znala jste tuto osobnost ještě před nástupem do Dobrušky?
Jméno Františka Kupky jsem znala
stejně jako jméno F. L. Věka. Učila jsem
český jazyk a znalost regionu a významných osobností patří do širokého rozhledu
učitele. Dobrušku jsem často navštěvovala
se žáky v rámci školních výletů. Ve chvíli,
kdy jsem se rozhodla přihlásit do konkurzu, jsem nemusela školu hledat, ale věděla
jsem, kde leží.

Jste původem pedagožka - kdy jste
v sobě objevila manažerské vlohy?
Od ukončení střední školy působím
v oblasti vzdělávání. Když se dnes ohlédnu, je to již třicet let od chvíle, kdy jsem
poprvé předstoupila před žáky. Nezačala
jsem studiem pedagogiky, ale studovala
jsem průmyslovku. Po první maturitě a nástupu do zaměstnání jsem začala pracovat
ve zvláštní škole a současně pokračovala
ve studiu střední pedagogické školy. Dále
jsem pak studovala na Karlově univerzitě
a Univerzitě Hradec Králové. V letošním
roce jsem ukončila studium managementu
ve Společnosti pro management a leadership. Na otázku, zda jsem pedagožka, si
dovolím odpovědět „ano“, vždy se snažím
osobním příkladem působit na žáky i zaměstnance, aby byli cílevědomí, uměli
projevit svůj názor a obhájit své postoje.
V průběhu pedagogické praxe jsem měla
možnost vzdělávat dospělé, tehdy jsem se
opět začala vzdělávat a zapojila jsem se
do dalšího studia vzdělávání dospělých.
Při své pedagogické práci jsem se vždy
snažila ovlivnit dění, vzdělávání a chování jednotlivců, což mne vedlo k rozhodnutí přihlásit se ke konkurznímu řízení.
Vím, že v této své roli mohu alespoň zčásti ovlivnit postoje a chování zaměstnanců
a žáků.
16

Překvapilo Vás něco při seznamování
se s novým prostředím?
Ano. Dostalo se mi velmi milého přivítání v Dobrušce, setkala jsem se s lidmi, kteří jsou pozitivně naladěni, nabízí
pomoc, a co je hlavní, jsou zapáleni pro

svou práci. Příjemné jednání mi usnadnilo
změnu pracovního místa. Ráda bych touto
cestou poděkovala všem za milé přivítání
a podporu, která mi byla a je stále poskytována. Děkuji.
Není pro Vás handicapem, že nejste
místní a nemáte školu tzv. za rohem,
nebo berete jako výhodu mít určitý odstup?
Dnes mohu říci, že pro mne není handicapem, že nejsem místní. Vidím to jako
výhodu. Mezi nesporné výhody patří
i zcela nezaujatý pohled na dění ve škole,
jisté však je, že bez pomoci zaměstnanců
školy by začátky v mé práci byly mnohem
složitější.
Co byste chtěla ve škole změnit či zlepšit?
Ráda bych vytvořila vstřícnou, komunikující školu.
Měla jste za krátkou dobu působení
v Dobrušce čas se aspoň trochu seznámit s naším městem? Pokud ano, co Vás
zaujalo?
Dobruška pro mne není neznámým
městem. Studovala jsem tu a v době studií
také čtyři roky bydlela. Pak jsem tady osm
let učila na střední škole a nyní jsem se
zase do Dobrušky vrátila. Vždy jsem měla
ráda náměstí v Dobrušce a v letošním roce
jsem obdivovala jeho vánoční výzdobu.
(eda)

Mgr. Bc. Alena Bačíková
Co na sebe prozradila nová ředitelka ZŠ F. Kupky?
„Jsem vdaná, pocházím z Častolovic, kde žiji se svou rodinou. Mám tři děti, dvě jsou
již dospělé a nejmladší navštěvuje střední školu zde v Dobrušce.“

V čase řádění chřipky na Bílé nemoci
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Přestože jsou to již deváťáci, pohádky
jim nejsou cizí. Kdo by neznal Čapkovu
Dášeňku! Ať už z knížky, kterou jim četli rodiče před spaním, nebo z večerníčků.
Jméno významného autora Karla Čapka

zaznělo letos ve výuce častěji. Samozřejmě jsme si připomněli i hronovského rodáka, bratra Josefa, jehož Povídání
o pejskovi a kočičce slaví letos 90 let
od svého vzniku.

Co takhle spatřit doktora Galéna a barona Krüga
na vlastní oči? Navzdory období, kdy
vrcholila chřipková epidemie, rozhodli jsme se zhlédnout
ve Východočeském divadle v Pardubicích
Bílou nemoc. Představení bylo velice působivé, žáci se zaujetím sledovali výkony
jednotlivých herců. Byl to příběh, který
se většině vryje do paměti a u maturitní
zkoušky, jako když ho najdou. Je pravda,
že jsme se nenasmáli tolik jako na jiných
představeních. Varování Karla Čapka není
nutné posuzovat pouze v souvislosti s tehdejší dobou. Nabízí se mnoho otázek a odpovědí i dnes.
Petra Fialová, Dagmar Peřinová,
ZŠ F. Kupky

Žáci nahlédli do zázemí kvasinské automobilky
Ve čtvrtek 15. února se žáci 8. ročníku
Základní školy Františka Kupky zúčastnili exkurze do výrobního závodu Škoda
Auto v Kvasinách. Exkurze byla součástí
kariérového poradenství a volby profese,
především podpory zájmu o technické
profese.
Návštěvu výrobního podniku a přepravu nám zprostředkovala dobrušská Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum
v rámci vzájemné spolupráce.
Exkurze se zúčastnilo čtyřicet dva žáků
z osmých ročníků, kteří se budou v příštím roce rozhodovat o své budoucí profesi. Nejprve se seznámili s historií výroby
aut od jejího počátku až po současnou
produkci. Mnohé překvapily informace
týkající se počtu denně vyrobených aut,
počet zaměstnanců, ale také rozvoj celé
ﬁrmy a variabilní možnosti pracovního
uplatnění v moderním podniku. Žáci si
prohlédli výrobní linky od základních
montáží podvozků až po kompletně vyrobená auta, která jsou následně převáže-

na na parkoviště, kde čekají na přepravu
k prodejcům.
Celá exkurze proběhla v přátelské atmosféře díky průvodcům, kterými jsou
bývalí zaměstnanci podniku. Podrobně
nás informovali o všech výrobních opera-

cích a jednotlivých krocích výroby. Ráda
bych touto cestou poděkovala PaedDr.
Haně Voborníkové, která nám celou exkurzi pomohla zorganizovat a uskutečnit.
Milena Vodehnalová,
výchovná poradkyně ZŠ F. Kupky

V dobrušské průmyslovce přivítali vzácnou návštěvu
Na konci února
zavítal
mezi
nás vzácný host
– PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Královéhradeckého
kraje, který je zřizovatelem všech státních středních škol.
Dobrušskou průmyslovku navštívil se
svojí tajemnicí Terezou Nyklíčkovou,
která na naší škole
úspěšně absolvovaHejtman Královéhradecka Jiří Štěpán (třetí zprava) v ředitelně la studium v oboru
SPŠ el•it (druhý zleva ředitel Milan Maršík)
elektro.

Hejtman si prohlédl školu a poté
besedoval se studenty. Nejprve se ale
setkal s vedením školy - ředitelem
Ing. Milanem Maršíkem, zástupcem
Mgr. Janem Friedem a členkou Školské
rady Ing. Hanou Mužíkovou. Dozvěděl se základní informace o škole, její
historii, chodu, struktuře oborů a došlo
i na problematiku financování školství.
Poté se vydal na prohlídku školy, jejímž
srdcem jsou odborné učebny. V nich se
živě zajímal o průběh výuky a vybavení. Zažil praktickou výuku oboru multimédií, kdy studenti pracovali na tvorbě
zpravodajství. V odborných elektro laboratořích viděl, jak se studenti připravují na praxi.
17
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Besedy s hejtmanem se zúčastnila
čtyřicítka vybraných zástupců z třetích
a čtvrtých ročníků. Studenti a studentky
si připravili zajímavé a podnětné dotazy,
které se týkaly nejen školy, ale i míst, odkud studenti pocházejí. Zazněly otázky
spojené s dopravní situací na Náchodsku,
situací ve zdravotnictví a nemocnicích
v Náchodě a Rychnově či zdravotnickém
zařízení v Opočně, strategií průmyslu
v Hradci Králové. Objevily se také dotazy spojené s aktuální politickou situací.
Studenti se zajímali o hejtmanův názor
na důvěru vládě či programy a směřování
politických stran. Protože hejtman působí na Univerzitě v Hradci Králové jako
vysokoškolský pedagog, zazněl i dotaz
na jeho názor na československou politiku
v roce 1938.
V závěru besedy zazněl hejtmanův apel
na to, že pokud studenti chtějí ve společnosti něco změnit, měli by se na tom
podílet, účastnit se veřejného dění, měnit

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, beseduje se studenty dobrušské průmyslovky
a starat se o své okolí. Obě strany besedu
hodnotily velmi pozitivně. Studenti ocenili hejtmanovu otevřenost a vstřícnost, hejtman zase připravenost a zájem studentů.

Čas vyměřený besedě uplynul neuvěřitelně rychle, takže se ani nedostalo na všechny dotazy. Tak třeba někdy příště…
Mgr. Naďa Pochobradská, SPŠ el•it

Dobruška hostila celostátní soutěž v programování CNC strojů
Střední škola - Podorlické vzdělávací
centrum se vždy na konci února stává hostitelem celostátní soutěže v programování
CNC strojů v programu SolidCAM. Tak
tomu bylo také letos.
Spolupořadatelem a zakladatelem soutěže je brněnská ﬁrma SolidVision, která

vyvinula program SolidCAM. Partnery
soutěže jsou město Dobruška a místní ﬁrma KBA-Graﬁtec. Letošního 9. ročníku se
zúčastnilo 23 soutěžících ze sedmi týmů.
Jejich cílem bylo za hodinu čistého času
vytvořit program v software SolidCAM
pro výrobu příruby na CNC stroji.
Nelehký
úkol
všichni zdárně zvládli. Nejlépe domácí student Jiří Soukup, který z rukou
Petra Sadovského,
místostarosty města
Dobrušky a zároveň poslance Parlamentu ČR, převzal
hodnotnou
cenu.
Sadovský se během
svého proslovu přiznal, že také on je
absolventem pořá-

Vítěz soutěže Jiří Soukup přebírá diplom
z rukou Petra Sadovského, místostarosty
Dobrušky a poslance Parlamentu ČR
dající střední školy, která se v minulosti
názývala SOU strojírenské. Na léta strávená ve škole rád vzpomíná. „Obzvlášť si
vážím všech mladých lidí, kteří se nebojí
studovat na technických školách. Naší
společnosti technicky vzdělaní absolventi
chybí,“ uvedl Sadovský na závěr.
Všichni soutěžící nakonec převzali
věcné ceny z rukou Ing. Zdeňka Forejtka, ﬁnančního a personálního ředitele
KBA-Graﬁtec.
(jme)
Trio nejúspěšnějších studentů celostátní
soutěže v programování CNC strojů, kterou uspořádala dobrušská střední škola
Podorlické vzdělávací centrum. Zleva:
vítězný Jiří Soukup, stříbrný Hynek Černý
a bronzový Libor Pantůček

18

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 4 / 2018

Nejveselejší ryba připlavala z Dobrušky
Další výrazný úspěch si zapsali na své
konto výtvarníci ZUŠ Dobruška - tentokrát v celostátní soutěži Namaluj veselou rybu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zase letos jako vloni
přijďte děti mezi nás...
Mateřská škola J. A. Komenského
(Komenského 577 a odloučené
pracoviště Za Univerzitou 875)
zve všechny na

PROHLÍDKU MATEŘSKÝCH
ŠKOL V DOBRUŠCE
ve středu 25. dubna 2018
dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin
odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin
Přijďte si prohlédnout naši školku.
Těšíme se na nové kamarády!
Vítězný obrázek Lucie Dušánkové
V konkurenci 188 výtvarných děl dětí
ve věku od 4 do 15 let porota v kategorii jednotlivců vybrala jako nejlepší, nejkrásnější, nejbarevnější, zkrátka tu NEJ
RYBU obrázek naší jedenáctileté Lucie
Dušánkové (na snímku). Gratulujeme!

Vítězové převzali hodnotné ceny
od společnosti Slovimex v rámci veletrhu
For Fishing, který se uskutečnil v únoru
v Praze a kde byla výtvarná díla vystavena. A co autorka nejveselejší ryby vyhrála? Samozřejmě rybářský prut.
(eda)

Srdečné Vás zvou děti,
učitelky a zaměstnanci MŠ

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Blíží se repríza soutěžení s učiteli
Již tradičně na Velikonoce vyrazíme
spolu s dobrovolníky a vedoucími Vješáku
na společnou celostátní akci pro mládež,
při které se povídá, sdílejí se zkušenosti
a pomáhá se městu Chrastava, v němž se
sraz odehrává. Mladí lidé z celé republiky se zde sejdou, aby načerpali inspiraci
do další práce s mládeží i do osobního
života. Součástí jsou také dobrovolnické
brigády ve městě a jeho okolí. Tématem
setkání je v letošním roce slogan „Hra
skončila“, který bude mladým dobrovolníkům rozkrývat, že je třeba být aktivní,
převzít odpovědnost za své životy a spolupodílet se na utváření svého okolí.

Na začátku měsíce, konkrétně 10. dubna, nás čeká jeden z kulinářských workshopů, pizza párty. Společně s účastníky
se pokusíme připravit a upéct několik
plechů pizzy, na kterých si pak jistě pochutnáme. Následovat bude víkendový
outdoorový klub pro kluky, holky, táty
i mamky, a to 14. dubna. Závěr měsíce
bude opět patřit oblíbeným deskovkám
v pátek 27. dubna.
Rádi bychom upozornili ještě na jednu zajímavou akci, která měla premiéru
v předchozí sezóně.
Jedná se o aktivitu
nazvanou Teachers

within, která se odehraje ve čtvrtek 19. dubna. Při této příležitosti zveme učitele dobrušských škol k návštěvě klubu, kde se mohou potkat se svými žáky v trochu jiném
prostředí, zahrát si s nimi nějakou společenskou, karetní či deskovou hru a lépe se
tak vzájemně poznávat. V minulém roce
byla tato aktivita pozitivně hodnocena
oběma stranami a posloužila k posílení
vzájemného respektu i tolerance.
Za tým Vješáku
Mgr. Václav Mach
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RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
www.jbdobruska.cz

sedmikraska@jbdobruska.cz

Úspěšný trénink dětí před nástupem do školy
Ve třech po sobě následujících měsících (přesně vždy ve čtvrtek 18. ledna,
15. února a 15. března) se v Sedmikrásce setkali předškoláci z Dobrušky a okolí
se svými rodiči na akci Chystáme se do
školy. V průběhu třech kurzů si děti hravou formou vyzkoušely základní úkoly,
které je po nástupu do první třídy čekají
– uvolňovaly ruku a zkoušely různá grafomotorická cvičení, trénovaly zrakové

a sluchové vnímání a paměť, rozvíjely
matematické představy, hrubou a jemnou
motoriku, zkoušely se orientovat v prostoru i čase. Zaslouží si velkou pochvalu
za udržení pozornosti po celou dobu vyučovací hodiny. Rodiče mohli být přítomni
a přihlížet, jak se předškolákům daří a co
je ještě třeba potrénovat doma. Zároveň
viděli, jak jejich děti reagují v kolektivu
a jak se dokážou vypořádat s jednotlivými
úkony spojenými se
školní docházkou.
Rodiče se seznámili
navzájem
a stejně i budoucí
spolužáci. Vyměnili
si zkušenosti a předali cenné rady.
Po tréninku dětí
následovala
přednáška, týkající se
školní zralosti, odkladu školní do-

cházky a zápisu do školy. To si již malí
studenti hráli v herně Sedmikrásky…
Všech tří akcí se účastnila prima parta
lidí, holčičky a kluci byli moc šikovní
a snažili se ze všech sil.
Přeji jim v dubnu hezký zápis do základních škol a od září, ať se jim v novém
prostředí líbí a daří tak dobře jako při našich setkáních.
Za tým Sedmikrásky
Mgr. Kateřina Faltová

Jak malá ves Provoz bojuje o děti…
V neděli 4. února jsme v Provozi pořádali pro děti již osmnáctý, tedy plnoletý, karneval na téma „Cirkus bude…“.
Jako vedoucí mladých hasičů SDH Provoz jsem děti přivítala jako veselý klaun.
Masek se sešlo opravdu požehnaně. Nebyla to jen zvířátka z cirkusu – lvíček,
tygřík, kočička, černá puma, vlk, medvídek, ale i princezny, víly, kouzelníci
a kovbojové.
Soutěžili jsme v chůzi po laně jako
akrobaté, prolézali jsme obruče, jako to
dělají lvi a tygři, házeli balónky do papuly klauna, nosili jsme míčky na lžíci
nebo pálce jako žongléři, prostě jsme děti
zapojili do programu klasického cirkusu. Děti dováděly na hudbu pana Kamila
z Dobrušky a mimo jiné se vyřádily při
házení konfet po sále. V pěvecké soutěži dospěláci mezi zpívajícími odvážlivci vybrali nejlepší „superstar“. Vyhrála
Anetka Hvězdová. Hlavní cenu mezi maskami si odnesla malá černá pumička Míša
Šťastná. Nejlepší dostali překrásné dorty,
ostatní – i nejmladší holčička a chlapeček
- plyšová zvířátka. Na závěr jsme losovali
tombolu. V zaplněném sále jsme rozdali
přes 120 cen. Nikdo neodešel s prázdnou.
Karneval se opět vydařil.
První březnovou sobotu jsme uspořádali 6. ročník hasičské soutěže „O pohár starosty obce Val“ ve vázání pěti uzlů na čas.
Na příčné břevno se váže uzel plochý (tzv.
ambulantní spojka), uzel tesařský, lodní,
zkracovačka a úvaz na proudnici.
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Naší soutěží začalo jarní kolo Ligy
mládeže rychnovského okresu. Soutěžilo
se v kategoriích od přípravky až po dorostence. Před stodolou stály stánky s cukrovou vatou, trdelníky a sýry. Střelnice
bohužel kvůli velké zimě nepřijela. Ráno
během hodinky se naše malá ves změnila
ve veliké mraveniště se čtyřmi stovkami
lidiček. Prezenci výborně zvládla paní
Benešová z Dobrušky, obsluha časomíry
přijela z Opočna a role rozhodčích se ujali
manželé Vávrovi z Rokytnice v Orlických
horách. Soutěžilo 360 dětí. V mladší kategorii vyhrálo družstvo z Kvasin před
Houdkovicemi a Olešnicí u RK. Ve starší

kategorii zvítězil tým z Třebešova před
Provozí a Houdkovicemi. Družstva si odvezla poháry.
Mezi mladšími jednotlivci opět zazářila naše Anetka, která obhájila loňské
vítězství před Zuzkou z Jílovic a Denisou z Kvasin. Ve starší kategorii vyhrá-
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la v čase 14,52 vteřiny naše Bětka před
Kristýnou z Houdkovic a Anežkou z Českého Meziříčí. Její čas nepřekonal ani
náš Lukáš, který vyhrál mezi dorostenci
před Kačkou z Olešnice u RK a Janou
z Českého Meziříčí. Nejlepší jednotlivci
získali medaile a poháry, které si společně s věcnými cenami a diplomy odvezla
i družstva. Ráda bych poděkovala nejen
našim dětem, ale i ostatním, kteří pomohli
a přiložili ruku k dílu.
A jak malá ves bojuje o děti? Do jednotlivých disciplín hasičského sportu je potřeba až deset dětí, proto touto cestou žádáme
o pomoc. Naše děti odrůstají a my bychom
potřebovali nové tvářičky, což závisí hlav-

ně na vás – rodičích.
Schůzky hasičského
kroužku máme každý pátek od 15.30
v obecním domě
v Provozi. Přijeďte
se, prosím, za námi
s dětmi podívat.
Těšíme se na vás.
Další naše aktivity lze zhlédnout
na www.brontici.cz .
Za MH SDH Provoz
Helena Moravcová,
vedoucí mladých
hasičů

Dětský tábor v Novém Hrádku opětovně
po loňské úspěšné premiéře
O letních prázdninách se na Novém
Hrádku uskutečnil tábor pro děti od 3
do 15 let pod záštitou místní mateřské
školy ﬁnancovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Získané prostředky umožní
konání tábora po dobu tří let. Loňský
premiérový tábor představoval čtyři týdny plné sportovních, vědomostních, kreativních i poznávacích činností a zážitků.
Každý týden jsme společně navštívili
Dobrušku a poznávali jsme její památky a zákoutí. Nadějný varhaník Lukáš
Koblása dvakrát uspořádal koncert pro
děti v kostele sv. Václava. V městě jsme

si prohlédli renesanční radnici na náměstí
a rodný domek F. Vl. Heka. V našem okolí žijí lidé, kteří svým životním příběhem
i zkušenostmi mají dětem co předat, proto
jsme na besedu pozvali nevidomou paní
Moravcovou, která přišla za doprovodu
svého věrného psa Xanta. Navštívili nás
strážníci Městské policie Dobruška, díky
nimž jsme mohli otestovat radar, pouta
a hlavně policejní vozidlo. Zavítali k nám
též profesionální vojáci, kteří si připravili
ukázku vojenského vybavení a prozradili
nám, jak zachránit život člověku, který nedýchá. Nejen díky paní učitelce ze zdejší
základní školy mohly děti vyrábět spoustu

Pozvání do sklípku
Kalendář jsme otočili na měsíc duben a před námi jsou dny
plné sluníčka, zpěvu ptáčků, ale i čas, plný mnoha krásných zážitků a milých setkání.
Možná se vám bude zdát, že pozvání, které připravila SONS
- odbočka Dobruška a Městská organizace Svazu důchodců ČR
Dobruška, je hodně předčasné. Některé věci se ale musí plánovat
s předstihem. V měsíci září (od pátku 28. do neděle 30. 9.) připravujeme víkendový pobyt ve sklípku s ubytováním v hodonínském hotelu Krystal.
Z programu, který na všechny účastníky čeká, prozradíme jen
tolik, že páteční odpoledne bude patřit procházce k řece Moravě,
s jednou zajímavou zastávkou. Sobotní den si užijeme v Milovicích a okolí. Navštívíme místní zámek, ve kterém se natáčelo
mnoho pohádek. Zde si můžete vypůjčit dobové šaty a procházet
se po rozlehlé zámecké zahradě, třeba jako zámecká paní nebo
komoří. Na sobotní večer je zamluven sklípek, který se nachází
přímo v areálu hotelu. Tady si užijeme vše, co k návštěvě vinného sklípku patří. Víc prozrazovat nebudeme, protože i překvapení nám život přináší a pokud jsou příjemná, tak je to vždy prima.
Takže, pokud víte, že byste si taky rádi užili poslední zářijový
víkend na Moravě při tradičním vinobraní a ochutnali pravý burčák, musíte udělat jen jednu věc.
Do 15. dubna se přihlásit na e-mailu renata.dobruska@seznam.cz nebo na mobilu 732 262 600. Podrobnější informace
později zašleme všem účastníkům.
Já ani Xanto jsme ještě ve sklípku nebyli, takže už máme jasno. A co vy, přidáte se k nám?
organizátoři Renata Moravcová, Xanto a Petr Tojnar

zajímavých i užitečných věcí, při nichž
si vyzkoušely svoji zručnost a kreativitu.
V soutěži „Nový Hrádek má talent 2017“
došlo po sečtení hlasů k remíze všech
soutěžících. Je zřejmé, že Nový Hrádek
skrývá spousty talentovaných dětí, které
doposud nebyly objeveny. Po uplynutí
poloviny tábora bylo dokončeno asfaltové
hřiště, na němž jsme mohli jezdit na koloběžkách a kolečkových bruslích.
Dětský tábor na Novém Hrádku se během letošních letních prázdnin opětovně připravuje. Zvány jsou všechny děti
z blízkého okolí. Neváhejte a přihlaste se!
Martin Koblása
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
duben 2018
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
DOMEK F. L. VĚKA - je otevřen o sobotách a nedělích
od 9 do 17hodin.
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.

SYNAGOGA
Pondělí 9. dubna v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ
ZAKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBRUŠKA
Neděle 15. dubna v 17.00
KONCERT K 95. VÝROČÍ NAROZENÍ
A 65. VÝROČÍ ÚMRTÍ RADIMA DREJSLA
Účinkují: Petra Vondrová (mezzosoprán), Jan Janda (bas) a Jaroslav Šaroun (klavír). Zazní skladby: Johannes Brahms – Čtyři dueta Op. 28, Radim
Drejsl – Pijácké písně, Benjamin Britten – Kouzlo
ukolébavek, Modest Petrovič Musorgskij – Písně
a tance Smrti, Ottorino Respighi – Mlhy a Bedřich
Smetana – Večerní písně. Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek
v IC. Pořádají vlastivědné muzeum a Dobrušská klasika.
Úterý 24. dubna v 18.00
LEGIONÁŘI Z DOBRUŠKY A OKOLÍ
V BOJÍCH ZA SAMOSTATNOU REPUBLIKU
Přednáška etnologa a vedoucího vlastivědného muzea Vladimíra
Svatoně zahájí dobrušský cyklus vzpomínek na rok 1918. Legionáři z Dobrušska se účastnili bojů téměř na všech frontách I. světové války. Jejich situace nebyla jednoduchá. Za vlastizrádce je
nepovažovalo jenom Rakousko, ale dlouho i země, kterým chtěli
pomáhat v boji. Mezi legionáře z našeho kraje patřil například
také malíř František Kupka. Jednou z posledních obětí první světové války byl jiný legionář Josef Šenkýř, učitel z Křovic, který
padl v bitvě u Terronu. Vstupné dobrovolné.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746 a 494 623 802
(informace o pronájmu sálu, klubovny a dalších prostor KD)
Sobota 7. dubna od 9.00 do 12.00 v kulturním domě (následující pracovní dny od 8.00 do 16.00 ve Společenském centru –
Kině 70)
ZÁPIS DO KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Výše kurzovného je 1.600 Kč, gardenky 400 Kč. Platí se
hotově při zápisu proti podpisu a podle data přijetí předběžné přihlášky. Kurz začne v sobotu 1. září v 19.00 a zakončí jej věneček
8. prosince 2018. Vyučují Mgr. Lucie Krtičková a Jan Souček.
Reprodukovanou hudbu zajišťuje kulturní dům.
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přehled akcí
Pátek 13. dubna ve 20.00
15. REPREZENTAČNÍ PLES
TANEČNÍHO KLUBU HOP DOBRUŠKA
K tanci a poslechu hraje Fantasy music (Rychnov nad Kněžnou).
Informace a vstupenky ve výši 120 Kč u pořadatele (Kristýna
Podstavková, ☎ 737 811 072).
Pondělí 30. dubna v 19.00
SKAUTSKÉ ČARODĚJNICE
A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
19.30 náměstí - sraz čarodějnic a dětí s lampióny,
stavění májky, průvod do Archlebových sadů
s lampióny a loučemi za doprovodu Valanky
20.00 Archlebovy sady - zapálení ohně, pro všechny hraje country kapela Sedmý Nebe (Dobruška)
Občerstvení zajištěno. Pořádá město Dobruška a Junák Dobruška.

SOKOLOVNA
Opočenská 585, ☎ 724 179 754
Pondělí 30. dubna od 21.00
ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA S POHODEXEM
Pořádá ﬂorbalový klub FBC Dobruška.

SVĚT LOUTEK
Sokolovna, Opočenská 585
Neděle 8. dubna v 10 hodin
POVÍDÁNÍ S PIMPRLATY
Svět loutek uzavře letošní sezonu tradičním Povídáním s pimprlaty. „Připravíme krátkou komentovanou scénku a potom se
všichni diváci, malí i velcí, mohou podívat do zákulisí divadla.
Budou si moci prohlédnout vše, co běžně bývá divákovi ukryto,
vyzkoušet vedení loutek. Možná to někoho zaujme natolik, že se
k nám i přidá, což bychom uvítali,“ říká Jitka Kozubová, principálka Světa loutek. „Jsme rádi, že jste chodili na naše pohádky
a věříme, že budete i příště. Přejeme všem dětem i rodičům krásné jaro a léto a na podzim na shledanou při pohádkách.“

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní 428, ☎ 494 623 794
Pondělí 23. dubna v 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT I.
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Pondělí 2. dubna až pátek 27. dubna
FOTOKLUB NÁCHOD „2018“
Výstava jubilejních fotograﬁí náchodských fotografů. 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 12. dubna v 17.00.
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Středa 18. dubna v 15.00
BESEDA Z CYKLU
PAMĚTNÍCI Z DOBRUŠKY VZPOMÍNAJÍ A VYPRAVUJÍ“
Na téma „Jak to tenkrát bylo“ se přijde podělit o zajímavé vzpomínky dvaadevadesátiletá Jindřiška Macková.

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

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
ČTENÁŘI SVĚTA A OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ
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…
Ve foyer knihovny je také
ke zhlédnutí výstava několika
svazků „knihy knih nakladatele Otty“. Letos si připomínáme
130. výročí vydání prvního
sešitu Ottova naučného slovníku – nejvýznamnější české univerzální encyklopedie.
Dlouhých sto let byl největší
českou encyklopedií a až někdy v letech 2010/2011 ho
v počtu hesel překonala česká
verze internetové encyklopedie Wikipedie.
Čtvrtek 5. dubna v 15.00
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU….
Tradiční akce pro předškolní děti od 4 do 6 let se zábavným programem v dětském oddělení. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.

RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667
KLUB SENIORŮ
Pondělí 9. dubna
Pondělí 16. dubna
Pondělí 23. dubna

vždy v 15.00
O VOJENSKÉM ZEMĚPISU
(Luděk Břoušek)
ŠVÝCARSKO (Bronislav Kaleta)
NOVÝ ZÉLAND (Dana Pohlová)

Čtvrtek 19. dubna v 16.00
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Posezení s muzikantem, s nímž si i zazpíváme, abychom jaro přivítali opravdu pěkně zvesela. Ani tohle společné posezení nebude
ošizeno o dobroty. Pořádají SONS Dobruška a Městská organizace Svazu důchodců ČR. Na všechny se těší Renata a Xanto.
KLUB DŮCHODCŮ: pravidelné schůzky každé úterý od 14
do 17 hodin
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE: pravidelné bohoslužby vždy v sobotu (kromě 1. soboty v měsíci – shromáždění
ve Vamberku); studium bible 9 – 10.15, bohoslužba s kázáním
10.30 – 11.30. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.
Každý je vítán.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Úterý 10. dubna, 17. dubna a 24. dubna vždy od 8.30 do 11.00
POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY – chcete umět posílat
e-maily se stejnou lehkostí jako pečete bábovku? Chcete vědět nejčerstvější zprávy?
Přihlaste se do základního kurzu! Naučíte
se používat textové programy, psát a přijímat e- mailové zprávy, vyhledávat informace na internetu. Cena 600 Kč.
Sobota 14. dubna a neděle 15. dubna
TUŽKA – kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou pro naprosté začátečníky od 13 do 100 let.
slim.cz
Více informací na www. konecnekreslim.cz
Čtvrtek 19. dubna od 9.00 do 11.00
JARNÍ TVOŘENÍ
– výroba jarní dekorace,
Cena 60 Kč.
Pondělí 23. dubna od 8.00 do 12.00
DEN ZEMĚ – interaktivní program o přírodě pro žáky 3. ročníků ZŠ.
Připravujeme: 25. ročník soutěžní nepostupové přehlídky neprofesionálních dětských tanečních skupin, klubů, kroužků a kolektivů Dobrušské sluníčko (12. května v sokolovně). 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 3. srpna do 5. srpna. Taneční tábor - 19. - 26. srpna, v horské chatě Radost v Plasnici, vhodné pro děti od 1. třídy.

Programy pro seniory, připravované sborem Církve bratrské
v Bystrém a vlastivědným muzeem v Dobrušce. Všichni jste srdečně zváni.
Středa 4. dubna od 9.30 do 11.00
NA SLOVÍČKO
Zima své vládnutí snad už deﬁnitivně vzdala a na nás čekají dny
plné sluníčka. Dny, kdy bude vonět tráva a ptáčci naplno rozjedou jarní árie. Při setkání u kávy a něčeho dobrého se bude vyprávět o Velikonocích. Pokud
vám zbyde vajíčko, které jste namalovali pro
koledníky, tak se přijďte pochlubit. Pořádají
SONS Dobruška a Městská organizace Svazu
důchodců ČR.

VJEŠÁK
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 776 705 177
Úterý 10. dubna

PIZZA PÁRTY

Sobota 14. dubna

OUTDOOR KLUB

Čtvrtek 19. dubna

TEACHERS WITHIN

Pátek 27. dubna

VEČER DESKOVÝCH HER

Pravidelná otevírací doba Vješáku:
Po, Út, Čt 16.00 – 18.00
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SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24 (vchod od zmrzliny), ☎ 605 548 288
Středa 18. dubna v 10.00
PRVNÍ POMOC - naučte se první pomoc
dříve, než bude pozdě (Iva Horáková, zdravotní sestra) - oživování dětí a dospělých;
nácvik první pomoci.
Příspěvek 40 Kč.
Hlídání dětí k dispozici.

IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254, www.ixko.eu
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
V pastoračním centru za farou:
AWANA (klub pro děti od 5 let)

každé pondělí v 16.30

V ulici Zd. Nejedlého 574
BIBLICKÉ STUDIUM středa 4. a 18. dubna v 19.00
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) každou sobotu
v 18.00

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Neděle 1. dubna v 15.00
SHERLOCK KOUMES
Premiéra animované komedie. Kdo by chtěl, proboha, krást
sádrové trpaslíky ze zahrádky? Do řešení záhady se pustí s nasazením sobě vlastním detektiv Sherlock. Škoda jen, že je taky ze
sádry. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ90 min. České znění.
Neděle 1. dubna v 17.30
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního sci-ﬁ thrilleru legendárního režiséra Stevena
Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji
chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém
světě virtuální reality. Mládeži přístupný. Vstupné 130 KčǀČeské
znění.
Neděle 1. dubna ve 20.00
ERIC CLAPTON
Premiéra dokumentu VB, který přináší intimní pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Doplněn je o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých sestavené z historických
i nově zaznamenaných rozhovorů. Divákům se naskytne možnost
nahlédnout do Ericova osobního archivu, ve kterém jsou videozáznamy z jeho nejlepších koncertů a ze zákulisí, domácí videa,
soukromé fotograﬁe, dopisy a osobní zápisky z Ericova deníku.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ135 min.
Šubertova Dobruška
VIII. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů
Středa 4. dubna v 19.30
BŮH MASAKRU
Vynikající hořká komedie v podání herců Divadla Jesličky Josefa
Tejkla Hradec Králové o tom, že v každém z nás dřímá sobectví,
agrese a touha vrazit tomu druhému pěstí. Vstupné 90 Kč. Bližší
informace na www.mestodobruska.cz
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Čtvrtek 5. dubna ve 20.00
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Repríza historického dramatu. Čerstvý držitel Oskara Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se nevzdal,
i když okolnosti stály proti němu. V roce 1940 se blížila německá
invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí zburcoval národ k boji. Mládeži
přístupný. Vstupné 100 Kčǀ125 min.
Pátek 6. dubna ve 20.00
RUDÁ VOLAVKA
Repríza amerického thrilleru. Dominika Egorova je žena mnoha tváří. Oddaná dcera odhodlaná chránit svou matku za každou cenu. 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
110 Kčǀ100 min.
Sobota 7. dubna v 15.00
KRÁLÍČEK PETR
Repríza rodinné animované dobrodružné komedie. 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! Mládeži přístupný. Vstupné
110 Kčǀ89 min. České znění.
Sobota 7. dubna v 17.30
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního sci-ﬁ. Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru
versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. Ve výpravném akční sci-ﬁ Paciﬁc Rim: Povstání se znovu hraje o planetu Zemi.
Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ111 min. České znění.
Sobota 7. dubna ve 20.00
VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?
V nouzi poznáš přítele. Premiéra bláznivé francouzské komedie
o dvou kamarádech, kteří se kvůli papírům na oko vezmou a obrátí naruby život všech okolo. Jakmile si oba řeknou své ano,
následuje jedna šílená situace za druhou. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ92 min. České znění.
Koncert
Neděle 8. dubna v 17.00
JARNÍ KONCERT VALANKY aneb 30 LET S VALANKOU
Skoro se tomu nechce věřit, ale Valanka je tu s námi již více než
třicet let. Přijďte oslavit krásné výročí a zavzpomínat… Vstupné
80 Kč. Bývalí členové Valanky jsou zváni zdarma. Předprodej
vstupenek v IC Dobruška a v pokladně Kina 70.
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Neděle 8. dubna ve 20.00
ZTRATILI JSME STALINA
Premiéra černé komedie (VB/Francie), která zesměšňuje šílený komunistický režim. Velký vůdce padl. Přímo na koberec.
Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj
o nástupnictví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého
strachu a začíná ta pravá podívaná. V Rusku tento ﬁlm zakázali.
V hlavní roli: Steve Buscemi jako Chruščov. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ106 min.
Šubertova Dobruška
VIII. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů
Středa 11. dubna v 19.30
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Jedná se o komedii z lékařského prostředí, kde se hlavní hrdina
připravuje na velmi důležitou přednášku, která mu může odstartovat hvězdnou lékařskou kariéru. Nicméně pár minut před vystoupením dostane nečekanou návštěvu. Hraje Divadelní soubor
J. K. Tyl z Meziměstí. Vstupné 90 Kč.
Bližší informace na www.mestodobruska.cz
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 12. dubna v 10.00
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Repríza české komedie od režiséra Milana Cieslara. Manželství
Josefa (Saša Rašilov) a Milušky (Lenka Vlasáková) se pomalu
řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta (Vilma Cibulková), která má šílený plán... Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ92
min.
Čtvrtek 12. dubna ve 20.00
JÁ, TONYA
Premiéra životopisného komediálního dramatu. Černočerná komedie přináší divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal
hned na několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň, pád na samotné dno a jeden z největších skandálů sportovní
historie. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ120 min.
Pátek 13. dubna ve 20.00
DO VĚTRU
Premiéra české romantické dramatické boat movie. Příběh tří
mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem řeckých
ostrovů. Nespoutaní sourozenci Matyáš (Matyáš Řezníček)
a Natálie (Jenovéfa Boková) se plaví jako posádka plachetnice,
na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza
(Vladimír Polívka). Postupné sbližování Natálie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců a na povrch začínají vyplouvat
skutečnosti, které ukáží jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném
světle. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ78 min.

náte“ právě od Michala, co
třeba jablíčko v županu?
Na tohle jablíčko se můžete
těšit právě na představení Michal k snídani.
Předprodej v IC Dobruška.
Bližší informace
na www.kouzelnaskolka.cz,
www.pragokoncert.com
a www.mestodobruska.cz.
Délka pořadu 60 min.
Sobota 14. dubna v 17.30
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ ﬁlm ve 3D
Repríza amerického akčního sci-ﬁ ﬁlmu. Kaiju versus Jaegeři.
Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo.
Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ111 min. České znění.
Sobota 14. dubna ve 20.00
GRINGO: ZELENÁ PILULE
Premiéra akční dramatické komedie. Americká korporace. Mexický kartel. To nedopadne dobře...
Ve velmi černé komedii si počestný
americký obchodník Harold Soyinka
(David Oyelowo) vyjede na projížďku a po překročení mexické hranice věci naberou nečekaný spád...
Mládeži nepřístupný. Vstupné 110
Kčǀ110 min.
Neděle 15. dubna v 15.00
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Repríza fantastické pohádky pro všechny diváky. Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ104 min. České znění.
Neděle 15. dubna v 17.30
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Premiéra německé komedie. Samozvaný učitel Zeki Müller je
zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze svých
studentů v čele s Chantal to nejlepší. Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kčǀ120 min. České znění.
Neděle 15. dubna ve 20.00
PEPA
Premiéra české komedie od režiséra Jána Nováka. Pepa (Michal
Suchánek) je padesátiletý úředník žijící se svou rodinou v obyčejném okresním městě. Pepa je tak trochu podpantoﬂák, respektu se mu nedostává ani od jeho ženy (Petra Špalková), natož
od dcery (Natálie Grossová). Pepa ví, že se musí něco změnit,
a dokonce velmi dobře ví, co to „něco“ je. Jenže!
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.

Představení pro děti
Sobota 14. dubna v 14.30
MICHAL K SNÍDANI
Zábavné a poučné představení zároveň z cyklu Kouzelná školka.
Michal Nesvadba dětem servíruje legrační pokrmy, bavit se budou určitě i rodiče! Napadá vás něco zábavného, když se řekne
česká kuchyně, nějaký pokrm, že ne...? Tak mnoho jich „ochut25

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 4 / 2018
Šubertova Dobruška
VIII. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů
Středa 18. dubna v 19.30
STO DUKÁTŮ ZA JUANA
Děj hudební komedie v podání herců dobrušského Divadelního
spolku F. A. Šubert se odehrává před mnoha lety v malém španělském městečku. Jeho poklidný život naruší příchod dvou cizinců
– Juana Muríi a Roldana. Jak dopadne soupeření kostelníka a vysloužilého královského vojáka Pankráce o srdce půvabné služky
Kristýnky? A bude potrestána nadutost a pýcha místní honorace?
Režie: Zdeněk Šíma. Hrají: Jindřich Obst, Tereza Štěpánová, Jiří
Mach, Tereza Šotolová, Karel Bělohlávek, Martin Tesař, Zdeněk
Svědík a další. Vstupné 90 Kč. Bližší informace na www.mestodobruska.cz
Čtvrtek 19. dubna ve 20.00 a neděle 22. dubna ve 20.00
HASTRMAN
Premiéra úchvatného českého romantického thrilleru. Režijní
debut Ondřeje Havelky je příběhem jedné lásky, jedné vášně
a jedné krajiny. Vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše
Urbana. V hlavní roli hastrmana Karel Dobrý. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ100 min.
Pátek 20. dubna ve 20.00
RAMPAGE: NIČITELÉ ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního dobrodružného sci-ﬁ. Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem a výjimečně inteligentním gorilím
samcem Georgem, o kterého se Davis stará od jeho narození,
vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický
experiment však změní toho mírného lidoopa v obrovské zuřící
monstrum... Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ100 min.
Sobota 21. dubna v 17.30 a neděle 22. dubna v 15.00
V HUSÍ KŮŽI
Premiéra rodinné animované komedie. Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, svůj život si užívají plnými zobáky. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ91 min. České znění.
Sobota 21. dubna ve 20.00
VADÍ NEVADÍ
Premiéra amerického hororu. Vadí nevadí je poměrně nevinná
hra, při které hráči, když na ně přijde řada, volí, zda pravdivě odpoví na choulostivou otázku, nebo splní obtížný ponižující úkol.
Spojení „poměrně nevinná“ přestává platit ve chvíli, kdy v případě lži nebo nesplněného úkolu zemřete. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ103 min.
Neděle 22. dubna v 17.30
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Repríza úspěšné německé komedie. Samozvaný učitel Zeki
Müller je zpět. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ120 min.
České znění.
Mimořádné představení!
Úterý 24. dubna ve 20.00
NO MANIFESTO
FILM O MANIC STREET PREACHERS
Premiéra hudebního dokumentu - VB. V roce 1991 Manic Street
Preachers prodali 16 milionů kopií svého debutového alba.

Uběhlo mnoho let, vzniklo mnoho hitů a později i jedno velké
tajemství. Barvitá skupina a její fanoušci se objevují v unikátním
dokumentu, který vypráví jejich jedinečný příběh. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ116 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 26. dubna v 10.00
TÁTOVA VOLHA
Repríza dramatické komedie od režiséra Jiřího Vejdělka. Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla.
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Táňa Vilhelmová) má ještě stejně starého nemanželského
syna. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ90 min.
KONCERT
Čtvrtek 26. dubna v 19.30
VĚRA MARTINOVÁ A KAPELA,
HOST PAVLÍNA JÍŠOVÁ
Název koncertního projektu JAKO
DŘÍV připomíná třicet úspěšných let
populární zpěvačky na sólové dráze a je odvozen od stejnojmenného
exkluzivního 3CD kompletu. Tento
výjimečný koncertní projekt představuje všechny hudební proměny Věry
Martinové. Byť je Věra Martinová
často nazývána „první dámou české
country“ či „stálicí domácí populární
hudby“, sama se cítí být především
muzikantkou tělem a duší, která je
otevřena všem hudebním inspiracím
a vlivům. Jako host večera vystoupí
Pavlína Jíšová - „první dáma českého folku“. Vstupné 390 Kč.
Pátek 27. dubna ve 20.00 a sobota 28. dubna ve 20.00
KAZIŠUCI
Premiéra amerického komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit za každou
cenu. Když si budete chtít prvně zasexovat a ještě nejste úplně
dospělí, asi byste to neměli troubit do světa, ani na ty internety.
Nikdy totiž nevíte, kdo se o tom dozví a jak s touhle informací
naloží. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ102 min.
Sobota 28. dubna v 17.30 a neděle 29. dubna v 17.30
AVENGERS: INFINITY WAR ﬁlm ve 3D
Premiéra očekávané akční podívané. Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu ﬁlmovým světem studia Marvel a přináší
na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech
dob. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ155 min.! České znění.
Neděle 29. dubna v 15.00
PRAČLOVĚK
Repríza animované dobrodružné komedie pro všechny diváky se
odehrává v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Vyhraje doba kamenná, nebo bronzová? Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ90 min.
České znění.
Neděle 29. dubna ve 20.00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Premiéra české romantické komedie režiséra Tomáše Svobody. Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná
televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé
blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. A tak Marie přijíždí za rodinou na návštěvu do rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku Jiřího... Hrají:
Anna Polívková, Jan Dolanský, Ester Geislerová, Eva Holubová
a další. Mládeži přístupný Vstupné 130 Kčǀ90 min.
Na neděli 6. května připravujeme:
KONCERT NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE
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MALÝ SÁL
VÝSTAVY
PETR SATORA – OBRAZY A KRESBY
Výstava je otevřena od 1. března do 15. dubna v provozních hodinách kina.
Pondělí 16. dubna - čtvrtek 29. dubna
ZAJÍMAVÁ MÍSTA ČESKÉ REPUBLIKY
A VÝCHODOČESKÉHO REGIONU
Výstava je organizována na počest oslav 100. výročí geograﬁcké služby. Představí mapové
podklady z produkce Zeměměřického úřadu Praha (výřezy
Základní mapy ČR 1:10000, Ortofoto ČR a výškopisné modely
ČR) a Vojenského geograﬁckého
a hydrometeorologického úřadu
Dobruška (výřezy Topograﬁcké
mapy 1:25000). Na panelech se
představí zajímavá místa Česka
také ve zpracování, které nebývá
běžné. Můžete se těšit na Adršpach, Baťův kanál, Dlouhé stráně, Temelín a další přírodní, kulturní či technické zajímavosti.
Výstavu doplní tematická soutěž „Poznáte zajímavá místa Královehradeckého kraje z ptačího pohledu?“ Slavnostní zahájení
v pondělí 16. dubna ve 13 hodin.
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Čtvrtek 5. dubna v 18.00
Jan Linhart - VIETNAM, KAMBODŽA, THAJSKO
Dobrodružné vyprávění s obrázky a hudbou.
Podíváme se do Hanoje a k Voňavé pagodě,
do severních hor, národního parku Ba Be
i na jižní ostrov Phu
Quoc, lodí po Mekongu do Phnompenhu
a do slavného Angkor
Vatu a nakonec do královského paláce v thajském Bangkoku. Pořádá vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou. Vstupné dobrovolné.

SPORT
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798
Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

UPOZORNĚNÍ: na Velikonoční pondělí 2. dubna ZAVŘENO.
Každý čtvrtek od 17 do 18 hodin bazén pro veřejnost uzavřen
z důvodu rezervace.
V sobotu 21. dubna z důvodu rezervace bazén otevřen pouze
do 20.00.

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
Neděle 8. a 22. dubna
9.00 – 11.00
Potápěči pro veřejnost
Úterý a Čtvrtek

AQUAEROBIC
18 – 19
SPINNING

s Liborem
Pondělí
16.45
s Alenou
Úterý
16.30 a 17.45

Pátek

16.45 a 18.00

Čtvrtek 17.30

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

FOTBAL
Domácí mistrovské zápasy
na Městském stadionu Václava Šperla
Sobota 7. dubna
Dobruška/Opočno – Sokol Hoříněves
krajská soutěž – starší žáci

14.15

SK Dobruška A – SK Bystřian Kunčice
krajská soutěž – muži

16.30

Sobota 14. dubna
SK Dobruška B – Baník Vamberk B
okresní soutěž - muži

10.00

Dobruška/Opočno – SK Solnice
krajská soutěž – starší žáci

14.45

SK Dobruška A – SK Týniště n. O.
krajská soutěž – muži

17.00

Neděle 15. dubna
Dobruška/Opočno – Sokol Libáň
krajská soutěž – dorost

14.45 v Opočně

Sobota 21. dubna
SK Dobruška B – FC Spartak Rychnov B
okresní soutěž - muži

17.00

Sobota 28. dubna
Dobruška/Opočno – SK Třebechovice
krajská soutěž – starší žáci

14.45

SK Dobruška A – SK Roudnice n. L.
krajská soutěž – muži

17.00

Neděle 29. dubna
Dobruška/Opočno – Slavoj Předměřice
krajská soutěž – dorost

14.45 v Opočně
27
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Neděle 22. dubna
Sokol Dobruška – 1.NH Brno
2. liga muži

FLORBAL
Domácí mistrovské zápasy
Neděle 8. dubna v Kostelci nad Orlicí – 3. liga juniorů – skupina 4
rozpis utkání: 9.00 FBC Dobruška – Orel Přelouč, 16.30 – FBC
Hvězdy Česká Skalice
Neděle 11. března v Dobrušce (tělocvična ZŠ Fr. Kupky) –
liga mladších žákyň - skupina 4
rozpis utkání: 9.00 FBC Dobruška – FBC TJ Jablonné nad Orlicí,
10.30 – IBK Hradec Králové, 12.40 – Orel Přelouč

NÁRODNÍ HÁZENÁ

8.00
9.10
10.20

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.

Domácí mistrovské zápasy na hřišti za sokolovnou
Sobota 14. dubna
Sokol Dobruška – TJ Plzeň-Újezd
1. liga ženy

16.00

Neděle 15. dubna
Sokol Dobruška – Sokol Tymákov
1. liga ženy

9.00

Sobota 21. dubna
Sokol Dobruška – HK Hlinsko
OP mladší žákyně
Sokol Dobruška – HK Hlinsko
OP starší žákyně

Sobota 28. dubna
Sokol Dobruška – TJ Lázně Bělohrad
OP mladší žáci
Sokol Dobruška – TJ Lázně Bělohrad
OP mladší žákyně
Sokol Dobruška – TJ Lázně Bělohrad
OP starší žákyně

10.30

9.00
10.10

ZE SPORTU
Po bleskové registraci týmů se největší letní turnaj rozšíří
Nebývalý zájem o účast na 5. ročníku
největšího ﬂorbalového turnaje pod širým
nebem v republice Open Air Cup Dobruška 2018 potvrdilo zahájení internetového
registračního systému. Florbalový klub
FBC Dobruška ho spustil první březnový
den ráno. „Přihlášky přibývaly bleskovým tempem. Během čtyřiadvaceti hodin
se zaregistrovalo 133 týmů. Původně jsme
na 4. až 6. července počítali s kapacitou
turnaje 80 družstev mužů, 30 ženských
a 10 veteránských,“ říká Jan Jirák, jeden
z dvojice hlavních pořadatelů. Více než
polovina přihlášených týmů ihned uhradila startovné.

mužů, která se naplnila během jediného
dne, přičemž uzávěrka přihlášek je až
v květnu. Největší venkovní ﬂorbalové
akce s doprovodným programem na území Česka se tak ještě rozšíří. „Rozhodli
jsme se navýšit kapacitu elity o čtyřicet
osm na celkových 128 mužských týmů.
Ostatní kategorie zůstaly zachovány, což
znamená třicet ženských družstev, deset
veteránských s hráči nad 35 let a osmdesát mládežnických a dětských kolektivů,“
doplnil Jan Jirák.
Do Dobrušky se tak sjede soupeřit
v takzvaném „trojkovém“ ﬂorbale čtvrt ti-

sícovky manšaftů (přesně
248).
Takové množství
si již žádá
nové úpravy. „Navýšili jsme počet hřišť
na osm. Hrát se bude nejen v areálu
městského stadionu Václava Šperla, ale
také na dvou hracích plochách za sokolovnou,“ vysvětlil Jan Černý, předseda
FBC Dobruška. Pro případ nepříznivého
počasí budou přichystána čtyři hřiště pod
střechou zimního stadionu v Opočně.
(six)

Dobrušští florbalisté se radovali
ze suverénního postupu s předstihem

Dětských a mládežnických týmů má
letos v Dobrušce soutěžit osmdesát. Kvůli eminentnímu zájmu se pořadatelé rozhodli navýšit kapacitu elitní kategorie
28

Tým mužů FBC Dobruška slaví postup do regionální ligy. Po roční odmlce
se dobrušští hráči vrátili do soutěží a hned
v konkurenci osmi kolektivů v konečném
pořadí Královéhradecké ligy triumfovali. O suverénní cestě za postupem svědčí
fakt, že o něm rozhodli s předstihem - tři
kola před koncem sezony. „Dali jsme dohromady odchovance dobrušského klubu.

Někteří zůstali doma, jiní sbírali zkušenosti v týmech vyšších soutěží, například
ve Rtyni v Podkrkonoší nebo v Náchodě.
Před touto sezonou projevili zájem vrátit
se do Dobrušky. Proto jsme po roční pauze opět sestavili tým a s chutí se pustili
do „pralesní“ ligy,“ vysvětlil Tomáš Handa, kapitán týmu mužů FBC Dobruška.
(six)
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Královéhradecká liga mužů (tabulka k 16. 3. 2018)
1. FBC Dobruška

17

0

1

156:53

51

2. FBK Sršni Hořice

14

0

4

109:71

42

3. FBC Sion DDM Nová Generace

9

3

6

94:77

30

4. FbK Kostelec nad Orlicí

7

4

7

100:92

25

5. FbC Sokol Předměřice n. L.

7

1

10

94:95

22

6. 1. FC Rokytnice v O. h.

7

0

11

105:97

21

7. FBŠ Všestary B

4

1

13

65:125

13

8. Orel Rtyně v Podkrkonoší B

2

1

15

60:173

7

www.ceskyflorbal.cz/vysledky

Tým mužů FBC Dobruška – vítěz Královéhradecké ligy. Horní řada zleva: Adam Šmída,
Jan Flegl, Marek Matějů, Jan Cvejn, Tomáš Handa a Aleš Moravec. Dole: Jan Jirák,
Jan Čtvrtečka, Adam Kováč, Jakub Holeček. Brankář: Vladislav Jiroud. Na snímku chybí Lukáš Hrnčíř, Václav Grulich, Matěj Stodůlka, Karel Zachariáš, Jiří Kováč, Tomáš
Tuček, Daniel Hroch

Stříbrné pohárové
příčky korunované
vítězstvím
ve Špindlu
Skialpinista Jan Pochobradský z Dobrušky vybojoval na mistrovství republiky
v Rokytnici nad Jizerou stříbrnou medaili v kategorii veteránů nad 40 let. Stejná
příčka mu patří v konečném hodnocení
Středoevropského poháru. Jan Pochobradský 10. března vyhrál závod Českého
poháru s mezinárodní účastí ve Špindlerově Mlýně. V celkovém pořadí domácího
poháru skončil rovněž druhý.
(red)

Skialpinista Jan Pochobradský

Dobrušští skibobisté vyhrávali ve světovém poháru i na
mistrovství světa
Malé německé městečko Lenggries
hostilo o prvním březnovém víkendu Mistrovství světa v jízdě na skibobech. A toho
se zúčastnili také závodníci ze Skibob
klubu Dobruška společně se svým trenérem Karlem Baláčkem, který je zároveň
i trenérem české juniorské reprezentace.
A tak se v krásném slunečném počasí na závodní sjezdovce pod vrcholky
Alp prohánělo na skibobech všech barev
a velikostí 140 závodníků z devíti zemí.
Česká republika do Lenggries poslala
23 závodníků, z toho 8 jich bylo z Dobrušky. Ti pak na konci celého mistrovství mohli říct, že i to letošní se vydařilo.
Vždyť se domů vrátilo 38 medailí, z toho
14 přímo do Dobrušky. Z těch 14 je 7 zlatých, 2 stříbrné a 5 bronzových. Tři tituly
mistryně světa a jednu bronzovou medaili
získala Stanislava Preclíková v kategorii
žen, čtyři tituly pak Bohumil Flegl v kategorii masters3, který nedal svým sou-

Česká výprava na mistrovství světa v alpském zimním středisku Lenggries
29
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Čtyřnásobný světový šampion mezi seniory Bohumil Flegl

Skibobisté před startem závodu o světové medaile na prudkém svahu sjezdovky
nad německým zimním střediskem Lenggries
peřům šanci a vyhrál všechny disciplíny.
Dvě stříbrné a dvě bronzové medaile si
vyjel Dominik Harnach v juniorech a dvě
bronzové ještě Gabriela Skaláková v žákyních.
Největší hvězdou mistrovství byl asi
Pavel Čiháček, který z Dobrušky pochází a který v Dobrušce na skibobech začínal, ale který v současné době závodí
za TJ Sokol Deštné v Orlických horách. Ten totiž vyhrál všechny disciplíny
v prestižní mužské kategorii a obhájil tak
zisk čtyř titulů mistra světa z loňského

roku. A k tomu ještě o týden později přidal
1. místo ve Světovém poháru.
Prvním březnovým víkendem však
úspěchy dobrušských skibobistů nekončí. Hned v tom druhém Stanislava Preclíková zvítězila v celkovém hodnocení
světového poháru, i když se o 1. místo
musela podělit s Němkou Steiningerovou.
A Dominik Harnach byl mezi muži třetí.
Do první desítky mezi ženami se ještě vešly Kristýna Harnachová, Gabriela Jašková a Gabriela Skaláková. Gratulujeme!
(jme)

Stanislava Preclíková vystoupila na nejvyšší stupínek na mistrovství světa třikrát

Skvělý jarní start
dobrušských
fotbalistů
Fotbalisté SK Dobruška zahájili jarní část krajské I. A třídy náramně, když
doma zdolali Spartak Police nad Metují
5:2 a v Novém Hradci Králové deklasovali domácí tým 6:0. „Navzdory nepříliš
povedené zimní přípravě se nám vstup
do druhé poloviny sezony vydařil. Naši
hráči předvedli nejen svoji herní kvalitu, ale především vůli jít za vítězstvím
a za nepříznivého vývoje se nevzdávat.
Doma proti Polici i na Novém Hradci
jsme v úvodních poločasech podali nepřesvědčivé výkony a neskórovali (0:1 a 0:0
pozn. red.). Po změně stran jsme však
nad oběma soupeři dominovali a dovedli zápasy k vysokým výhrám,“ ohlédl se
za úspěšným jarním startem trenér Miloš
Killar. Jeho svěřenci v tabulce druhé nejvyšší soutěže Královéhradecka poskočili
na průběžnou druhou příčku.
(six)
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Tým mužů SK Dobruška před druhým jarním utkání proti Novému Hradci Králové. Horní řada zleva: trenér Miloš Killar, Lukáš Gerža, Pavel Krahulec, Martin Eimann, Vítězslav Malý, Šimon Brožek, Jakub Mikušík, Pavel Eﬀenberk, Jan Hazuka. Dole: Luboš
Veverka, Marcel Majer, Daniel Eimann, Filip Šotola, Roman Čopík a Roman Dedeček.
Na snímku chybí Jiří Kořínek, Marek Pěnička, Jaroslav Klofanda, Marcel Hájek a vedoucí mužstva Petr Majer. Tým po uzávěrce DZ porazil i vedoucí celek SK Sobotka (3:2).
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Z DOBRUŠSKÝCH FIREM
Nová rubrika Dobrušského zpravodaje se pokusí obyvatelům Dobrušky představit místní ﬁrmy, ﬁrmičky,
živnostníky či malé podnikatele, kteří
se nebáli postavit na vlastní nohy. Na
začátku třeba jen náhodou přišel zajímavý nápad a oni jej zásluhou spousty
vynaložené energie dokázali proměnit
v realitu. Buďme vděční, že je tady
máme. Jejich přítomnost v našem městě přináší celou řadu výhod od rozšíření pracovních příležitostí přes příliv
peněz až po širokou nabídku různých
služeb.
Na západním okraji Dobrušky v ulici
Na Poříčí nemůžete přehlédnout výrazný
prosklený objekt moderního střihu. Jedná se o technologické, vývojové a administrativní centrum společnosti Servisbal
Obaly. Nový komplex obdržel na začátku
letošního roku čestné uznání v prestižní
soutěži Stavba roku v Královéhradeckém
kraji. „Centrum jsme si postavili sami bez
dotací,“ prozradil majitel a výkonný ředitel společnosti Ing. Ladislav Horčička.
Servisbal je prosperující českou rodinnou ﬁrmou zabývající se výrobou a obchodem s průmyslovými obaly převážně
z vlnité lepenky. Na trhu působí už celé
čtvrtstoletí. Společnost nabízí komplexní
obalová řešení, počínaje návrhem, přes odzkoušení, realizaci až po skladování a dopravu. Současně provozuje internetový
obchod eOBALY.cz, v němž nabízí standardní obaly a obalové materiály s dodáním do čtyřiadvaceti hodin. „Naše značka
Servisbal je zkratkou pro „Servis pro balení“. Snažíme se nabízet excelentní servis
pro balení, který zákazníkům poskytne
i něco navíc,“ vysvětluje Horčička a vzápětí dodává: „Na trhu nejsme nejlevnější,
ale ani nechceme. To není naše cesta.“

Majitel Servisbalu Ing. Ladislav Horčička

Servisbal Obaly - místo,
kde vítězí český um
a šikovné ruce
V prodejní strategii Servisbalu se
odráží skutečnost,
odkud ﬁrma pochází – z malebného
podhůří moderní civilizací příliš nedotčených Orlických
hor. „Naše obalové
systémy jsou šetrné
k životnímu prostředí a snadno se
recyklují.“ Servisbal
patří mezi význačné
dobrušské zaměstnavatele. „V současnosti máme okolo
stovky zaměstnanců, navíc u nás působí
chráněná dílna. Prostřednictvím organizace ZeNa u nás zaměstnáváme osoby se
sníženou pracovní způsobilostí. Náš letošní předpokládaný obrat dosáhne až 320
milionů korun,“ hovoří výkonný ředitel
řečí čísel.
V Dobrušce má kartonážnictví bohatou
historii. „Měl jsem tu čest navázat na tradici ﬁrmy JKO pana Kosaře, jejíž vznik se
datuje do roku 1908. Výrobky pod chráněnou značkou JKO získaly věhlas po celé
republice. Naše společnost Servisbal
vznikla v roce 1993. Začínali jsme v Pulické ulici,“ vzpomíná Ladislav Horčička
na krušné podnikatelské začátky.
V otázce, čím se Servisbal odlišuje
od standardních ﬁrem v oboru, má její
majitel zcela jasno. „Ve třech oblastech.
Za prvé: disponujeme propracovaným
marketingem, v němž klademe důraz
na vizuální komunikaci. Za druhé se odlišujeme se zřetelem na vzdělání a aktivní
zapojení zaměstnanců a jejich motivaci.
A za třetí: neustále se snažíme o inovace.“
Servisbal získal za své realizace a návrhy velké množství ocenění v oborových soutěžích, z nichž nejvýznamnější
je prestižní titul Worldstar For Packaging.
Společnost byla oceněna v soutěži Firma
roku 2008, vyhlašované Hospodářskými
novinami. Pravidelně si odváží ocenění
z české soutěže Obal roku. Unikátní návrhy obalů si společnost chrání
patenty a průmyslovými právy.
Světovou
cenu Worldstar

For Packaging pro nejlepší obaly získala
dobrušská společnost poprvé v roce 2002,
pak také v roce 2004, 2006 a 2012. Následně si ve velké konkurenci připsala dvě
další ocenění v roce 2013. Prestižní ceny
pro nápadité balení si odvezly skládací
cívka pro navíjení pásů, kabelů a dalších
vodičů, obal na světlomet Audi nebo patentovaná mřížka z plochy pro oddělování
výrobků, zejména lahví a skleniček.

„Mým snem je dále rozvíjet
SERVISBAL… místo, kde český um
a šikovné ruce vítězí nad nezměrnými
možnostmi zahraničního kapitálu…“,
prozrazuje Ladislav Horčička svoji vizi,
kterou se svými spolupracovníky úspěšně
naplňuje.
(six)
31
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Křížovka o ceny
Březnová tajenka ukrývala názvy
dvou dobrušských piv: MUDERLANT
a RAMPUŠÁK. Z téměř šedesáti správných odpovědí jsme tradičně vylosovali
tři šťastlivce. V dubnu se na libovolně
zvolené filmové představení mohou těšit následující výherci: Alena Fialová
a Jaroslav Semerák z Dobrušky a Jiří

32

Sochan z Deštného v Orlických horách.
Poukázky na dvě vstupenky do velkého sálu Společenského centra-Kina 70
dle vlastního výběru si mohou vyzvednout v Informačním centru na náměstí
F. L. Věka.
Pro dubnovou křížovku vám neposkytneme žádnou nápovědu. Snad pouze
to, že všechny tři legendy tajenky jako
téměř vždy najdete v Dobrušce.

Chcete-li vyhrát lístky do dobrušského kina v májovém 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 13. dubna.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
NÁPOVĚDA: Okka, Akle, Afel.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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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

Nabídka práce

ÚČETNÍ
Úvod a popis pracovní náplně
• samostatná účetní
• zpracování mezd
Požadujeme
•
•
•
•

SŠ vzdělání ekonomického směru
významnou praxi
smysl pro odpovědnost, pečlivost a loajalitu
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis
na uvedený e-mail.

Nabízíme
•
•
•
•
•

odpovídající ﬁnanční ohodnocení
zaměstnanecké beneﬁty
odborný a osobní růst
kvalitní pracovní zázemí
nástup možný ihned

Kontakt: Andrea Ptáčková
+420 777 937 350
www.psvstavebni.cz
Čs. odboje 964 Dobruška 51801
e-mail: ptackova@psvstavebni.cz
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MAŠKARNÍ KARNEVAL v kulturním domě připravily a zorganizovaly vychovatelky Základní školy v Pulické ulici za podpory přátel
školy a města Dobrušky. Nedělní odpoledne 18. února patřilo více než dvěma stům „dospěláků“ a dětem v pestrých maskách. Uvítání
obstaralo vystoupení malých gymnastek vedených Anitou Melišovou. Program v zaplněném sále připravil a moderoval ředitel Václav
Hlavsa spolu s učiteli Markétou Schmoranzovou a Václavem Machem. Pomáhali starší žáci a bývalí absolventi školy. Hudbu zajistil
Vojta Flígr. Děti se výborně bavily při tanci, soutěžích a zábavných hrách. Vítězem byl každý, kdo se zúčastnil. Všechny děti si odnesly
odměny za krásné masky a většina i ceny z bohaté tomboly.
Lapidárium městského úřadu po celý
březen krášlily okouzlující umělecké předměty mladých autorů. VÝSTAVU BUDOUCÍCH MISTRŮ KOVÁŘŮ
A KERAMIKŮ zde uspořádala Střední
škola řemeslná z Jaroměře, do níž kdysi
pokrokový dobrušský starosta Josef Archleb poslal mladého Františka Kupku,
zakladatele světového abstraktního malířství, aby tam získal umělecké základy
u profesora Aloise Studničky. Ředitelka
školy Jitka Kočišová (uprostřed) na vernisáži výstavy Řemesla z ohně zrozená přivítala Martinu Berdychovou, náměstkyni
hejtman KH kraje (vlevo mezi starostou
Petrem Lžíčařem a organizátorem výstavy
Františkem Nagyem).

Tradiční SPORTOVNÍ KARNEVAL uspořádal v polovině března v sokolovně fotbalový oddíl SK Dobruška.

