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Podvečer posledního dubnového dne tradičně patří PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Na náměstí F. L. Věka se aplaudovalo skautům, kteří
vztyčili májku na místě, jež v zimě zdobí vánoční strom. Skautský tým předvedl skvělou koordinaci a za bleskurychlé postavení kmene
ozdobeného věncem z třepetajících barevných stuh sklidil zasloužený potlesk. Dlouhý průvod následoval vyhrávající hudebníky
z dechovky Valanka do parku u kulturního domu. V Archlebových sadech vzplála dřevěná hranice. Chvíle u plápolajícího ohně
zpříjemnila dobrušská country kapela Sedmý nebe.
Vzpomínku na oběti nacismu u příležitosti DNE VÍTĚZSTVÍ
letos zpestřili zástupci mladé generace. Kompletní seznam
dobrušských občanů, kteří zahynuli za II. světové války a jejichž
jména jsou vytesána na podstavci památníku v ulici Čs. odboje,
přečetli studenti gymnázia. Více na straně 10.

K O N C E R T
NA
DVORKU U RODNÉHO DOMU F. V.
HEKA (F. L. Věka). O první letošní
vystoupení na nové
dobrušské
scéně
pod širým nebem se
postaral trampský
a folkový písničkář
Vojta Kiďák Tomáško.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
potěšilo mě, že
řada z vás opět projevila zájem o připravované projekty
a navržené studie
investičních akcí
v našem městě.
Představili jsme je
společně s autory-architekty v sále společenského centra.
Navázali jsme na předchozí veřejné prezentace chystaných rekonstrukcí ulic či
navržené studie revitalizace krytého bazénu a koupaliště. Věřím, že vás, kteří jste si
našli čas a přišli do kina, jsme dostatečně
přesvědčili o tom, že vnímáme vaše názory na podobu změn tváře našeho města.
Během představení projektů a studií
zazněl hlas tvrdící, že avizované investiční záměry jsou příliš drahé a Dobruška
je ﬁnančně neutáhne. S takovým názorem zásadně nesouhlasím. Město musí
být připravené realizovat zamýšlené akce
a čerpat případné dotace. Bez hotových
projektů to není možné. Někteří z vás se

zapojili do přípravy strategického plánu,
který začne tvořit pracovní tým ve spolupráci se specializovanou ﬁrmou. Dobruška potřebuje jasně vytýčený směr dalšího
rozvoje, reagující na potřeby obyvatel.
Bez detailního plánování v krátkodobém
i dlouhodobém horizontu a vzájemné návaznosti se uvažované akce realizují velmi složitě.
Vlastivědné muzeum se před pár dny
rozšířilo. V architektonické chloubě našeho města – Rýdlově vile – vznikla stálá
expozice zachycující historii vojenské
geograﬁe v českých
zemích. Jak jsem
uvedl při jejím slavnostním
otevření,
jsem nesmírně rád,
že se příslušníci
dobrušského Vojenského geograﬁckého
a hydrometeorologického úřadu dočkali
zasloužené
pocty jejich dlouholeté odborné práci.

Moje radost je dvojnásobná, neboť jsem
ve vojenském úřadu strávil část života
jako občanský zaměstnanec. Bývalým kolegům přeji, ať se výstava stane vyhledávaným cílem návštěvníků našeho města.
Seznámení se zajímavou historií činnosti
kartografů, kteří se během desítek let působnosti vojenského úřadu výrazně zapsali do dějin našeho města, doporučuji
každému Dobrušťákovi.
Petr Lžíčař
starosta Dobrušky

Více fotografií ze zpravodaje
na internetových stránkách města
Dobrušský zpravodaj vychází již rok a půl v nové podobě, přičemž všem domácnostem ve městě je zasílán do schránek zdarma. Na jeho stránkách se za tu dobu objevily stovky fotograﬁí
ze života v Dobrušce pořízených jak pravidelně přispívajícími fotografy, tak i vámi – čtenáři. Moc vám za jejich zaslání děkujeme
a věříme, že jich bude i nadále přibývat. V souvislosti s uveřejňováním snímků zachycujících každodenní dění v našem městě
upozorňujeme, že z většiny veřejných akcí vzniká daleko více fotograﬁí. Prohlédnout si je můžete na internetových stránkách města
www.mestodobruska.cz.
A kde je máte hledat? Na levé straně obrazovky v záložce
„Město“ pod oddílem „FOTOGALERIE“.
Jen o pár řádků níže můžete nahlédnout nejen do letošních
čísel Dobrušského zpravodaje, ale též do archivu skrývajícího
starší čísla městského měsíčníku. Výhodou elektronického Dobrušského zpravodaje je skutečnost, že všechny v něm uveřejněné
fotograﬁe jsou barevné.
(red)

Číslo měsíce: 56
Neuvěřitelných šestapadesát let působí na české scéně
hudební legenda – skupina Olympic. Před loňskými Vánoci
„olympici“ oslavili 55 let v pražské O2 aréně. Přišlo na ně
deset tisíc fanoušků. Olympic vznikl v roce 1962 a je označován za spoluzakladatele české bigbeatové hudby. Muzikanti
kolem kytaristy a zpěváka Petra Jandy v roce 1968 vydali své
první album Želva. Půl století na to vystoupí na dobrušském
náměstí!
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 26.04.2018
schvaluje
– uzavření dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. RKA-JZ-21/2018 s Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Hradci
Králové, IČ 72496991
– uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. RKA-VZ-28/2018 s Úřadem práce ČR – krajská
pobočka v Hradci Králové, IČ 72496991
– navýšení počtu pracovníků technických
služeb o 2 zaměstnance na dobu nejpozději
do 30.04.2019.

Rada města
dne 02.05.2018

–

–

–

–

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 9/2018
– rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Dobruška (ZŠ Františka Kupky, ZUŠ a DDM)
k 31.12.2017 do rezervního fondu a fondu
odměn
– účetní závěrky příspěvkových organizací
zřízených městem Dobruška (MŠ J. A. Komenského, ZŠ Františka Kupky, ZŠ Pulická, DDM a ZUŠ) sestavené k 31.12.2017
– podání žádosti o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši
10.680 Kč u Královéhradeckého kraje
v souladu s platnými předpisy
– výplatu odměny k životnímu jubileu ředitelce Základní školy Františka Kupky,
Dobruška Mgr. Bc. Aleně Bačíkové podle
vnitřního předpisu Základní školy Františka
Kupky, Dobruška
– změnu pojistné smlouvy číslo 83480000-28
o Pojištění odpovědnosti podnikatelů
uzavřenou s Českou pojišťovnou a. s.,
IČ 45272956 s účinností od 02.05.2018
– dodavatele zakázky Rekonstrukce ulice
Podskalí v Dobrušce a uzavření Smlouvy
o dílo se společností KENVI CZ s. r. o,
IČ 28825039 s nabídkovou cenou
2.149.806,90 Kč vč. DPH
– objednání služeb souvisejících s vypracováním dokumentací a se zajištěním příslušných povolení stavby Rekonstrukce
ul. V Zahradách v Dobrušce u společnosti
PRODIN a. s., IČ 25292161 za 212.113 Kč
vč. DPH v rozsahu cenové nabídky ze dne
13.04.2018
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Úpravy vstupního
foyer SC Kina 70" výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to
nabídky společnosti ASINTA, s. r. o. stavební společnost, IČ 48169501 a uzavření
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–

–

–

–

–

–
–

–

smlouvy o dílo s touto společností. Nabídková cena tohoto subjektu činí 354.707 Kč
bez DPH, tj. 429.195 Kč vč. DPH podle
platné sazby
uzavření Dohody o podmínkách provádění stavebních úprav v předmětu nájmu s nájemcem Ondřejem Němečkem,
IČ 06354319
při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na " Slunečníky na koupaliště v Dobrušce " výběr nejvhodnější nabídky pro plnění
této veřejné zakázky, a to nabídky Michala
Růžičky, IČ 69841501. Nabídková cena
činí 117.375 Kč bez DPH
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
se Společenstvím vlastníků bytů 840-843,
Dobruška, IČ 05029112, za účelem zajištění manipulačního prostoru a ochranného
pásma při provádění montáže šikmé střechy
na stávající plochou střechu bytového domu
čp. 840-843 v Dobrušce
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
se Společenstvím DOMOV č. 847 a 848
v Dobrušce, IČ 25991787, za účelem zajištění manipulačního prostoru, postavení
lešení a uložení nezbytného množství materiálu při provádění zateplení a výměně
střešní krytiny bytového domu čp. 847-848
v Dobrušce
zveřejnění záměru výpůjčky části chodníku na pozemku parc. č. 2707 v obci a k. ú.
Dobruška
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
na umístění kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1259/3 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky
uzavření nájemní smlouvy s Vladimírem
Bidlem, IČ 13222791, na část pozemku
parc. č. 2951/1 v obci a k. ú. Dobruška,
za účelem zřízení letní restaurační zahrádky
zveřejnění záměru pronájmu části chodníku
na pozemku parc. č. 2857/1 v obci a k. ú.
Dobruška
uzavření nájemní smlouvy s Martinou
Šmídovou, IČ 06588891, na část chodníku na pozemku parc. č. 2857/1 v obci a k.
ú. Dobruška o výměře 10,5 m2, na dobu
od 02.05. do 30.05.2018, za účelem provozování předzahrádky kavárny
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
parc. č. 411 v obci a k. ú. Dobruška
zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 11
ke Smlouvě 433/2005 o nájmu pozemků
uzavřené dne 02.09.2005 se Zemědělským
družstvem Dobruška, IČ 00128112, kterým
se mění výše nájemného
zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 2
k Nájemní smlouvě ze dne 01.06.2016,
ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne
15.06.2017, uzavřené s MMG gastro, s. r. o.,
IČ 05894794, na pronájem stánku pro provozování rychlého občerstvení na pozemku
parc. č. 2170/4 v obci a k. ú. Dobruška a nájem části tohoto pozemku. Záměrem budou
oznámeny tyto změny nájemní smlou-

–

–

–

–
–

–

–

–

vy: prodloužení doby nájmu o 3 roky, tj.
do 31.12.2021, rozšíření předmětu nájmu,
zvýšení sjednaného nájemného a další nepodstatné, v záměru blíže nespeciﬁkované,
změny smlouvy
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání – části prostor budovy
čp. 998 v Mírové ulici v Dobrušce, která
je součástí pozemku č. 2151/9 v obci a k.
ú. Dobruška, včetně vybavení, a to zádveří
u hlavního vstupu, spojovací chodby, kuchyně, výčepu – baru, části jídelny, úklidové komory, WC ženy, WC muži, chodby
k WC žen a mužů, umývárny bílého nádobí
prodej 3 ks křesel polstrovaných, vedených
v evidenci majetku pod inv. č. 44010155,
44010156 a 44010157 za celkovou cenu
300 Kč, která bude zaplacena hotově při
převzetí křesel. Tato křesla jsou opotřebená, poškozená a pro město již nevyužitelná
vyřazení majetku města Dobrušky dle přiloženého Návrhu na vyřazení drobného
majetku 54 a Návrhu na vyřazení dlouhodobého majetku 55, 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
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 2944/2 v obci a k. ú. Dobruška
uzavření smlouvy o nájmu se společností Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.,
IČ 25253361, na část pozemku parc. č.
2944/2 v obci a k. ú. Dobruška o výměře cca
500 m2 za účelem skladování asfaltového
R-materiálu na dobu určitou od 14.05.2018
do 11.06.2018
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
15.000 Kč na akci „Sraz rodáků Křovic a hasičské klání“ spolku SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Křovice,
IČ 67438857, 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
bezplatné zapůjčení části prostor Kulturního domu v Dobrušce (vestibul, WC) a dále
bezplatné zapůjčení 30 ks lavic s opěradly,
10 ks stolů, 20 ks laviček, praktikáblů a 2 ks
prodejních stánků, vše spolku Kamarádi
Orlických Ozvěn, IČ 60887877, na den
16.06.2018 za účelem realizace festivalu
„Orlické Ozvěny“ v Archlebových sadech.
Pořadatel akce si zajistí odvoz označeného
městského mobiliáře na vlastní náklady,
a to lavice, stoly a lavičky z městského stadionu a prodejní stánky z Technických služeb města Dobrušky. Podrobnosti zapůjčení
si pořadatel akcí domluví přímo s vedením
Technických služeb města Dobrušky (městský mobiliář) a zaměstnanci Kulturních zařízení města Dobrušky
úhradu ubytování a stravování pro 8 osob
maďarské delegace z partnerského města
Ábrahámhegy a 4 osoby slovenské delegace z partnerského města Velký Meder v ter-
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–

–

–

–

mínu od 24.05. – 27.05.2018 u příležitosti
konání Dobrušské pouti
prominutí platby za ubytování v chatkách
u sokolovny, stravování během turnaje
podle předloženého vyúčtování a úhradu
startovného v ceně 1.000 Kč dvanáctičlennému futsalovému týmu z polského města Pilawa Górna, který se zúčastní akce
Dobrušský pohár 2018 pořádané ve dnech
14.07. – 15.07.2018 na Městském stadionu
Václava Šperla v Dobrušce
Nařízení č. 1/2018, kterým se mění nařízení č. 6/2005, kterým se vydává tržní řád,
ve znění nařízení č. 1/2007, 4/2012 a 2/2015
zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího
místa pro služební automobil Pečovatelské
služby na parkovišti u domu Na Příčnici
1011, Dobruška, dle zákresu
uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315, za účelem
zabezpečení přípravy v kurzu zaměřeném
na získání osvědčení o odborné způsobilosti strážníků

byla seznámena
– s výročními zprávami za školní rok
2016/2017 ze zřízených základních škol,
základní umělecké školy a domu dětí a mládeže

pověřuje
– starostu města Dobrušky rozhodováním
o poskytování věcných darů v hodnotě
do 20.000 Kč

souhlasí
– s nezbytným dopravním omezením v ul.
Podskalí související s realizací veřejné zakázky Rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce a za tímto účelem s vydáním souhlasu
pro zhotovitele, kterým je společnost KENVI CZ s. r. o., IČ 28825039

nevyjadřuje
– podporu a zájem o spolupráci se společností
Linnet eu s. r. o., IČ 26010585, při poskytování služby „Anděl na drátě“ v oblasti města Dobrušky, za účelem zařazení označené
služby do Sítě podporovaných sociálních
služeb v Královéhradeckém kraji.

Rada města
dne 09.05.2018
schvaluje
– změnu zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Pořízení
zdvihací plošiny pro organizační složku
města Dobrušky Technické služby“, a to
v rozsahu uvedeném v přiložených dokumentech Vysvětlení zadávací dokumentace
č. 1 veřejné zakázky: „Pořízení zdvihací
plošiny pro organizační složku města Dobrušky Technické služby“ a Změna zadávací
dokumentace č. 1 veřejné zakázky: „Pořízení zdvihací plošiny pro organizační složku
města Dobrušky Technické služby“

potvrzuje
– že město Dobruška podporuje činnost
Rodinného centra Sedmikráska, které je
projektem Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce, IČ 73633569, a zároveň s ním spolupracuje. Potvrzení slouží pro účely podání
žádosti o dotaci v programu pro podporu
činností, které navazují, kooperují nebo
rozšiřují sociální služby, a pro podporu
prorodinných aktivit pro rok 2018 na Královéhradecký kraj.

Rada města
dne 16.05.2018
schvaluje
– provedení rozpočtových opatření číslo
10/2018 a 11/2018 dle předložených návrhů
– uzavření smlouvy o dílo na dodání a instalaci herních prvků na pozemcích parc.
č. 127/1 v k. ú. Pulice a parc. č. 13/1 v k.
ú. Křovice se společností hřiště.cz, s. r. o.,
IČ 28354303 za cenu 505.575 Kč vč. DPH
– uzavření smlouvy o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého
kraje, IČ 70947996. Úhrada za omezení
užívání nemovitosti činí 21.054 Kč vč. DPH
– objednání projektové dokumentace pro
společné povolení k akci: Stavební úpravy
a přístavba restaurace bazén v Dobrušce
u Ing. arch. Kláry Bittnerové, IČ 73249947.
Cena za vypracování projektové dokumentace pro společné povolení činí 237.000 Kč
– bez uveřejnění na internetu zaslání výzvy
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Půdní vestavba ZUŠ Dobruška
těmto dodavatelům:
– ASINTA , s. r. o. stavební společnost, Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška,
IČ: 48169501
– STAVOS Dobruška, s. r. o., Opočenská
436, 518 01 Dobruška, IČ: 49284169
– GARRET - CZ, spol. s r. o., Pulická 146,
518 01 Dobruška, IČ: 25933272
– STATING s. r. o., Pardubická 861/75a,
Kukleny, 500 04 Hradec Králové,
IČ: 25963864
– AP stavby s. r. o., Nádražní 41, 517 73
Opočno, IČ: 25282077
– podmínky výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu Půdní vestavba
ZUŠ Dobruška
– zahájení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby „Strategický plán rozvoje města
Dobrušky“ formou odeslání výzvy o zahájení výběrového řízení těmto obchodním
subjektům:
– KPMG Česká republika, s. r. o.,
IČ: 00553115, Pobřežní 648/1a, 186 00
Praha;
– MEPCO, s. r. o., IČ: 27143643, Spálená
108/51, 110 00 Praha;
– PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., IČ: 28576217, Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava;
– AQE advisors, a. s., IČ: 26954770, Třída
Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno;
– BERMAN
GROUP,
s.
r.
o.,
IČ: 25924206, Semín 107, 535 01 Semín;
– Centrum evropského projektování, a. s.,
IČ: 27529576, Švendova 1282, 500 03
Hradec Králové;
– Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, zájmové sdružení právnických osob IČ: 69153361, náměstí
Republiky 12, 530 02 Pardubice.
– výzvu k podání nabídky včetně obchodních
podmínek a všech jejích dalších příloh pro
výběrové řízení na dodavatele pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby „Strategický plán rozvoje města Dobrušky“
– objednání opravy chlórovacího zařízení bazénu u Miroslava Černého, IČ 15588521,
v rozsahu a ceně dle přiložené cenové nabídky. Cena za opravu chlórovacího zařízení činí 148.108 Kč vč. DPH

– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
se Společenstvím vlastníků jednotek v bytovém domě čp. 760, 761, 762, Dobruška,
ul. Javorová, IČ 25981676, za účelem zajištění umístění lešení, zařízení staveniště a manipulačního prostoru a pro složení
stavebního materiálu při provádění oprav
domu čp. 760-762 v Dobrušce
– zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
parc. č. 2113/7 v obci a k. ú. Dobruška
– odvod dešťových vod z nově navržené šikmé střechy bytového domu čp. 840–843
v ulici Na Budíně v Dobrušce dle projektu
pro stavbu „Nástavba šikmé střechy bytového domu Na Budíně 840-843, Dobruška“
vyhotoveného společností Stunex Cz, s. r.
o., Zlín k datu únor 2018 do městské veřejné kanalizace
– ukončení užívání místnosti dle Smlouvy o užívání místnosti uzavřené dne
16.04.2012 s Farním sborem Českobratrské
církve evangelické v Klášteře nad Dědinou,
IČ 48613789, dohodou k 20.05.2018 a uzavření příslušné dohody
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 04.12.2014 k bytu č. 19
v domě čp. 976 v ulici Orlická v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu do 31.12.2018
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.10.2014 k bytu č. 23
v domě čp. 977 v ulici Orlická v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu do 31.12.2018
– uzavření Dodatku č. 17 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 15.05.2012 k bytu č. 5
v domě čp. 976 v ulici Orlická v Dobrušce
se XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu do 31.12.2018
– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 05.04.2012 k bytu č. 2
v domě čp. 975 v ulici Orlická v Dobrušce
s XXXXX,, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu do 31.12.2018
– uzavření Dodatku č. 69 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu do 30.06.2018
– ukončení nájmu založeného Smlouvou
o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne
24.08.2017 uzavřenou s Ondřejem Němečkem, IČ 06354319, dohodou k 13.07.2018
– uzavření Smlouvy o nájmu pozemku se
společností Chládek a Tintěra, Pardubice,
a. s., IČ 25253361, na část pozemku parc.
č. 2170/1 v obci a k. ú. Dobruška o výměře
cca 500 m2 za účelem zřízení dočasné deponie materiálu ke zpětnému využití na dobu
určitou od 18.05.2018 do 15.06.2018
– vyvěšení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání – prostory kinokavárny
v budově čp. 70 v ulici Komenského v Dobrušce, která je součástí pozemku parc. č.
106/1 v obci a k. ú. Dobruška:
místnost
výměra v m2
223
kavárna
68,88
224
zápultí
9,45
225
šatna s WC
5,16
226
přípravna
6,47
227
sklad
5,39
228
příjem
3,80
sklep
31,00
venkovní terasa 23,36
Celkem
153,51
a ukládá vedoucí oddělení majetku města
záměr 16.05.2018 vyvěsit
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– čerpání ﬁnančních prostředků na nový paletový vozík z Motivačního programu pro
obce zapojené do systému zpětného odběru
elektrozařízení provozovaného společností
ELEKTROWIN a. s.
– bezplatný odvoz materiálu na letní dětský
tábor v Benátkách u Skuhrova nad Bělou
a zpět pořádaný v létě 2018 spolkem Junák
– český skaut, středisko Dobruška, z. s.,
IČ 42885281. Konkrétní podmínky dopravy
včetně termínů si zástupci spolku domluví
přímo s vedením Technických služeb města
Dobrušky
– navýšení počtu zaměstnanců Městského
úřadu Dobruška, na oddělení majetku města odboru rozvoje města o jednoho a odboru dopravy a správy vnitřních věcí o 2
zaměstnance v souvislosti s koupí budovy
polikliniky a zajištěním jejího provozu. Jde
o pozice údržbáře a uklízeček
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na „Tisk a zpracování knihy Dobruška
- příběh města“ výběr nejvhodnější nabídky
pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky Vladimíra Falty, IČ 41246497. Nabídková cena tohoto subjektu činí 481.800 Kč
bez DPH
– podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna. Za projekt odpovídá vedoucí městské knihovny Mgr. Lenka
Bendzová
– podmínky účasti na řemeslném trhu a vzor
přihlášky k účasti na řemeslném trhu konaném v rámci kulturní akce Svatováclavské
slavnosti v Dobrušce, která se letos uskuteční ve dnech 28.09. - 30.09.2018

– uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 18CRG04-0009
na Zkvalitňování poskytovaných služeb
TIC Dobruška v roce 2018 s Královéhradeckým krajem, IČ 70889546, v přiloženém
znění. Na základě uvedené smlouvy bude
městu Dobrušce poskytnuta dotace ve výši
32.000 Kč
– uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. RKA-JZ-21/2018 s Úřadem práce ČR – krajská
pobočka v Hradci Králové, IČ 72496991
– objednání opravy nátěru lávky pro pěší
u železničního mostu ev. č. 36d-2 u Tomáše
Rouska, IČ 60896698, dle přiložené nabídky. Cena za opravu činí 131.943 Kč (dodavatel není plátcem DPH)
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byla seznámena
– s Žádostí o prodloužení smlouvy o nájmu
nebytových prostor ze dne 28.03.2018 Komerční banky, a. s., IČ 45317054 a ukládá
vedoucí oddělení majetku města předložit
v prosinci 2018 Radě města Dobrušky návrh
na prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. NP a 1. PP budovy čp. 11.

jmenuje
– komisi k hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu: Půdní vestavba
ZUŠ Dobruška v tomto složení: Ing. Petr
Poláček, místostarosta, Richard Hynek,
vedoucí ORM, Miloš Votroubek, DiS., referent ORM. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková celková
cena vč. DPH
– komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení a hodnocení
nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Strategický plán rozvoje
města Dobrušky“ v tomto složení: Ing. Petr

Z pracovního diáře starosty
■ Středa 18. dubna: projednání projektů Solnické ulice a bytových domů
za účasti autorů architektů Miroslava
Gebase a Petra Vavřiny; odpoledne: veřejné zasedání Zastupitelstva města.
■ Pondělí 23. dubna: jednání s Ivetou
Doležalovou, ředitelkou společnosti Aqua servis, a Pavlem Linzerem,
jednatelem společnosti Energie AG
Bohemia; rozhovory s projektantem
Kamilem Hronovským na téma komunikace v Domašíně a v Běstvinách.
■ Úterý 24. dubna: účast na svěcení nového technologického centra v sídle
společnosti Servisbal obaly v ulici
Na Poříčí v Dobrušce.
■ Středa 25. dubna: konzultace příprav
vzniku pamětní desky brigádního generála Miroslava Štandery v ateliéru
akademického sochaře Zdeňka Kolářského v Kostelci nad Orlicí.
■ Čtvrtek 26. dubna: účast na konferenci o projektu sloučených středních škol
v Novém Městě nad Metují a jeho začlenění do vzdělávacího systému v regionu.
■ Pátek 27. dubna: jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ohledně podpory
projektů na bydlení a rozvoje infrastruktury na Rychnovsku.
■ Sobota 28. dubna: schůzka s architektem Oldřichem Hyskem nad projektem
sportovní haly u Základní školy Pulická.

Lžíčař, starosta (člen komise), Ing. Petr
Poláček, místostarosta (člen komise),
JUDr. Jan Šťastný, tajemník městského úřadu (člen komise), Richard Hynek, vedoucí
odboru rozvoje města (člen komise), Martin
Pošvář, referent odboru rozvoje města (člen
komise), Ing. Věra Hrnčířová, vedoucí odboru ﬁnančního a školského (náhradnice
za jakéhokoli člena komise)

Dovolujeme si Vás pozvat
na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Dobrušky,
které se uskuteční
v pondělí 25. června od 17 hodin
v malém sále
Společenského centra-Kina 70

Jednoty bratrské Evaldem Ruckým o budoucí spolupráci s polskými partnery.
Pátek 11. května: schůzka s městským
architektem Tomášem Haromem; účast
na vyhlášení výsledků studentského
motivačního programu Prokopa Diviše
v SPŠel•it.
Neděle 13. května: koordinační schůzka
s organizátory MHF F. L. Věka věnující
se přípravě stěžejního koncertu Symfonického orchestru Čs. rozhlasu v tovární hale KBA Graﬁtec v Dobrušce.
Pondělí 14. května: účast na slavnostním vyhlášení plaveckých závodů škol
O pohár města Dobrušky; jednání kulturní komise.
Úterý 15. května: schůzka s 1. náměstkem hejtmana KH kraje Martinem
Červíčkem na téma železniční a autobusová doprava z Dobrušky do Hradce
Králové; veřejné projednání připravovaných projektů a studií dobrušských
ulic.

■
■ Neděle 29. dubna: setkání
s mladými holandskými
výtvarníky; schůzka s organizátory Mezinárodního hudebního festivalu F. L.
Věka připravujícími letošní 8. ročník.
■ Pondělí 30. dubna: jednání s Alenou ■
Bačíkovou, ředitelkou Základní školy
F. Kupky; přivítání holandských výtvarníků v renesanční radnici.
■ Úterý 1. května: účast na slavnostním vyhlášení výsledků turnaje výběrů okresních ■
fotbalových svazů hráčů do deseti let.
■ Středa 2. května: jednání s radními
v Jaroměři o spolupráci na realizaci
dokumentárního ﬁlmu o malíři Franti- ■
šku Kupkovi.
■ Pátek 4. května: Den vítězství – položení květinových věnců k památníku
obětí II. světové války.
■ Úterý 8. května: účast na oslavách Dne
kraje v sídle krajského úřadu v Hradci
Králové.
■ Středa 9. května:
koordinační
porada
organizátorů
Dne
bezpečnostních
a
záchranných
složek integrovaného záchranného
systému; jednání Jednání s 1. náměstkem hejtmana Martinem Červíčkem
s biskupem sboru (vlevo v pozadí) v sídle Královéhradeckého kraje
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Co je GDPR? Zvažujte, jaké osobní údaje a komu poskytujete,
a hlavně co podepisujete
Výše uvedená zkratka je zkrácený anglický název Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Evropská nařízení jsou přímo použitelná
ve všech státech EU a od 25.5.2018 tak
toto nařízení z většiny nahradí zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů. Nařízení
přináší některá nová práva subjektů údajů
a i nové povinnosti pro správce osobních
údajů, a je proto nutná příprava na jeho
účinnost a revize současného stavu ochrany osobních údajů.
Město Dobruška se na účinnost nařízení připravovalo delší dobu, vedoucí pracovníci se proškolili na specializovaných
seminářích, ve většině případů jsme využili bezplatná školení u státních institucí.
Zároveň jsme se ale snažili nepodlehnout
panice a systém zavádět zodpovědně, pokud možno podle metodik a modelových
vzorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
a Ministerstva vnitra a s důrazem na řádné hospodaření s veřejnými prostředky.
Některé orgány veřejné správy vydávají obrovské částky za služby, které by si
ale mohly zajistit vlastními silami a které
ani někdy nejsou adekvátní požadovaným
částkám. Město včas jmenovalo ze svých
zaměstnanců pověřence pro ochranu
osobních údajů, čímž byla splněna jedna
z hlavních nových povinností.
Někdy je mediálně prezentováno, jak
budou muset města a obce nuceny smazat osobní údaje nebo vyžadovat na vše
souhlasy. Na město jako orgán veřejné

moci se ale některá práva subjektů nevztahují, protože naprostou většinu zpracování osobních údajů provádí na základě
zákona. Nebudou se tedy používat některé souhlasy, subjekt údajů nemá právo
na přenositelnost údajů, neuplatní se ani
právo na okamžitý výmaz osobních údajů, protože zpracovávané údaje podléhají
skartačním lhůtám. V Dobrušském zpravodaji jsou využívány osobní údaje především v mezích zpravodajské licence podle
občanského zákoníku, po posouzení současného stavu nebudeme muset přijímat
změny ve způsobu informování občanů.
Naopak pro soukromé subjekty, ﬁrmy
a podnikatele představuje nařízení značné
komplikace, pokud nedodržovali stávající
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Problémem bude tato nová
právní úprava pro subjekty, které rozesílají nevyžádané obchodní nabídky, kupují databáze kontaktů nebo pod záminkou
průzkumů a dotazníků získávají vaše
údaje, obtěžují telefonickými nabídkami,
na ně především nové unijní nařízení míří
a v této oblasti nám může pomoci obhájit naše práva na soukromí. Zvažte proto
velmi dobře, jaké osobní údaje a komu
poskytujete, a hlavně, co podepisujete –
pokud vám bude někdo tvrdit, že musíte
podepsat rozsáhlé souhlasy se zpracováním osobních údajů v obchodech nebo
jako podmínku určité služby, myslete
na to, že podepsat nemusíte nebo si můžete vybrat, jaké údaje podepíšete. A hlavně,
souhlas můžete kdykoli odvolat.
Úřad na ochranu osobních údajů
k tomu uvádí:
Udělit souhlas se zpracováním osob-

Budeme snad muset kvůli novému unijnímu nařízení anonymizovat fotografie?
ních údajů je možnost, nikoli povinnost.
Z pohledu nařízení GDPR bude platný
jen takový souhlas, který byl shromážděn transparentním způsobem, a dotčená
osoba jej udělila svobodně. Za neplatný
je nutno naopak považovat každý souhlas, kdy byl zákazník při získání služby
či výrobku nucen zároveň souhlasit se
zpracováním osobních údajů (např. souhlasem zakomponovaným v obchodních
podmínkách). Souhlas se zpracováním
osobních údajů nemůže být považován
za nezbytnou podmínku ani za právní titul pro zpracování osobních údajů v rámci
poskytování služby či koupě zboží. Souhlas lze tedy využít pouze pro jiná, další
zpracování, nad rámec poskytování služby či koupě zboží. Úřad doporučuje každému, kdo je požádán o udělení souhlasu
a o podpis příslušné listiny, aby se pečlivě
seznámil s konkrétním účelem, pro který
má souhlas poskytnout. Při sjednávání
služby a podpisu listin pak v žádném případě není nutno se o udělení či odmítnutí
souhlasu rozhodnout ihned, neboť se nejedná o formalitu nezbytnou k poskytnutí
vlastní služby či plnění smlouvy.
JUDr. Jan Šťastný, tajemník MÚ

Co s sebou přináší nová podoba občanského průkazu
Od 1. července 2018 bude jako jediná verze občanského průkazu vydáván
obecními úřady obcí s rozšířenou působností občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem (dále jen občanský průkaz). Vydání tohoto osobního dokladu ve lhůtě
do 30 dnů bude i nadále z důvodu skončení platnosti nebo změny uvedených
osobních údajů bez správního poplatku.
Správní poplatek za občanský průkaz
vydaný do 30 dnů pro dítě mladší 15 let
zůstává 50 Kč. Momentálně držené občanské průkazy zůstávají platné až do vyznačeného data platnosti.
Občané budou mít nově možnost požádat o vydání občanského průkazu
ve zkrácené lhůtě do pěti pracovních dnů,
případně do 24 hodin pracovního dne (nezávisle na důvodu podání žádosti o vydání nového dokladu).

Žádost o vydání občanského průkazu
do pěti pracovních dnů, za správní poplatek 500 Kč, bude možné podat u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, případně u Ministerstva vnitra ČR. Správní poplatek za občanský průkaz pro dítě
mladší 15 let je v tomto případě 300 Kč.
Za vydání občanského průkazu do 24
hodin pracovního dne zaplatíte 1000 Kč
(dítě 500 Kč). Převzít takto „bleskově“
vyrobenou občanku půjde pouze na Ministerstvu vnitra ČR.
Občanský průkaz bez strojově čitelných
údajů, tzv. blesk, dosud vydávaný v kanceláři obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, se bude nadále vydávat pouze
po nabytí státního občanství (správní poplatek 100 Kč) a bezprostředně před dny
voleb, za účelem uplatnění volebního práva
(bez správního poplatku). K podané žádosti o tento typ dokladu žadatel předloží dvě

dokladové fotograﬁe s aktuální podobou.
V souvislosti s blížícími se letními
prázdninami připomínáme, že občanský
průkaz lze použít jako cestovní doklad
pro překročení hranice s členským státem
Evropské unie, Schengenského prostoru
i některých dalších států (např. Albánská
republika, Bosna a Hercegovina, Černá
Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika…).
Správní poplatky za vydání cestovního
pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem
dat s biometrickými prvky činí 600 Kč
ve lhůtě do 30 dnů a 4000 Kč při dodání
do šesti pracovních dnů. Za cestovní pas
pro dítě mladší 15 let zaplatíte v těchto
lhůtách 100 a 2000 Kč.
Přejeme krásné léto a cestování bez potíží
s platnými cestovními doklady.
Jitka Černá,
odbor dopravy a správy vnitřních věcí
7
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Novinky z registru řidičů

Novinky z registru vozidel

Od července 2018 nastane částečné rozvolnění místní příslušnosti v agendě řidičských průkazů. Příjemnou zprávou je, že mnoho základních úkonů souvisejících s řidičskými průkazy půjde
od července letošního roku udělat i na jiném úřadě s rozšířenou
působností než na úřadě příslušném podle trvalého bydliště. Nejčastěji požadovaným úkonem je vydání či výměna řidičského průkazu, ať již národního nebo mezinárodního, a právě i toto bude
možno vyřídit na úřadě mimo své trvalé bydliště. Na jiném úřadě
půjde nahlásit ztrátu či zničení řidičského průkazu, žádat o udělení
či rozšíření řidičských oprávnění, žádat o výpis z karty řidiče apod.
Příjemnou novinkou je jistě také to, že při vydání a výměně
národního řidičského průkazu nebude občan potřebovat papírovou fotograﬁi (bude stažena z informačních systémů občanských
průkazů či pasů). V případě, že stažené fotograﬁe nebudou použitelné (např. kvůli změně podoby žadatele), nová digitální fotograﬁe půjde pořídit na přepážce registru řidičů. Před blížící se
dobou dovolených zdůrazňujeme, že fotograﬁi na mezinárodní
řidičský průkaz bude nadále třeba přinést v papírové podobě, neboť ji nelze na přepážce pořídit.
Mezi úkony, kvůli nimž budete muset navštívit úřad příslušný
v místě bydliště, se řadí méně časté a složitější záležitosti, jako
řízení o námitkách při vybodování, řízení o ztrátě zdravotní způsobilosti, řízení o vrácení řidičského oprávnění po trestu zákazu
řízení apod.

Již od června 2017 nastalo rozvolnění místní příslušnosti
v agendě registru vozidel. Všechny úkony lze vyřídit i na jiném
úřadě než na úřadě příslušném podle trvalého bydliště. Jedinou
podmínkou je, že tam, kde občan řízení zahájí, musí je dokončit.
Ve zkratce: tam, kde uloží tabulky registrační značky při vyřazení vozidla (depozit), musí si je vyzvednout. Tam, kde zažádá
o registraci, musí doklady k vozidlu vyzvednout.
Letošní novinkou, a to bohužel nepříjemnou, je skutečnost,
že každé registrované vozidlo musí mít uzavřeno povinné ručení. Výjimkou jsou pouze vozidla vyřazená z provozu (depozit).
Rozdíl oproti předchozím letům: ještě vloni musela být pojištěna
pouze provozovaná vozidla, účastnící se provozu na pozemních
komunikacích, a to ať jízdou či stáním. Od ledna 2018 se povinnost uzavřít povinné ručení vztahuje i na vozidla, která jsou
odstavena na soukromých pozemcích, nepoužívají se, ale nejsou
v depozitu. U těchto vozidel doporučujeme odevzdat tabulky
s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla na úřad.
Tím bude vozidlo zproštěno povinnosti povinného ručení. Uložení do depozitu je zpoplatněno částkou 200 Kč, vyzvednutí je bez
poplatku.
Ing. Blanka Coufalová,
vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcíí

AKTUALITY Z MĚSTA
Dvě Pamětní medaile hejtmana putovaly do Dobrušky
Pivovarské náměstí v Hradci Králové
patřilo ve sváteční den tradičním oslavám
Dne kraje. Oﬁciální část programu začala slavnostním nástupem a předáním resortních i krajských medailí. Slavnostní

Gratulace po slavnostním aktu.
Zleva Ivan Koláčný, Josef Weber, starosta
Petr Lžíčař a místostarosta Petr Sadovský

Hejtman Jiří Štěpán a Ivan Koláčný
8

přísahu složili noví
členové Hasičského
záchranného sboru.
Hejtman Jiří Štěpán
předal osobnostem
různých oborů Pamětní medaili hejtmana. Stejně jako
vloni mohla nominace na udělení ocenění podávat široká
veřejnost. Své resortní medaile předali krajští ředitelé
Policie ČR, Hasičského záchranného
sboru, Zdravotnické záchranné služby
a Krajského sdružení hasičů. „Oceněné
osobnosti tvoří průřez naší společnosti
v plné šíři. Jsou mezi nimi duchovní, učitelé, sportovci i umělci. To hlavní mají
ovšem společné: svému oboru se věnují s obrovským zápalem a odhodláním
a mají velkou zásluhu na tom, že můžeme
být na náš kraj hrdí a dobře se nám zde
žije,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.
Mezi více než třemi desítkami nových
držitelů Pamětní medaile hejtmana ﬁgurovali Ivan Koláčný z Dobrušky a bývalý
dobrušský městský policista Josef Weber.
Ivan Koláčný obdržel ocenění za dlouhodobou činnost v oblasti sportu v Dob-

rušce. Je zakladatelem klubu malého
fotbalu F. C. S. Dobruška a zároveň ředitelem Dobrušského poháru, což je jeden
z největších futsalových turnajů v republice. Letos se uskuteční už 28. ročník.
Ivan Koláčný je zároveň předsedou SK
Dobruška, jenž sdružuje oddíly atletiky,
fotbalu, ﬂorbalu, tenisu, futsalu, cyklistiky a workoutu.
Josefa Webera hejtman ocenil za záchranu lidského života. V lednu 2016 poskytl první pomoc dvaašedesátileté ženě
při náhlém kolapsu na náměstí F. L. Věka
v Dobrušce. V té době strážník městské
policie ženu resuscitoval do příjezdu záchranářů.
(six)
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Pečovatelská služba má nový automobil
Dobrušská pečovatelská služba rozšířila svůj vozový park. Ve středu 25. dubna se v jejím areálu v ulici Na Příčnici
uskutečnila malá slavnost. Vedoucí Táňa
Klimešová převzala z rukou starosty Petra Lžíčaře klíčky od nového automobilu
Dacia Logan MCV. Město Dobruška, které je zřizovatelem organizační složky Pečovatelská služba, jej pořídilo s využitím
dotačního programu Ministerstva práce

a sociálních věcí č. 013-310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.
„Doposud jsme disponovali pouze jedním užitkovým vozem Fiat Doblo, který
byl nadměrně vytížený. Jeho prostřednictvím jsme zajišťovali úkony v terénu
a doprovody klientů. Problémy vznikaly
v době od deseti do třinácti hodin, kdy vůz
rozvážel obědy. V tomto čase jsme bohu-

Ze slavnostního předání nového vozu. Zleva: R. Nyškovská, P. Sadovský, T. Klimešová, P. Lžíčař, prodejce, P. Poláček, M. Pošvář, S. Dolková, J. Bořek, V. Kunc, R. Hynek a B. Matys

žel nedokázali poskytnout další služby
a museli je odkládat na pozdější dobu,“
vysvětluje Táňa Klimešová. „Děkuji městu Dobruška za ﬁnanční podporu a spolupráci při vyřizování žádosti.“
Parametry nové dacie umožňují snadnější nástup do vozidla i výstup. Do velkého zavazadlového prostoru se například
pohodlně vejde invalidní vozík. „Jsem rád,
že doprovodům klientů k lékaři, na úřady,
do banky nebo třeba do míst konání kulturních akcí už nic nebrání. Zakoupením
nového vozu jsme zkvalitnili péči o méně
soběstačné a nejstarší spoluobčany nejen
v našem městě, ale i ve spádových obcích
Dobrušky,“ uvedl starosta Petr Lžíčař.
Zásluhou pořízení druhého automobilu
lze předpokládat, že se zvýší objem pečovatelských úkonů. Zároveň bude možné
pokrýt potřeby většího množství klientů
na území Dobrušky, kteří si budou moci volit potřebné termíny podle svých představ.
„Vážím si lidí, kteří obětavě pečují
o naše bližní. Není to práce jako každá
jiná. O to víc oceňuji, pokud se pro jejich
vyšší poslání zlepšují podmínky,“ kvitoval nákup nového vozu při slavnostním
předání místostarosta Petr Sadovský, poslanec Parlamentu ČR.
Nová dacia přišla město na 225 700 korun, přičemž dotace činí 169 275 Kč.
(six)

Okénko poslance Petra Sadovského:
Valdice? Názorná ukázka jak se má řídit věznice
Podvýbor pro vězeňství, jehož jsem
předseda, navštívil věznici ve Valdicích.
Byl jsem překvapen komfortem, který zde
vězni mají, ale i organizací. Je dána pevnou rukou ředitele Jiřího Macha. Věznice
je situována v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera, čtyři kilometry za Jičínem. V současné době je objekt využíván
jako věznice s ostrahou a se zvýšenou
ostrahou.
Do Valdic jsou umísťováni odsouzení muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeční odsouzení. Věznice má
neuvěřitelně velkou kapacitu 1095 míst!
Odsouzení jsou ubytováni s ohledem
na rozdělení do jednotlivých typů proﬁlace výkonu trestu v pěti odděleních. Součástí věznice je lůžková část ošetřovny,
kde odsouzeným poskytují zdravotní péči
na úrovni městských nemocnic. V porovnání s jiným typem věznic (např. věznice
Plzeň-Bory) jsou Valdice „horší ubytovnou“. Je to proto, že plzeňský objekt byl
od počátku koncipován jako věznice
a Valdice jsou přestavěný klášter.
Letos začalo platit nové nařízení vlády
o výši odměňování osob ve výkonu trestu. Návazně byla novelizována vyhláška
o srážkách z odměny osob ve výkonu trestu. Zvýšení základní odměny ze 4 500 Kč
na pět a půl tisíce je jistě dobrým krokem.

Tímto směrem je potřeba jít dál. Ano,
nové rozdělení pracovní odměny přináší
především možnost více si ušetřit na dobu
po výstupu, ale je to dost? Pokud vězeň
pracuje a dobře, je nutné omezovat částku odměn? Nejen toto, ale řada dalších
otázek je na stole. Stále je co řešit. V zájmu státu je totiž lepší, když odsouzený
„dává“ do systému, než když ho stát musí
„dotovat“.
Vraťme se ještě do historie, která je velice zajímavá. Jak jsem uvedl, věznice je
situována v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera, který založil v letech 1627
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna.
V roce 1856 bylo rozhodnuto, že se z bývalé kartuzie zřídí centrální věznice - ta
nejtěžší pro tresty od 10 let do doživotí.
V roce 1857 zakoupil objekt rakouský stát
a po jednoduchých úpravách do Valdic
přivezli část vězňů z trestnice Špilberk
u Brna. Zatímco mezi prvními trestanci převedenými do Kartouz byl i známý
loupežník Babinský, k posledním patřil
například vrah Kevin Dahlgren, který
spáchal v cele sebevraždu. Část trestu zde
odpykával i medializovaný Jiří Kajínek.
Od té doby mají Kartouzy Valdické
jiný účel, než k jakému byly ustanoveny. Od roku 1948 až do roku 1990 byli
ve Valdicích vězněni převážně odsouzení

s dlouhodobými tresty, zařazení do III. nápravně výchovné skupiny. Všichni vězni
byli zaměstnáni ve státních ﬁrmách, působících ve výrobních provozech uvnitř věznice. Valdice v tomto období zaznamenaly
absolutně největší počet vězněných mužů
– více než 2 700! Po revolučním roce
1989, následné amnestii a novele trestního zákona z roku 1990 klesl počet vězňů
zhruba na pět set.
Petr Sadovský, místostarosta Dobrušky
a poslanec Parlamentu ČR
9
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Z krytého bazénu hlásí:
„Koupaliště je na léto připraveno!“

Během středy 16. května pracovníci
krytého bazénu vyčistili padesátimetrovou
vanu v areálu koupaliště. Následně ji napustili šestnácti sty kubíky vody. „Po standardních procedurách jako jsou ohřev vody,
její chemická úprava a odebrání vzorků
Zdravotním ústavem, budeme připraveni
na letní sezonu,“ prozradil Robert Franc,
vedoucí krytého bazénu. „Předpokládáme,
že koupaliště otevřeme v půli června. Jako
každý rok to bude záležet především na přízni počasí. Start letní sezony včas ohlásíme
městským rozhlasem, na webových a facebookových stránkách krytého bazénu.“
Na koupališti na jaře oživili trávník. Především se dosel novým travním semínkem.
Zlepšené služby by měl nabídnout dolní
stánek s občerstvením, neboť došlo k jeho
rozšíření. „Na jihovýchodní stranu areálu
připravujeme pět velkých slunečníků designově přizpůsobených dominantní věži

plavčíka. U samotného koupaliště bude
umístěno padesát bezpečnostních schránek
na drobné cenné věci,“ vypočítává Robert
Franc novinky a upozorňuje na provizorní
provoz restaurace. „Během léta bude fungovat pouze omezeně prostřednictvím prodeje přes okénko, přičemž provoz letního
kina se neomezí. Rozběhnou se totiž přípravné práce celkové rekonstrukce restaurace tak, aby byla hotová na léto 2019.“
Oblíbená sauna najede v červnu na letní režim. Otevřena bude tři dny v týdnu,
od úterý do čtvrtka. „Provozní odstávku sauny jsme naplánovali na červenec,
během ní drobně upravíme interiér,“
upozorňuje Robert Franc a na závěr dodává další potěšující zprávu: „Ceny
celodenního vstupného na koupaliště zůstanou zachovány v loňské výši. Těšíme
se na krásné léto a co nejvíce spokojených
návštěvníků.“
(six)

Zemědělci potěšili novou asfaltkou
Zemědělské družstvo nechalo na přelomu
dubna a května opravit cestu mezi lipovou
alejí a Pulicemi. Hlavně proto, že původní
cesta byla již v dezolátním stavu, špatně se
udržovala a způsobovala i technologická
a časová zdržení při obsluze polností.
Určitě tím potěšilo příznivce turistiky,
cykloturistiky a in-line bruslaře. Podle
vedoucích představitelů družstva může
veřejnost využít novou komunikaci k rela-

xaci. Zároveň žádají majitele motorových
vozidel, aby ji nepoužívali ke zkracování
cesty z Opočna do Pulic, Pohoří a podobně. Vede po soukromých pozemcích
a nadměrným používáním by se znehodnocovala. Zemědělci ji chtějí udržovat
v dobrém stavu. Jelikož není dostatečně
široká pro míjení vozidel, budou vlastní
provoz na ni organizovat jako jednosměrný ve směru od lipové aleje do Pulic.

pomáhá městu

Na sobotu 12. května vyhlásil volnočasový klub Vješák pracovní pohotovost
a nabídl služby svých členů ve prospěch
Dobrušky. Sešlo se 24 jeho členů od starších dětí až po dospěláky pod vedením
Vaška Macha. Pracovali ve dvou skupinách. První připravovala venkovní koupaliště na letní provoz, druhá odvodňovala
dlouhodobě zarostlý městský kanál naproti KBA Graﬁtec. Za oběma skupinami
zůstal viditelný kus práce, po skončení
brigády dostali na památku trička s naším městským emblémem. Myslím, že
„Vješáci“ jsou správná parta, která nejenže pravidelně pracuje s dětmi a mládeží
a vyhání je od internetu k opravdickému
smysluplnému životu, ale opakovaně napomáhá i městu, za což jim moc děkuji
a dávám palec nahoru!
Petr Poláček, místostarosta
Na obou koncích cesty jsou umístěny
dopravní značky zakazující vjezd vozidel mimo zemědělské techniky. Městská
policie bude namátkově kontrolovat porušování zákazu. Proto se vyvarujte vjezdu autem na novou asfaltku, mohlo by se
vám to prodražit.
Děkujeme vedení družstva za to,
že opravou cesty rozšířilo lidem pěší
a cyklistické trasy v okolí Dobrušky. Při
pohybu na nové asfaltce dávejte přednost
projíždějící zemědělské technice, ať předejdete zbytečnému karambolu.
(pol)

Den vítězství v komorním duchu s mladou generací
V pátek 4. května jsme uctili ve spolupráci s vojenským úřadem památku obětí nacismu za II. světové války. Po dohodě vedení
města s vojáky se změnil scénář ceremoniálu u příležitosti Dne vítězství. Vynechaly se
politické projevy, jimiž je v poslední době
mediální prostor přesycen, a prostor dostala
nastupující mladá generace.
Státní hymnu precizně zazpívaly sestry Koblásovy. Jména ze seznamu všech

dobrušských obětí, která jsou vytesána
do podstavce památníku u průmyslové
školy, přečetli s pietou studenti gymnázia
Beáta Pultarová, Denisa Rydlová, Martin
Senko a Matyáš Langer.
Emočně nejsilnějším zážitkem byly
úryvky z knihy syna obětí manželů
Kašparových v podání Vojty Flígra, studenta pražské konzervatoře. Pojednávaly
o životě a posledních společně strávených

chvílích s nimi. Podotýkám, že památce
pana Bohuslava Kašpara je vyhrazena
část trvalé expozice Vojenské geograﬁe,
zpřístupněná veřejnosti od 23. května
v Rýdlově vile.
Děkuji všem vystupujícím za ochotu
nacvičit potřebné texty a aktivně se zúčastnit slavnostního aktu. Děkuji též všem
příchozím za účast.
Petr Poláček, místostarosta

Staň se náhradním rodičem: Královéhradecký kraj hledá pěstouny pro stovky dětí bez rodin

Staň se náhradním rodičem – kampaň, která má za cíl informovat veřejnost
a oslovit nové zájemce o pěstounskou
péči. Se záměrem vytvořit strategii
na rozšíření povědomí pěstounství se poprvé sešla pracovní skupina, kterou tvoří
odborníci z řad krajského úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, pracovníků
oddělení sociálně-právní ochrany dětí ale
i neziskových organizací.
„V Královéhradeckém kraji je dlouhodobě nedostatek pěstounů. Aktuálně
jsou zde nahlášeny více jak dvě stovky
dětí, které čekají na náhradní rodinu. Naším cílem je proto dostat mezi veřejnost
10

co nejvíce informací o pěstounské péči
a pokusit se oslovit další možné náhradní
rodiče,“ informoval náměstek hejtmana
Vladimír Derner, odpovědný za sociální
oblast, pod jehož záštitou se nově vzniklá
pracovní skupina schází.
Ta se zaměří na oblast pěstounské péče.
Tvoří ji odborníci z řad pracovníků kraje,
obcí a neziskových organizací. Hlavními
úkoly skupiny bude zmapovat aktivity
v regionu, informovat veřejnost o možnostech výkonu pěstounské péče, ale
i zvýšit prestiž samotné profese pěstounství a oslovit další potenciální zájemce
o tuto formu náhradní rodinné výchovy.

V evidenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je aktuálně nahlášeno 220
dětí, kterým je možné zprostředkovat náhradní rodinu. V roce 2017 přibylo do evidence 77 dětí, přitom jen 26 z nich se
podařilo zprostředkovat pěstounskou péči,
případně osvojitele. Největším problémem
je dlouhodobě nedostatek pěstounů tolerantních ke speciﬁckým potřebám dětí, jako
jsou zejména vícečetné sourozenecké skupiny, děti minoritního etnika a děti nad 10 let.
Informace o náhradní rodinné péči
můžete získat na Městském úřadu v Dobrušce u Ing. Radky Sobotkové, tel. č.
494 629 623, 724 882 545.
(rs)
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Z HISTORIE
175 a 105 let | * 1843 – † 1913 Josef Archleb
* 25. června 1843 v Dobrušce
† 19. listopadu 1913 v Dobrušce
Po absolvování nižší reálky v Náchodě
úspěšně studoval jako mimořádný posluchač chemii a fyziku na ﬁlosoﬁcké fakultě
pražské university a na technice. V roce
1865 si v Dobrušce zařídil výrobnu likérů a fotoateliér. Roku 1867 vystavuje své
výrobky v Paříži, v následujících letech
na dalších výstavách doma i v zahraničí,
kde získává řadu ocenění. V roce 1877 založil v Dobrušce závod na výrobu likérů
„La ferme“. V letech 1881 až 1913 vydával a vedl odborný časopis o lékárnictví a vinařství. 1882 se stal zakládajícím
členem Spolku českých žurnalistů. V desetiletí 1887 - 1897 byl starostou Dobrušky. V letech 1889 a 1892 byl hlavním
iniciátorem krajinských hospodářských
a průmyslových výstav v Dobrušce, které

Hospodářská a průmyslová výstava 1889

Viněta jednoho z Archlebových likérů
měly za cíl přispět k rozvoji regionálního
průmyslového podnikání. Velkou podporu
poskytl Archleb rozvoji spolkového a kulturního života v Dobrušce. Byl mecenášem
začínajícího malíře Františka Kupky. Koncem 90. let se dostává do ﬁnančních potíží,
1899 prodává svůj závod a odchází z Dobrušky (vrátil se až
krátce před smrtí).
Stal se ředitelem

Josef Archleb
Výzkumného ústavu kvasného v Praze,
kde se nadále věnoval vědecké práci. Letos
si připomínáme 175 let od jeho narození
a 105 let od úmrtí. Pohřben je na dobrušském městském hřbitově, na čestném místě vedle děkanské hrobky.
(jm)

Archlebova fotografie Dobrušky po požáru 1866

400 let | Výročí dobrušských Židů
Rok 1618 byl jedním z těch, které považujeme v našich dějinách za významné.
Šlo dokonce o rok v jistém slova smyslu
přelomový, o rok druhé pražské defenestrace, začátku povstání českých stavů a třicetileté války.
V dějinách míst a regionů však mohou
být i jiné události, protože daleko od centra dění se žilo spíše jinými starostmi.
A tak, přestože následky událostí onoho
roku se následně velmi tučným písmem
zapsaly i do dějin města Dobrušky, v historickém přehledu toho, co se ve městě
stalo, najdeme události úplně jiné.
Rok 1618 je v dobrušské historii rokem,
k němuž jsou poprvé v městských knihách

uváděni židovští obyvatelé. Židé přišli
do Dobrušky již v předchozím století, někdy kolem jeho poloviny. Pravděpodobně šlo o židovské obyvatele královských
měst, kteří z nich byli vypovězeni. Písemně jejich existenci zachycuje právní
manuál II až k uvedenému roku 1618.
Zmíněný dokument uvádí čtyři židovské rodiny: Abrahama s ženou Dorotou
a dcerou Annou, Lazara s ženou Justinou
a synem, Lazara, kolínského Žida s ženou
Lídou, a Samuela s ženou Rozinou.
Rok 1618 jako rok prvního písemného
dokladu o dobrušských Židech byl důležitý i pro časy budoucí. V roce 1650 totiž
český sněm rozhodl, že Židé mohou zůstat

Detail interiéru rekonstruované synagogy
v těch městech, kde jim k tomu je dáno
zvláštní císařské povolení, nebo v těch,
kde byli usazeni již před rokem 1618.
Druhý případ se týkal právě Židů dobruš11
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Ulička mezi dobrušskou synagogou
a rabínským domem
ských, kteří tak mohli ve městě zůstávat
i nadále. Že nešlo o planou hrozbu, dokazuje vypovězení židovských obyvatel
Hradce Králové (1652), Pardubic (1663)
nebo České Skalice (1705).
Židé byli vždy obyvateli trpěnými, nikoli rovnoprávnými, obyvateli druhého
řádu, na něž se vztahovala zvláštní ustanovení. Nesměli vykonávat například
některá povolání, vlastnit půdu a jejich

diskriminace se projevovala mnoha dalšími způsoby, jejichž zvláště odpudivým vrcholem se staly neblaze proslulé pogromy.
Jedním z opatření, která směřovala
proti Židům, bylo i vytváření ghett, tedy
míst, kde bylo jako v jediných oblastech ve městech dovoleno Židům bydlet.
Ghetta nařídil vytvářet již IV. lateránský
koncil v roce 1215, ale ne všude se toto
nařízení uplatňovalo. V roce 1718 však
vydává císař Karel VI. mandát o zřizování
ghett, jehož uplatnění bylo důsledně vyžadováno v celém království.
Samozřejmě, že se toto opatření týkalo
i Dobrušky. Zde však nastal problém, protože ve městě neexistoval vhodný prostor,
který by šlo oddělit a zřídit v něm ghetto.
Městská rada nejprve sdělila opočenské
vrchnosti, že takové místo nenalezla,
a tím považovala celou věc za vyřízenou.
Ne tak ovšem sama vrchnost. Na rezolutní
hraběcí nařízení bylo nakonec vyčleněno
šest domů, které byly dány Židům na dědičný pronájem. V nich našlo svůj domov
pět židovských rodin a šestý dům sloužil
jako synagoga. Židé zde žili až do 19.
století, kdy se postupně začínají stěhovat
do celého města, které obývali až do osudného prosince roku 1942, kdy byli internováni do Terezína a odtud do nacistických
vyhlazovacích koncentračních táborů.
Připomínkou těchto dvou výročí, čtyř
set let od prvního písemného dokumentu

o dobrušských Židech a tří set let od založení dobrušského židovského ghetta,
si připomínáme i naše „zmizelé sousedy“, které pohltilo peklo nacistického
holocaustu. Na ně ani celou historii dobrušské židovské obce bychom zapomínat
opravdu neměli.
(jm)

Synagoga po rekonstrukci

Z KULTURY
Jiný kafe mění nabídku kávy podle ročních období
Bez kávy si svůj den dokážu představit jen těžko. Do čtvrtka 10. května jsem
navíc měla pocit, že dobrou kávu poznám. Byl to omyl. Cold brew, filtrovaná
káva a cappuccino připravené ADAMEM
TRUBAČEM z kávy, jež uzrála v Keni,
byly mimořádným chuťovým zážitkem,
oslazeným informacemi, které tento mladík s entuziasmem doslova sype z rukávu.
Navíc z každého jeho pohybu při přípravě výborné kávy přímo čiší, že kávu dělá
i pije s láskou.
Kdy vás začala káva přitahovat?
Káva jako taková mě zajímá poměrně
dlouhou dobu. Pijeme ji každé ráno, přesto většina lidí neví, jak se dostane z plantáže až do šálku. Pustil jsem se do hledání
informací a ta cesta mě začala opravdu
fascinovat. Je to dokonalý příběh.
Jak ten příběh pokračoval?
Zajímal jsem se o kávu víc a víc. Její
příprava se stala mým velkým koníčkem.
Neživí mě to, ale neskutečně tím relaxuju.
Nejvíc jsem se dozvěděl v Praze, kde jsem
12

Adam Trubač při přípravě kávy rád experimentuje
bydlel a kde existuje množství kaváren,
v nichž se podává výběrová káva a přípravě se věnuje obrovská pozornost.
A výsledek?
Naučil jsem se pít kávu jinak než klasickým způsobem. Zjistil jsem, že káva
může chutnat úplně jinak, než jsme zvyklí.

Kafe je v podstatě ovoce a po ovoci opravdu
může chutnat. Nadchly
mě chutě, způsoby příprav a podávání. Prostě svět kaváren.

Střídáte rád druhy káv nebo máte nějakou zvlášť oblíbenou?
Když můžu, tak jich rád ochutnám co
nejvíc, protože nechci zakrnět jen na jedné chuti. Když přijde do kavárny někdo,
kdo se na kávu zeptá, tak by byla škoda,
kdybych ji neměl s čím porovnat. Líp

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2018
můžu popsat chutě a rozdíly, když mám
„vypito“ co nejvíc. Rád ochutnávám nové
kávy, rád experimentuju s přípravou. Záleží na přelití, na tom, jaká teplota a kvalita vody se použije, protože z jedné kávy
můžeme získat dva naprosto rozdílné nápoje už jenom tím, jakou zvolím teplotu
vody, jakou vodu zvolím, jakou hrubost
mletí. To všechno ovlivňuje výslednou
chuť. Moc rád ochutnávám další a další
kávu, rozšiřuju si obzory. Je to takové cestování po zeměkouli v rámci ochutnávání
kávy.
Přibližte nám začátek spolupráce s kavárnou Jiný kafe.
Když jsem se přestěhoval sem, tak
jsem si řekl, že by bylo fajn ukázat lidem
i v menším městě, že kafe může chutnat
úplně jinak a že je to nápoj s příběhem.
Před časem jsem kontaktoval Bittnerovy,
jestli by nechtěli výpomoc. Pro ně by to
byla šance zkusit něco nového a pro mě
úžasný relax u kávy s tím, že to ale beru
na sto procent vážně. Nejsem profesionál,
ale mám za sebou kurzy a certiﬁkace, takže leccos vím, nicméně jsem pořád amatér. Netrouﬂ bych si říci, že jsem profík, ty
znám, věnují se kávě většinu života. Společným jmenovatelem je ale láska ke kávě
a radost z toho, když chutná. A tak jsem
nastoupil do Jinýho kafe.

VIZITKA KÁVY Z KENI od Adama Trubače
Africké kávy se vyznačují tím, že jsou hodně ovocné, je to poněkud „zběsilá“
chuť oproti kávám z Jižní Ameriky, třeba Brazílie, kde najdeme spíše zemité,
lehce nahořklé, až čokoládové tóny. Samozřejmě vždy jde o to, jak se upraží.
Africké kávy se perfektně hodí na léto, třeba s ledem. Pro někoho může být
keňská káva hodně výrazná, ale jde o to se k ní propít, poznávat ji postupně.
Osobně mám tyto kávy rád hlavně na léto, protože jsou lehoučké. Pokud se připraví za tepla, je to trochu něco jiného než klasické kafe - lehčí, hravé. Když se
z takové kávy připraví cappuccino, není potřeba cukr - je vyloženě sladké, velmi
zajímavý nápoj. Jedna káva dá obrovskou škálu chutí podle přípravy.
tak, jak se má. Lidé se opravdu vrací,
protože zjistili, že irská káva může chutnat úplně jinak. Opět jsme u toho názvu
- Jiný kafe. Na léto postupně přecházíme
ke kávě na ledu a spíše na ovocné chutě.
Nabízíte také kávy z různých zemí
a kontinentů?
Náš zákazník může během roku
ochutnat více druhů káv, může porovnat
chutě. Každá káva je z jiného koutu světa a tímto způsobem si člověk může celý
procestovat.

Ochutnávky probíhají v dvakrát v týdnu?
Ano, v úterý a ve čtvrtek.

Máte zpětnou vazbu?
Do kavárny Jiný kafe dochází čím dál
víc lidí, kteří chtějí kávu ochutnat jinak
a opravdu ji jinak ochutnávají. Naučili se
taky ptát. Za to jsem neskutečně vděčný.
Jsou lidé, kteří se dokonce pravidelně
vrací a už se těší na to, že ochutnají zase
úplně něco jiného. A když si spolu o tom
popovídáme, je to velice příjemné.

Střídají se druhy kávy během roku?
Neměníme jen chutě, ale i nápoje
s ohledem na roční období. V zimě nabízíme například irskou kávu - to znamená
spojení kávy, smetany a whisky. Ta se
na zimu hodí naprosto perfektně a je to jeden z nápojů, na který se sem lidi naučili
chodit. U nás ji děláme z ﬁltrované kávy

Co nabízíte?
Začínáme klasickou ﬁltrovanou kávou,
což je jeden z nejstarších způsobů přípravy a trošku se na něj zapomnělo. V kavárnách většinou vidíte jen stroj na espresso,
ale do módy se zase vrací ﬁltrovaná káva.
Z čisté ﬁltrované kávy můžete poznat pravou chuť kávy – je jemnější, a pokud se

správně připraví, tak lze opravdu ochutnat
ovocné tóny, a ne jen klasický hořký tón,
jak jsme většinou zvyklí. Káva je ze základu nasládlá, lehce kyselá, ale ne nepříjemně. Je v ní opravdu cítit ovoce. Káva
jako taková je třešeň a ta by tam měla být
cítit. Lidé, kteří se od espressa přesunuli
k ﬁltru, říkají, že nejlepší požitek z jemné
chuti je pít ﬁltrovanou kávu.
Majitel kavárny mě zval na cold brew.
Budu ho pít poprvé. Co byste o něm
řekl pro ty, kteří dosud neměli možnost
takovou kávu ochutnat?
S cold brew, což je káva připravovaná
za studena, teď trochu experimentujeme.
Celou dobu přípravy nepadne na kávu
teplá voda. Příprava může trvat klidně
24 hodin, káva se louhuje a studená voda
z ní vytáhne úplně jiné tóny. Myslím si,
že jsme jedni z mála nebo možná jediní
v republice, co nabízí právě za studena
připravenou kávu s chmelem. Na léto je
to vynikající způsob přípravy kávy s vynikající chutí, chmel jí dodává hořkost, ale
ne klasickou pivní hořkost, s tím to nemá
nic společného. Je to chmelová hořkost,
která se vyloženě hodí do léta.
S poděkováním za výbornou kávu
(eda)

Parádní exkurze do světa kávy
Na závěr se patří dát slovo Ing. arch.
Oldřichu Bittnerovi, který má kávu natolik rád, že si otevřel vlastní kavárnu.
Měl jste vizi, že to tady jednou bude
takto fungovat?
Když jsme si řekli, že kavárnu otevřeme, byli jsme rozhodnuti nabízet kvalitní
kávu a připravovat ji tak, jak se opravdu připravovat má. Nechtěli jsme něja-

Oldřich Bittner kávu natolik miluje,
že se rozhodl otevřít si vlastní kavárnu

kou z italských značek, které jsou všude
okolo, ale chutnají stále stejně. Snažíme
se nakupovat různě a samozřejmě záleží, jak se káva připraví. I když pražení je
základní podmínka, co to vlastně bude,
ve výsledku záleží na přípravě, včetně ceremoniálu, který k tomu patří.
Jakou mám možnost připravit si kvalitní kávu i doma?
Takto kvalitní espresso si doma nepřipravíme, protože nemáme kvalitní stroj.
Přesto lze i doma pít výbornou ﬁltrovanou kávu - když si pořídím kvalitní ruční
mlýnek (do 1 000 Kč), kde se dá nastavit hrubost mletí, což je nejdůležitější,
můžu si připravit špičkovou kávu doma,
třeba i s variacemi na chladnou přípravu. Je to široký svět možností. Když ale
někdo preferuje vyloženě espresso, doporučuju koupit si jednoduchou mokka
konvičku.

Vzpomenete na začátky Jinýho kafe?
Začínali jsme s kávami praženými
tradičně dotmava, což byla chuť, na kterou jsme byli zvyklí. Stále víc a víc
jsme se posouvali. Dnes mám pocit, že
kdybychom se vrátili na začátek, tak devadesáti procentům návštěvníků káva nebude chutnat. Naučili se k nám jezdit lidé
ze širokého regionu. Jsem zvědav, jak jim
bude chutnat Honduras, který jsme ještě
neměli.
A současnost?
Máme tady kávu z Nikaraguy, nově
Honduras a dnes připravujeme Keňu, takže by se daly ochutnat tři druhy kávy. Je to
parádní exkurze do světa kávy.
13
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Věra Martinová: Nejsem typickou country
zpěvačkou, ale kdysi mě tak zaškatulkovali
Když mi to čas dovolí, tak do Dobrušky
vyrazím. Stále se na ni moc těším.

Dorazil jsem do dobrušského kina přímo
ze školy. Z rodičovské schůzky. Ve velkém
sále právě končila zvuková zkouška před
večerním koncertem. Zpěvačky Věra Martinová s Pavlínou Jíšovou bez doprovodných muzikantů jen s kytarami na závěr
nadchly pár přítomných zvukově dokonale
zvládnutou baladickou písní.
VĚRA MARTINOVÁ po mé poznámce zahájila rozhovor vzpomínkou
na školní léta: „Pamatuji si, jak jsme spolu se sestrou chodily před školu v Pulicích
a dívaly se oknem do třídy. Kontrolovaly
jsme, jak se naši rodiče tváří během třídní
schůzky.“ (úsměv)
Jaké jsou návraty do Dobrušky?
Jezdím často za rodiči a za sestrou.

V čem jsou jiné koncerty před publikem v rodném městě?
Ať chci, nebo nechci, vždy k vystoupení v Dobrušce přistupuji o poznání zodpovědněji. Ne nadarmo se říká, že doma
není nikdo prorokem. Mám pocit, že je
malinko těžší hrát před publikem v místě,
kde jste se narodili.
Poznáváte některé tváře v hledišti?
Musím prozradit, že už málo. Jsem
dlouho pryč. Přiznám se, že když přijedu
za našimi, tak tak většinou ten náš kout
neopouštím. Doma je tak hezky, že se mi
už nikam nechce. Spoustu spolužáků bych
už asi nepoznala a vím, že řada se jich
z města odstěhovala.
Účastníte se třídních srazů?
Nám to ze základní školy bohužel moc
nefunguje. Byli jsme jako děti typově velmi rozdílní a třída si nesedla. Nevytvořili
jsme správnou partu. Naopak na srazech
z gymnázia si vždy připadám, jako bych
spolužáky
opustila teprve včera.
Z
konzervatoře
jsme neměli moc
srazů, ale když už
jsme se sešli, tak
setkání byla nakonec velmi srdečná.
Oslovovala
vás
v začátcích country nebo jste tíhla
k jiné hudbě. Po-

znamenaly vás v mládí tolik oblíbené
rockové taneční zábavy proslulé zejména v nedalekém Pohoří?
Rockové zábavy byly tak trochu zakázaným ovocem. Pamatuji se, že rodiče
na ně neradi pouštěli dospívající děti. Mě
to tam ale netáhlo. Už od třinácti let jsem
zpívala s kapelou po plesech.
Co si vybavíte při vzpomínkách na dětství v Dobrušce jako první?
Čundry po okolí s kamarádkou. Doba
byla jiná. Mám pocit, že tehdy se o nás
rodiče tolik nebáli. Už okolo deseti let
poté, co jsem skončila ve skautu, se
ve mně probouzely toulavé touhy. Ráda
vzpomínám na častá dobrodružství v romantickém Valském údolí. Třeba si živě
vybavím, jak jsme tam v kotlíku vařili hrachovou polívku. Nebo jsme se tam
chodili dívat na vodníka.
Jak vznikla vaše spolupráce s folkařkou Pavlínou Jíšovou?
V první řadě jsme kamarádky, což asi
není v téhle branži zvykem. Mám Pavlínu
velmi ráda. Je živočišná a má velké srdce. Kdysi jsme jezdily spolu i s její dcerou Adélkou. Máme za sebou už více než
třicet společných koncertů. Pavlína mně
napsala několik písniček a především
spoustu textů. Jsem jí za mnohé velmi
vděčná.
Pyšníte se přívlastkem první dáma
country. Cítíte se tak?
Právě že ne. Myslím si, že nejsem typická country zpěvačka. Kdysi mě tak zaškatulkovali… (úsměv)
(six)

Hudební festival F. L. Věka 2018
Osmý ročník hudebního
festivalu
F. L. Věka bude zahájen v neděli 16. září
v 17 hodin v kostele sv. Václava v Dobrušce. Návštěvníci se mohou opět těšit
na špičkové české i zahraniční interprety
klasické hudby.
Dosavadním vrcholem všech ročníků
festivalu bude jistě symfonický koncert
v industriálním prostředí tovární haly
KBA Graﬁtec v Dobrušce, která má mimořádně dobrou akustiku.
PROGRAM:
♫ Neděle 16. září v 17 hodin
kostel sv. Václava v Dobrušce
Český chlapecký sbor Boni Pueri
Komorní ﬁlharmonie Pardubice
Marek Štilec - dirigent
Pavel Horák - sbormistr
Na programu:
W. A. Mozart a „Češi ve Vídni“
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♫ Neděle 23. září v 17 hodin
tovární hala KBA Graﬁtec v Dobrušce
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Emil Rovner - violoncello
Marek Šedivý - dirigent
Na programu:
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello
a orchestr h moll, Symfonie e moll „Novosvětská“
♫ Pátek 28. září v 17 hodin
kostel sv. Marie Magdalény, Deštné v Orlických horách
Jaroslav Tůma - klavichord, varhanní
positiv
♫ Neděle 30. září v 17 hodin
kostel sv. Václava v Dobrušce
Gabriela Beňačková - soprán
Lubomír Brabec - kytara
♫ Neděle 7. října v 17 hodin
Kodymův národní dům v Opočně
Matyáš Novák - klavír

♫ Sobota 13. října v 17 hodin
zámek Nové Město nad Metují
Eva Garajová - mezzosoprán
Jitka Čechová - klavír
♫ Neděle 21. října v 17 hodin
zámek Kvasiny
Silvano Minella - housle
Flavia Brunetto - klavír
♫ Neděle 28. října v 17 hodin
Společenské centrum - Kino 70 v Dobrušce
Chanson Trio Coucou
Vstupenky
Předprodej vstupenek na VIII. ročník
začíná 4. června v Informačním centru v Dobrušce a v Novém Městě nad
Metují nebo na www.kupvstupenku.cz.

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2018

Dobrušští výtvarníci uspěli v soutěži modních tvůrců
Na pracovní workshop, který se konal
26. dubna, bylo vybráno z 59 přihlášených 13 autorů, respektive autorek (žádný
chlapec se do ﬁnalového kola letos neprobojoval). Mezi nimi nechyběly Denisa
Černá, Anna Kárníková, Emma Nováková a Barbora Uhlířová z výtvarného oboru
ZUŠ Dobruška.
Učitelka Petra Žďánská k postupu řekla: „Stejně jako loňský rok jsme se i letos
se žáky výtvarného oboru zabývali módními oděvy. Svůj výtvarný talent výborně
předvedly všechny naše reprezentantky,
když uspěly s oděvními návrhy v soutěži
Mladý módní tvůrce 2018, kterou organizuje Střední škola umělecko-průmyslová v Ústí nad Orlicí. Porota oceňovala
a kladla důraz na kreativitu, nápad, originalitu a technické zpracování.“

Odměnou se dívkám stala účast
na Fashion workshopu v ústeckém ateliéru Design oděvů, který se uskutečnil
ve čtvrtek 26. dubna a byl vyvrcholením

Úspěšné výtvarnice z Dobrušky.
Zleva: Denisa Černá, Anna Kárníková,
učitelka Petra Žďánská, Ema Nováková
a Barbora Uhlíková

soutěže Mladý módní tvůrce 2018. Jedná
se o akci, pořádanou pedagogy a studenty
oboru Design oděvů Střední školy uměleckoprůmyslové pro žáky základních škol.
Organizátoři připravili atraktivní program: „Žáci nám představili maturitní
a klauzurní práce, provedli nás po ateliérech a ukázali vybavení školy. Poté jsme
se všichni přesunuli do dílny, ve které
probíhala hlavní část workshopu. Začali
jsme přednáškou o kubismu, protože tématem pro tvorbu byly kubistické šaty.
Všem účastníkům ochotně pomáhali studenti SŠUP a na samotný závěr proběhlo
vyhlášení výsledků s předáním cen a diplomů,“ uvedla Petra Žďánská s tím, že
průběh hodnotí velice pozitivně a akci
považuje za zajímavou zkušenost.
(eda s využitím ZUŠ Dobruška)

Koncert pěveckého a varhanního oddělení v Husově sboru
Říká se, že na konci každé cesty je cíl
nebo také, že někdy tím cílem může být
cesta samotná. Chtěli bychom vás pozvat
na koncert, který těch konců má v sobě
více. Konců i začátků. Na konci školního
roku na samém začátku léta se 19. června
v 18 hodin v Husově sboru v Dobrušce
uskuteční koncert pěveckého a varhanního oddělení místní ZUŠ. Pro některé to
bude koncert absolventský a začátek něčeho nového, pro některé tím cílem zatím

zůstává cesta samotná, tedy další studium. Vystupovat budou žáci paní učitelky
Šárky Potůčkové, sbormistryně pěveckého sboru Notička a Dětského pěveckého
sboru ZUŠ Dobruška, které budete moci
tento večer uslyšet. Absolvovat ze zpěvu
bude Klára Michlová a Jiří a Josef Tužilové. Josef bude zakončovat i své studium hry na violoncello. Jsme velice rádi,
že se takovýto večer plný hudby a radosti
uskuteční právě v prostorách Husova sbo-

VÝ
S TA
VA

ru, a to nejen proto, že se rozezní
varhany. Ty varhany, na které tolik
z vás přispělo. Tím, kdo rozezvučí píšťaly tohoto královského nástroje, bude studentka pana učitele Lukáše
Koblásy Kateřina Petrová. I pro ni to bude
koncert absolventský.
Zveme všechny na výjmečný večer,
plný hluboké radosti v srdci, a těm, kteří
letos studium končí, přejeme mnoho pěkných začátků.
(eo)

Zajímavá místa České republiky
Výstava produktů Zeměměřického úřadu a Vojenského geograﬁckého a hydrometeorologického úřadu byla součástí oslav
100. výročí vzniku geograﬁcké služby AČR. Uspořádaly ji Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem Praha, Vojenským geograﬁckým
a hydrometeorologickým úřadem Dobruška.
(kv)

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ
KLENOTY...NA DOSAH
Zámek v NOVÉM MĚSTĚ nad METUJÍ
představí mistrovské repliky
a život v době Karla IV.

1. 6. - 29. 7. 2018
Čer ven út. - pá.: 9.30 - 16.30
so. - ne.: 10.00 - 17.00
Čer venec po. - pá. 9.30 - 16.30
so. - ne. 10.00 - 17.00
www.ceskekorunovacniklenoty.cz
www.zameknm.cz
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Koncert na pomoc malé Aničce
Na Farní charitu Dobruška se obrátila
s prosbou o pomoc maminka jedenáctileté
dívky, která trpí vážným zdravotním postižením. Při péči o svou dceru potřebuje
velmi speciální pomůcky a jednou z nich
je vertikalizační stojan, který doporučila
odborná ošetřující lékařka. Tato pomůcka stojí 80 tisíc korun. Předpoklad byl,
že 50 tisíc uhradí zdravotní pojišťovna
a třicet si maminka sežene od dárců. To
se jí také povedlo. Od nadace Patron dětí
získala 15 tisíc, dalšími 15 tisíci jí přispěla Farní charita Dobruška z Tříkrálové
sbírky. Tím ale bohužel věc neskončila.

Pečující maminka dostala překvapující
rozhodnutí od zdravotní pojišťovny, kde
jí sdělili, že úhradu neposkytnou žádnou.
Maminka hned začala shánět chybějící
peníze… Významnou částkou pomohla
ﬁrma Bohemilk Opočno a drobní dárci,
ale ještě pořád peníze chybějí. Proto jsme
se rozhodli letošní tradiční charitní koncert uspořádat jako beneﬁční, a výtěžek
věnovat této dívce. Jmenuje se Anička
a na koncert snad přijede i s maminkou.
Srdečně zveme na koncert, na němž
vystoupí špičkový polský varhaník Roman Perucki, ředitel ﬁlharmonického or-

Číslo účtu 244057716/0300 - VS 62018

chestru v Gdaňsku, prezident společnosti
Musica Sacra a profesor na Hudební akademii v Gdaňsku.
Při účasti zažijete nejen krásný koncert, ale pomůžete také s nákupem pomůcky pro Aničku. Po koncertě bude pro
všechny připraveno společné zahradní posezení s občerstvením.
Na tradiční setkání pro dobrou věc se
za celý tým těší
Ing. Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška
Příspěvek je možno zaslat na účet
č. 244057716/0300, VS 62018

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – ČERVEN 2018
Beletrie pro dospělé
Henning Mankell
Adam T. Blahosz
Dilly Court
Wilbur Smith
František Kalenda
Griet Op De Beecková
Stephenie Meyerová
Leo Kessler
Patrick Taylor
Petra Soukupová
Ladislav Beran
Tara Sivecová
Yossi Ghinsberg
Valentina Nazarová

Miluše Jirušková
Švédské holínky
Obejmi mě dočista, dočista...
Matčino tajemství
Řeka bohů. Faraon
Zlomený král
Výš než v sedmém nebi
Specialistka
Závod s časem
Doktore, vy jste se zamiloval!
Nejlepší pro všechny
Rakev bez nebožtíka
Svádění a láskominky
Ztracen v džungli
Skrytá píseň

Naučná literatura pro dospělé
Coraleigh Parkerová
Kokedama: japonské umění pěstování rostlin bez květináčů
Meik Wiking
Lykke: tajemství nejšťastnějších
lidí na světě
Michel Odoul
Řekni mi, kde tě bolí,
a já ti řeknu proč

Zábavné čtení
(nejen) pro dyslektiky
Včelí vosk: jak si vyrobit domácí
svíčky, mýdla, balzámy, krémy,
peelingy
Případ Kramný: všechno je jinak

Petra Ahnertová
Ondřej Höppner
Literatura pro děti
Heath McKenzie
Jaroslav Němeček
Dan Taylor
Aron Dijkstra
Daniela Fischerová
Ingela P. Arrhenius
Amelia Cobb
Josef Hendrych
Štěpánka Sekaninová
Camilla a Viveca Stenovy

Čí je to zadeček?: na farmě
Čtyřlístek na nebezpečném ostrově
Locika (Minipohádky)
Rytíř Roel, drakobijce
Bylum nebylum
Kde je paní Zebra?
Ema a její kouzelná ZOO.
Osamělé lvíče
Dvojčata na stopě. Tajemný kód
S láskou tě nenávidím:
13 povídek o ničemnosti
Záhady světa. Deník záhadologa:
putování za tajemstvími lidstva
Hluboký hrob. Dítě útesů

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro měsíc červen:
Literatura pro dospělé:
Rupi Kaur: MLÉKO A MED
Dobrovský, Praha, 2017, 204 s., 349 Kč
Soubor veršů a krátkých próz kanadské
básnířky, spisovatelky
a ilustrátorky s indickými kořeny pojednává
o přežití, o lásce a ztrátě, násilí a zneužívání,
o ženskosti. Je rozdělen do čtyř částí, z nichž nám každá na-

Randilo se
v knihovně
Ve středu 2. května se v dobrušské
knihovně randilo! Svého knižního partnera pro májový večer si vybralo přes
šedesát čtenářů. Snad byli spokojeni...
Každý si domů odnesl balíček s knihou,
16

bízí jiný pohled, vyrovnává se s odlišnou
bolestí, léčí jiný zármutek.
Hodnocení z databáze knih: 81%
Literatura pro děti:
Matthieu de Laubier a kol.:
GASTON, CHLAPEČEK, KTERÝ SE
POŘÁD PTAL
2. vydání, Euromedia, Praha, 2018,
223 s., 249 Kč
Půvabná knížka plná dynamických ilustrací představuje dvanáct velkých otázek

lidské existence, které
děti zajímají, když začínají poznávat svět kolem
sebe. Gastonovo přemýšlení o okolním světě
umožní dětem a jejich
rodičům vést nad knížkou vlastní důvěrné
rozhovory a kapitolky pro rodiče v závěru
usnadňují dospělým, aby v dialogu se svým
dítětem nalezli slova, která uklidní, pomohou a přinesou pokrok ve vývoji.
Hodnocení z databáze knih: 92%
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Klubík pro teens se v knihovně ujal

a až doma po jejím rozbalení zjistil, jaký
knižní poklad si vypůjčil.
Čtenáři vybírali z několika různých
žánrů: romantika, humor, romány ze současnosti, detektivky, duchovní literatura,
životopisy a historické romány.
Tak zase za rok v máji – čase lásky –
si v knihovně randění zopakujeme.

Nový
knižní
a herní klub pro
teenagery
zahájil
v květnu svou činnost. Každé úterý od půl druhé se
v dobrušské knihovně schází „náctiletí“
ve věku 11 až 15 let
na „pokec“ nejen
o fajn knížkách nebo
na „souboj“ ve stolních hrách.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červnu oslaví významná životní jubilea:
Antonie Forejtková
94 let Dobruška, Solnická
Marta Čtvrtečková
91 let Dobruška, Pulice
Anna Hájková
85 let Dobruška, Mírová
Anna Machová
85 let Dobruška, Na Příčnici
Anna Pagová
85 let Dobruška, Mírová
Zdeněk Žďárek
80 let Dobruška, Mělčany
Jana Česalová
75 let Dobruška, Solnická
Milan Ptáček
75 let Dobruška, Javorová
Zdenka Kupková
70 let Dobruška, Křovice
Zdeněk Potůček
70 let Dobruška, Belveder

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V dubnu z našich řad odešli
Petrová Růžena
Dudková Marie

1935
1922

Domašín
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
Dobrušský zpravodaj
putuje i do Německa
Dobrušský zpravodaj dostávají všechny domácnosti ve městě (3 100
kusů) do poštovních schránek zdarma.
Za téměř šedesáti zájemci putuje náš měsíčník prostřednictvím pošty prakticky
do všech koutů České republiky. Tito čtenáři uhradili náklady na poštovné. Jeden
výtisk Dobrušského zpravodaje od začátku letošního roku míří dokonce přes hranice směrem
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násob líto, že se
majitelé
čtyřnohých
přátel
člověka chovají
tak nezodpovědně,“ uvedl autor
fotografií Josef
Chlumecký, jemuž děkujeme
za příspěvek.

8

str. 27

strr. 8
str.

kovat nálezkyni mého mobilního telefonu,
který jsem začátkem měsíce května ztratila. Vypadl mně z tašky. Byla jsem dost
nešťastná, že mě čeká nákup nového mobilu a že přijdu o všechny zaznamenané
kontakty. Po prozvonění mého čísla se
však k mé radosti ozvala pracovnice dobrušského informačního centra, kam anonymní nálezkyně telefon odevzdala. Velice
jí touto cestou děkuji a jsem ráda, že v našem pěkném městě máme tak pozorné spoluobčany.
Milena Tužilová, Dobruška
(10. května 2018)

24.04.2018

15:28:56
15 2

Vážená redakce,

obracím se na Vás, zda bych Vaším prostřednictvím mohla podě-

Z redakční pošty
V nově zrekonstruované ulici
Poddomí se rozmohl podivný nešvar majitelů pejsků. Sáčky s exkrementy
domácích mazlíčků nepochopitelně pravidelně zanechávají na obrubníku. Páníčkové
neví, že sáček patří do speciální nádoby?
„Máme novou hezkou ulici, proto je mi dvoj17
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ZE ŠKOL
Průmyslovka se zapojila do Motivačního
programu Prokopa Diviše
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce se zapojila do programu na podporu
vzdělávání v elektrotechnických oborech
na středních školách organizovaného Asociací energetických manažerů ve spolupráci s partnerskou ﬁrmou ČEZ Distribuce.
Účelem Motivačního programu Prokopa Diviše je zvýšit atraktivnost studia
elektrotechnických oborů a zároveň také
podpořit možnost zaměstnání ve společnosti ČEZ. Do projektu bylo vybráno deset pilotních škol spolupracujících
s ČEZem včetně dobrušské.
Do programu se mohli přihlásit žáci
2. až 4. ročníku a pořadí jednotlivých studentů záviselo na klasiﬁkaci v odborných
předmětech a na jejich odborné aktivitě
ve škole i mimo školu. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech v každém
ročníku, získali ﬁnanční odměnu, jejíž

celková výše
dosáhla 102 tisíc korun.
Vyhodnocení programu proběhlo v pátek 11. května před žáky školy oboru
Elektrotechnika za účasti ředitele školy
Ing. Milana Maršíka a řady hostů. Z nich
jmenujme Ing. Pavla Šolce, ředitele úseku Řízení distribučních aktiv, člena představenstva společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., Mgr. Šárku Beránkovou, regionální
manažerku komunikace a mluvčí skupiny
ČEZ, Mgr. Martina Klaciána, HR specialistu pro nábor senior, Mgr. Martinu
Urbánkovou, HR recruitera, Ing. Tomáše
Karáska a Bc. Jiřího Nováka, regionální
reprezentanty, Bc. Zuzanu Šolcovou, výkonnou ředitelku AEM, a v neposlední
řadě Mgr. Jiřího Orta, vedoucího oddělení středních škol na KÚ a starostu města
Dobrušky Ing. Petra Lžíčaře.

Motivační program Prokopa Diviše na střední škole
napomáhá zvýšení atraktivnosti studia na elektrotechnických školách a současně
otevírá studentům elektro oborů možnosti budoucího zaměstnání. „Pro naše studenty
je to jednak zkušenost, jednak motivace pracovat na sobě. Ke kritériím účasti v programu patří například dobrý školní prospěch, aktivita ve výuce i účast v programech
a projektech pořádaných Skupinou ČEZ. Mezi studenty je zájem a jsme rádi, že se
programu můžeme zúčastnit,“ říká Ing. Milan Maršík, ředitel školy SPŠ el•it.
V Dobrušce dostalo ocenění devět studentů ve třech kategoriích. Zároveň se těšili
ze zajímavého ﬁnančního ohodnocení. Letos se do programu zapojilo téměř 1000
studentů z deseti škol napříč ČR (v Plzni, Ostrově, Chomutově, Liberci, Kladně,
Praze, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a Dobrušce).
Fyzik a teolog Prokop Diviš (1698 – 1765, vlastním jménem Václav Divíšek,
pocházel od Žamberka) zasvětil svůj vědecký život především elektřině. Proslul především jako vynálezce bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny
a využití pro léčbu některých nemocí.

Ve 2. ročníku se nejlépe umístili Jiří
Šlitr, Ondřej Hloušek a Jakub Nechvátal. Ve 3. ročníku byli nejlepší Jan Drška,
Tomáš Thér a Milan Šabata. Z maturantů
byli nejlépe hodnoceni Daniel Jindra, David Stejskal a Petr Šatný.
Je jistě dobrou zprávou, že program
nesoucí jméno Prokopa Diviše, českého
vynálezce bleskosvodu, nekončí. ČEZ
Distribuce hodlá ve spolupráci s Asociací
energetických manažerů v programu pokračovat i v příštích letech. Program pak
určitě splní svůj účel - motivovat žáky
ke kvalitnímu studiu elektrotechniky.
Zdeněk Sokol

Devět nejúspěšnějších studentů motivačního programu (po třech z každého ročníku) potěšily zajímavé finanční odměny
18

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2018

Závěrečné setkání projektu s Italy a Němci hostila Dobruška
Dobrušská
průmyslová škola se zapojila
do projektu Erasmus+ nazvaného Fit for
E-Commerce společně s partnery z německého Bayreuthu a italského Brixenu.
Závěrečné třetí setkání studentů všech
škol se uskutečnilo v Dobrušce. Úvodní
den se zahraniční studenti seznámili s českým školským systémem. Po prohlídkách
učeben a laboratoří a seznamovacích
aktivitách následovala návštěva renesanční radnice, kde hosty přivítal starosta Dobrušky Petr Lžíčař. Zahajovací den
uzavřel uvítací raut v Univerzitě Karlově,
na který napekly a navařily maminky a babičky studentů. Následovaly hry a volná
zábava.

Další dny studenti strávili vypracováním dílčích úkolů projektu ve svých týmech. Nicméně bohatý program zavedl
studenty z tyrolských Alp a severního Bavorska na výlet do Deštného v Orlických
horách. Navštívili zdejší muzeum a Ateliér
zvonaře a hrnčířky. Následující zastávkou
byl kostel v Neratově, který zahraniční návštěvníky doslova uchvátil. Dlouhý den za-

Úterní ráno začalo prezentací o základních technologiích internetu a o historii
jazyka HTML, CSS a JavaScriptu Martiny Husákové z Univerzity Hradec Králové. Přednáška zahrnula fáze vývoje webu.
Následně se přešlo na samotné programování vlastních webů v deseti tříčlenných
skupinách tvořených po jednom studentovi z Německa, Itálie a Česka.

končila večeře ve srubu Karolína. Možnost
zahrát si bowling využila většina studentů.
Pátek byl zahájen ﬁnálními prezentacemi internetových stránek studentů,
kterých se zúčastnilo vedení školy a ostatní účastníci projektu. Studentské práce
sklidily ovace a úspěšně jsme završili
poslední mezinárodní setkání s italskými
a německými přáteli. Koordinátoři Martin
Kolb, Jürgen Seeber a Petra Novotná shrnuli průběh a výsledky projektu a poděkovali za úsilí při práci. Cení si rovněž nově
navázaných přátelství nejen během tohoto
setkání, ale i v průběhu celého projektu
(Itálie - nevšední fotograﬁcký workshop,
Německo - práce v platformě PrestaShop).
Celý průběh projektu si lze prohlédnout
na stránkách projektu Fit for E-Commerce
a výstupy setkání v Dobrušce na fec.spse-litdobruska.cz.
(mr, pn, red)

Náročný celoroční projekt na ZŠ Pulická
Náročný celoroční projekt na ZŠ Pulická vyvrcholil veřejnou obhajobou
závěrečných prací. Již několik let žáci devátého ročníku od začátku školního roku
zpracovávají odborné téma, které mají
možnost sami vybrat. Využívají spolupráci s konzultantem z řad učitelů, kteří jsou
zároveň jejich vedoucími. Výsledkem jejich úsilí je pak závěrečná práce napsaná
a formátovaná v šabloně programu Word,

která obsahuje i přehled použité literatury a odkazy na zdroje. Vrcholem je prezentace v PowerPointu, která je spojena
s vystoupením před spolužáky z osmého a devátého ročníku, a praktická část,
kterou může být krátké video k danému
tématu, zpracování didaktického materiálu, např. křížovky nebo testu pro výuku.
Atraktivní je i demonstrace pokusu či výrobku nebo výrobního postupu.
Žáci ve svém přibližně osmiminutovém výstupu ukáží
teoretické znalosti
vybraného tématu.
Zároveň se učí vystupovat před publikem a porotou, která
výsledek jejich práce hodnotí známkou,
která se promítá především do předmětů
informatika, český
jazyk a do předmětu
dle tématu práce.

Letos se mezi tématy objevilo chovatelství psů, koní, morčat a akvarijních
rybek, dále témata z historie sportu, technická témata, jako je například stavba
RC modelů automobilů a práce o umění.
Některé z prací měly velmi dobrou
úroveň. Porota konstatovala, že je autoři
budou moci využít na středních školách.
Nejrozsáhlejší práce, která se zabývala využitím mikropočítače a 3D tiskárny, měla například rozsah téměř padesát
stran textu.
(jf)
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Tři okresní tituly hokejbalistů ze ZŠ Pulická
Hokejbalisté ZŠ Pulická ulice se opět
zúčastnili celorepublikového turnaje určeného pro základní školy. Okresní kolo
pořádané
Českomoravským
svazem
hokejbalu tradičně hostí zimní stadion
v Opočně. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, přičemž ve třech (1. až 3. třídy,
4. až 5. třídy a 8. až 9. třídy) byli bezkonkurenční hráči ZŠ Pulická a vybojovali tituly okresních přeborníků a postup
do krajského ﬁnále.
V krajské konkurenci narazili na silné
soupeře především ze sportovní školy ZŠ
Štefánikova v Hradci Králové, věnující
se výchově mladých hokejistů. Hradečtí
zvítězili ve všech kategoriích. V nejstarší zcela dominovali. Osmáci a deváťáci
z Pulic obsadili konečné čtvrté místo.
Lépe se vedlo v kategorii I., kde dobrušské družstvo obsadilo stříbrnou příčku
hned za hradeckým favoritem a je náhradníkem pro celostátní ﬁnále. Hráč Samuel

Macko získal pohár pro nejužitečnějšího
hráče.
Úspěšní byli také hráči ZŠ Pulická
ve II. kategorii (4. – 5. třída). Po zisku
druhého místa jsou rovněž náhradníky
pro celostátní ﬁnále ve Světlé nad Sázavou. Souboje na hřišti byly velmi vyrovnané. O konečném umístění na 2. až
4. místě rozhodovala minitabulka.
Stříbro patří Dobrušským zásluhou
jejich nejlepšího
skóre.
Individuálním
úspěchem
se pochlubil Filip
Matějů, který získal pohár pro nejužitečnějšího hráče
s nejvyšším součtem gólů a nahrávek.

Úspěch kluků ze ZŠ Pulická je o to
cennější, že jako jediní reprezentovali
školu, která nemá sportovní halu ani hřiště vhodné pro trénink hokejbalu.
Poděkování patří také dvěma hráčům
hokejového oddílu Spartak Nové Město
nad Metují, kteří zapůjčili vlastní, ﬁnančně náročnou brankářskou výstroj.
(jf)

Tým 4. a 5. třídy. Zleva: P. Vaněk, F. Matějů, M. Stonjek,
V. Pithart, B. Králíček, A. Ryšavý, D. Sychrovský, ved. J. Frýda.
Dole v podřepu O. Vaněk

Celek 1. až 3. třídy. Zleva stojí: D. Tošovský, D. Ježek, V. Vích,
M. Jiroud, S. Macko, vedoucí J. Macek. Klečící: J. Vogl, Š. Cerman a S. Macko

Družstvo 8. a 9. třídy. Stojící zleva: Š. Zelený, D. Zrzavý, V. Linhart, F. Šaroun, J. Matějka, F. Fiala, D. Stojka, O. Kohoutek,
vedoucí J. Frýda. Dole: J. Špaček, M. Mutina a M. Michalík

Aktuálně ze Základní školy Františka Kupky Dobruška
Šesté, sedmé a osmé ročníky stříbrné
v plaveckém superfinále
Základní škola Františka Kupky se
opět po roce zapojila do Okresní plavecké
ligy. Všechna čtyři kola soutěže hostil během školního roku bazén v Rychnově nad
Kněžnou. Družstvo plavců ZŠ F. Kupky
skončilo s minimální ztrátou pěti bodů
těsně na druhém místě za vítěznou ZŠ
Masarykova Rychnov nad Kněžnou, která
nasbírala 117 bodů.
Dvě nejúspěšnější družstva v každé kategorii postoupila do superﬁnále
20

v Litomyšli. ZŠ
F. Kupky reprezentovaly týmy
šestých, sedmých a osmých ročníků. Soutěž měla vysokou úroveň a v silné konkurenci se družstva sedmých a osmých
ročníků umístila na skvělých druhých
místech.
Plavci si po závodě mohli užít bazénové atrakce a obdrželi tašku plnou drobných dárků.
(sfk)

Školní kolo Pythagoriády
Na druhém stupni ZŠ
F. Kupky proběhlo školní kolo
matematické soutěže, kterého
se účastnili žáci 6. až 8. ročníků. Zajímavé úlohy řešilo 120 žáků.
Matematické příklady prověřily logické
myšlení a geometrickou představivost.
Nejlepší řešitelé – 6. ročník: Myagmarsuren Orgil, Mervart Jan, Hájková Johana,
Benedikt Hlaváček; 7. ročník: Štach Josef, Cole Soﬁa, Jarkovský David; 8. ročník: Mikáč Jakub, Chudý Tomáš.
(rv)
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Hvězdy jako na dlani
Žáci 5. ročníku ZŠ F. Kupky
navštívili hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, aby si
rozšířili znalosti o Zemi a vesmíru. Absolvovali výukový
program Sluneční soustavou, zaměřený na Slunce, Zemi, planety a jejich měsíce, den a noc, roční období. Film Kosmické
srážky žákům ukázal, že za svět, jak
ho známe, vděčíme
neustále probíhajícím
neviditelným
srážkám. Děti zaujal obří dalekohled.
Vyzkoušely si kosmickou váhu a princip „černé díry“.
(ln)

Mezinárodní matematická
soutěž Pangea 2018
Žáci 6. až 9. ročníků ZŠ F. Kupky se zúčastnili pátého ročníku
mezinárodní matematické soutěže Pangea. Do soutěže se zapojilo celkem 193 žáků.
Nejlepších výsledků dosáhli:
6. ročník: 1. místo Tomáš Lauda 6. B, 2. Jakub Kollert 6. A,
3. Jan Štach 6. B.
7. ročník: 1. Jan Kahanec 7. B, 2. Michal Jiroušek 7. A, 3. Nikol
Soumarová 7. A;
8. ročník: 1. Adam Prostředník 8. B, 2. David Pago 8. B, 3. Michaela Dusílková 8. A; 9. ročník: 1. Samuel Mikulecký 9. B,
2. Petra Hanušová 9. A, 3. Lukáš Prostředník 9. B.
(rv)

ZŠ Opočenská oslavila Den Země netradičně
Den Země se
každoročně připomíná 22. dubna.
Původně oslavoval příchod jara,
ale v moderním
pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
V Základní škole v Opočenské ulici se každoročně přidávají k těm, kteří
úklidem okolí pomáhají chránit přírodu.
Děti letos Den Země strávily netradičně. „V rámci environmentální výchovy
jsme se domluvili s místním domem dětí
a mládeže, jehož zaměstnankyně pro nás
připravily prožitkové dopoledne plné
her, úkolů a kvízů. Žáci měli například
za úkol označovat jedovaté houby, léčivé rostliny, poznávat zvířata a stromy.

Dále měli za úkol
pomocí „kouzelného kukátka“ podle
detailů zjistit druh
zvířete a přiřadit
rostliny,
zvířata
a ptáky k jednotlivým ročním obdobím,“
přiblížila
průběh oslav ředitelka školy Dagmar
Macková.
Výsledkem společné práce byly
dvě
myšlenkové
mapy, týkající se
důležitých
informací
spadajících
do environmentální
výchovy.
(zso)

Cestování až na mořskou pláž
prostřednictvím tibetského bubnování

V polovině dubna žáci ze Základní
školy Opočenská prožili příjemné dopoledne s Michalem Štursou a jeho prožitkovým bubnováním a muzikoterapeutickou
relaxací. Akce byla hrazena z grantu Královéhradeckého kraje jako prevence rizikového chování.
V první části programu se žáci prostřednictvím pohádky seznámili s netradičními hudebními nástroji a mohli si
poslechnout zvuky, kterými k nim nástroje hovořily. Slyšeli hlasy tibetské mísy,
zvonků a činelů, dešťové hole, hromového bubnu a koncovek. Michal Štursa žákům ukázal, že když si zkusí zavřít oči,
ocitnou se na mořské pláži nebo louce
plné malých zvonečků.
Děti se ve druhé části pustily do spontánního bubnování a to byl teprve zážitek!
Zapojili se i žáci, kteří se na začátku styděli. Všichni si užili radost, krásu a sílu
skupinového bubnování.
(zso)
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Dobruška FEST 2018
Dobrušku ve druhé
polovině června už poosmé čeká víkend plný netradičních outdoorových
her a aktivit, dobré muziky a spousty zábavy.
Více než padesát animátorů od pátečního odpoledne a po celou sobotu
představí jednotlivé hry
a aktivity, které lze venku provozovat. Vysvětlí
pravidla, předvedou koordinaci pohybů,
případně budou začátečníky jistit.
Festivalové brány se otevřou v pátek 22. června v 15 hodin. Připravuje se
velký zábavný program pro všechny, kteří
se rádi se pohybují v přírodě, na zahradě,
prostě venku. Zásluhou umělého osvětlení půjde hrát a trénovat až do noci. S nedělním polednem 24. června celý festival
končí. A na jaký program a aktivity se můžete těšit tentokrát?

22

Ke stále populárnější švédské hře
KUBB se tradičně ve formě turnajů přidávají: anglická hra FREE CROQUET. Dále
to budou stolní fotbálky – FOOSBALL
a několik dalších her, kde je hlavním prvkem létající talíř: kolektivní sport ULTIMATE FRISBEE a obdoba golfu – DISC
GOLF. Všechny hry nabídnou sobotní turnaje, do nichž se může přihlásit kdokoliv.
Jde především o zábavu. Proto jsou pravidla her většinou velmi jednoduchá a lze se
zapojit bez tréninku a zkoušení.
K dalším nesoutěžním hrám a aktivitám, které půjde vyzkoušet, se zařadí:
slackline, speedminton, indo-board, kanjam, žonglování, bumper balls, spikeball, ladder golf, woodkopf, lukostřelba,
petanque a další. Jedním z cílů Dobruška FESTu je příroda a pohyb. Snažíme
se dostat lidi a zejména děti ven. Jinými
slovy - vyhnat je od počítačů a ukázat, že
existují i nenáročné volnočasové aktivity,
které lze snadno v přírodě i na sportovištích provozovat. A to platí pro všechny generace bez rozdílu věku. Festival je určen
mimo jiné i pro rodiny s dětmi. Letos by
neměl chybět populární skákací hrad.
Ani letos jsme nezapomněli na doprovodný hudební program. V pátek večer
na pódiu vystoupí rychnovští G-point
funKction a stále populárnější Band-a-SKA z Týniště nad Orlicí. Zajímavostí
pak jistě bude oblíbený písničkář Milan
ZÁVIŠ Smrčka ze Znojma. Sobotní hudební program začíná v 15 hodin. Představí se:
Adambe (rock-blues/Praha), Michal ŠEPS
& Reggiment (reggae Trutnov), pražské
rock’n’rollové legendy Screwballs, Čí

je to vina? (rock/Dobruška), Rocksorry
(rock/Dobruška) a především hlavní hvězda festivalu - legenda českého rocku Michal Ambrož & HUDBA PRAHA.
V rámci festivalu nabízíme partnerům
akce možnost vystavovat, prezentovat
a prodávat své výrobky, produkty a služby. Pochopitelně se snažíme o to, aby bylo
vše alespoň částečně tématicky propojené
s programem festivalu. Tedy se zaměřením na volný čas, outdoor a cestování.
S možností o vlastní prezentaci je možné
se na pořadatele kdykoliv obrátit.
Ke každému správnému festivalu patří
pochopitelně i možnost stanování. Areál Městského stadionu Václava Šperla
v Dobrušce je k tomu více než příhodný. Stanová část je umístěna do klidové
části areálu. Ve fotbalových kabinách se
pak nacházejí umývárny, WC i sprchy.
Všechny prostory, cesty i hrací plochy
jsou osvětlené, takže bavit se lze opravdu
téměř nonstop. Díky velkému množství
velkoplošných stanů probíhá celá akce
bez komplikací za každého počasí.
Pamatováno je na důležité občerstvení.
Gurmáni se mohou těšit na celou řadu kulinářských specialit.
Také letos jsme se rozhodli jít cestou,
na níž je od prvopočátku celá akce založena - cestou přátelství a pohody. Proto
je vstupné do celého areálu i včetně hudebních vystoupení po celý víkend pouze
dobrovolné.
Kompletní informace včetně rámcových začátků vystoupení hudebních kapel
najdete na webu: www.dobruskafest.cz.
(Dobruška FEST – pořadatelé)

Michal Ambrož & HUDBA PRAHA

Písničkář Milan ZÁVIŠ Smrčka ze Znojma
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Pozvánka na tradiční soutěž vodicích psů
Už šestnáct let se v červnu schází v Dobrušce zrakově postižení z celé
republiky se svými vodicími psy, i ti, kteří k orientaci používají jen bílou
hůl. Přijíždějí proto, aby si v našem městě užili společně s vámi prodloužený víkend. Letos tomu nebude jinak. Od čtvrtka 14. června až do neděle je
budete opět potkávat v ulicích a budete slýchat nezaměnitelný zvuk rolniček.
Psát, že vás moc prosím, abyste jim pomohli a poradili, pokud budou
potřebovat pomoc, je zbytečné. Vím, že se zase bude o naší Dobrušce mluvit jen hezky a účastníci si ji zapamatují jako místo, kde žijí hodní lidé
a kde je příjemně.
V pátek 15. června v 10 hodin na náměstí F. L. Věka odstartuje tradiční
Soutěž ve výkonu vodicích psů. Slavnostní vyhlášení proběhne okolo 15.
hodiny. Nebude chybět aportování špekáčků.
Následně se náměstí premiérově promění ze soutěžního na roztančené. Další program si užijeme společně s „koukavci“. Čekají
nás různá vystoupení včetně módní přehlídky návrhářky Zdeny Zachariášové z Deštného. Bude se zpívat a tančit.
Renata a Xanto

Za poznáním s včelkou Májou
V Domě dětí a mládeže bylo v pondělí
23. dubna od samého rána pořádně rušno.
Pro žáky 3. tříd dobrušských základních
škol jsme připravili interaktivní program,
který byl oslavou Dne Země.
Během dopoledne téměř devadesát dětí
v budově DDM i na zahradě soutěžilo,
přemýšlelo a získávalo nové poznatky
především z oblasti včelařství.
Děti si vyzkoušely poznávání rostlin
a určování místa jejich výskytu, jmenovaly podle typických znaků zvířata žijící
v naší přírodě. Za každý správně splněný
úkol získaly část puzzle. Jeho sestavením

vytvořily
nástěnku plnou informací
o životě včel, kterou
si odnesly do školy.
Opravdovým lákadlem byla možnost stát se alespoň
na chvíli včelařem.
Velký dík za tuto
možnost patří panu
Zdeňku Štěpánovi
z Chábor. Celé dopoledne se dětem trpělivě věnoval. Mimo
jiné vysvětlil, proč se říká „pilný jako včela“. Žáci si mohli prohlédnout prosklený
včelí úl s královnou, obléknout včelařskou
kombinézu s kuklou, tavit včelařský vosk
či připravit rámečky do úlu. Nejvíce se jim
líbilo vykuřování okolí včelařskou kuřačkou. Poznali, že včelařství je nejen koníček, ale i velmi užitečná činnost.
Věříme, že děti si získané poznatky
o přírodě, jejich krásách a zákonitostech
ponesou do života nejen ve sváteční den
naší matičky Země.
Jitka Macková

V Ledcích se potřetí sejdou přátelé Jawy
V sobotu 9. června se
Ledce zaplní historickými
stroji, které spojuje značka
Jawa. V rodišti zakladatele Františka Janečka se účasti dobrušských vyznavačů

veteránů uskuteční 3. ročník srazu přátel
Jawy s jedinečnou výstavou historických
motocyklů a automobilů. Z programu
– 8.00 přejímka motocyklů a veteránů,
10.00 zahájení, 12.00 Jawatlon (závod
v biatlonu na pionýrech a mopedech),
14.00 příjezd kolony historických automobilů Jawa, 15.00 spanilá jízda k rodnému domu F. Janečka, 20.00 diskotéka.
Připravena bude velkoplošná LED projekce, vystoupí jarmareční hudební těleso
Nešlapeto, představí se nové vozy značky
Škoda, děti potěší skákací hrad. Celým
dnem provází moderátor Honza Dušek.

www.knledce.cz
23
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
červen 2018
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
Pátek 1. června od 8.30 do 17.00
DEN BEZPEČNOSTNÍCH A ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Jubilejní 10. ročník přehlídky pod záštitou Jiřího Štěpána, hejtmana Královéhradeckého kraje.
Pátek 8. června od 19.00
KONCERT SKUPINY OLYMPIC
Předkapela: dívčí pop-rocková skupina K2 (19.00). Olympic
(21.00). Pořádá město Dobruška ve spolupráci se společností
Servisbal při příležitosti 25. výročí od jejího založení.
Pátek 15. června od 8.00
SOUTĚŽ VODICÍCH PSŮ
Zahájení v 10.00. Slavnostní vyhlášení v 15.00. Následuje doprovodný program s módní přehlídkou.

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA (obytná světnice, kupecký
krám a muzejní expozice) je v květnu otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je přístupná denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Jindy na předchozí
objednání v informačním centru, tel. 494 629 581, nebo v muzeu.
HISTORICKÉ EXPOZICE: Příběh města Dobrušky a Příběh
dobrušské obce židovské, jejichž součástí je i rituální očistná
lázeň mikve a interiér synagogy, jsou přístupné denně mimo
pondělí v 9–11.30 a v 12.30–17 hodin. Expozice mají vchod
v budově muzea čp. 45 na Šubertově náměstí.

SYNAGOGA
Pondělí 4. června v 19.00
ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ…
Koncert ženského pěveckého sboru Vlasta, v němž
zazní české, moravské a slovenské písně. Akce se
koná ve spolupráci s vlastivědným muzeem a je
součástí cyklu akcí města Dobrušky ke 100. výročí
naší novodobé státnosti. Vstupné dobrovolné.
Výstava do neděle 8. července
LADISLAV VLNA: LIDÉ MOŘE
Obrazy slavných polských námořníků vytvořené netradiční technikou metalurgické malby. Originální český umělec Ladislav
Vlna zaměnil malířské plátno za kovové desky. Díla vytváří
broušením, leštěním a pomocí ohně, který mu pomáhá odkrývat
v hlubinách kovu skrytou barvu.
Výstava je součástí prohlídky historických expozic denně mimo
pondělí v 9 - 11.30 a v 12.30 - 17.

ARCHLEBOVY SADY
Sobota 16. června od 14.00
ORLICKÉ OZVĚNY
- 27. ročník country, folk, bluegrass festivalu.
24

přehled akcí
Vystoupí: Pokáč, Ivo Jahelka, Kofe@Vlna, Dřeváci, BG Korpus,
Avízo, KPS – koho pustí stará, Knezaplacení. Vstupné 150 Kč,
děti a ZTP zdarma. www.ozveny.dobruska.cz.

DVOREK U DOMKU F. L. VĚKA
Neděle 3. června v 15.00
MIROSLAV PALEČEK
- koncert českého folkového písničkáře
Vstupné 130 Kč. Předprodej vstupenek
od 21. května v Informačním centru. (V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční
v kulturním domě, Nádražní 535)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní 428, ☎ 494 623 794
Pondělí 4. června v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Výstava do pátku 29. června
DÉNES MIKÓCZY (místostarosta slovenského města Velký
Meder): OBRAZY
Výstavy jsou přístupné v otevíracích hodinách městského úřadu:
pondělí a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00, pátek
7.30 – 13.30.

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

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
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
SPŠel•it OPĚT TVOŘÍ
Historicky druhá výstava prací studentů dobrušské průmyslovky představuje
fotograﬁe pořízené nadšenci oboru Aplikační software a multimedia.
Čtvrtek 7. června v 15.00 - pro děti do 6 let
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce v dětském oddělení. Zveme předškolní děti ve věku
od 4 do 6 let do městské knihovny, kde pro ně bude připraven zábavný program. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku a podobně.
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RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667
VOJENSKÁ GEOGRAFIE
Nová unikátní expozice vlastivědného muzea dává možnost
nahlédnout nejen do vývoje vojenskou geograﬁí využívaných
přístrojů, pomůcek, tvoření map, zabezpečení vojsk, ale také seznamuje s několika významnými osobnostmi této vědy a dalšími aspekty mimořádně důležité práce. Expozice je pro veřejnost
přístupná denně mimo pondělí 10 – 12 a 13 – 17 hodin v prvním
patře.
Středa 6. června v 9.30
NA SLOVÍČKO
Setkání u kávy a čaje. Tentokrát i letní překvapení. Povídat si
budeme o jahodách. Jestli máte nějaký bezva recept na dobrotu
z jahod, těšíme se, že nám ho prozradíte. Pořádají Senioři ČR –
pobočka Dobruška a SONS – odbočka Dobruška.
Čtvrtek 21. června v 16.00
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Hostem budou pracovnice Mama Help, které se věnují prevenci
a léčbě rakoviny prsu. Povídání obohatí o videoprojekci. Pořádají Senioři ČR a SONS Dobruška.
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

blém; jak podporovat správný vývoj dítěte, a jeho komunikační
schopností; doporučení pomůcek, hraček, knih; zodpovězení otázek rodičů. Vstupné 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Čtvrtek 21. června v 9.30
VZTEK A VZDOR DÍTĚTE (přednáška rodinného a výchovného poradce Evalda Ruckého) – problematika, s níž se potýká
většina rodičů, je přirozenou součástí dětského vývoje. Témata:
jak správně reagovat; jak řešit situaci důsledně; jak vést dítě
v lásce; jak dítěti poskytovat jasné hranice ke zdravému budování jeho osobnosti. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Na červenec a srpen připravujeme LETNÍ SEDMIKRÁSKU
se zábavným programem plným písniček, básniček, tanečků, povídání, cvičení i vyrábění pro děti i rodiče. V případě hezkých
dní vyrazíme společně i ven.

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 6. a 20. června v 19.00
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) každou sobotu
v 18.00

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL

Sobota 9. června – start 10.00 – 12.00 v okolí táborové základny
v Mělčanech
POHÁDKOVÝ LES
Procházka lesem za pohádkovými bytostmi, s nimiž se plní drobné úkoly. Občerstvení zajištěno. Startovné 30 Kč (platí pouze
děti).

Mimořádné představení k Mezinárodnímu dni dětí!
Pátek 1. června v 17.30
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE
Premiéra dánského rodinného ﬁlmu. Okouzlující animované
dobrodružství o cestě za velkým objevem nejen pro menší. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč, děti 70 Kčǀ78 min. České znění.

Připravujeme:
LÉTO S PAMPELIŠKOU - Chceš prožít první dny prázdnin
s novou vlastnoručně vyrobenou hračkou? Vyrobit dárek pro kamaráda? Tvořit něco pro radost a vyzkoušet netradiční výtvarné
techniky? Prázdninové tvoření a hry ve dnech 2. až 4. července
od 8 do 12 hodin. Hlásit lze i na jednotlivé dny. Cena za den
70 Kč zahrnuje výtvarný materiál, s sebou svačinu a přezůvky.

Pátek 1. června ve 20.00
TEAMBUILDING
Premiéra nové české komedie režiséra Jána Nováka. Crazy komedie o tom, co se stane, když banda zaměstnanců jedné banky
vyrazí na teambuilding. Hrají: Miroslav Mejzlík, Alice Bendová,
Martin Dejdar, Dana Morávková a další. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 120 Kčǀ83 min.

STANOVÝ TÁBOR V MĚLČANECH - všestranně zaměřený
stanový tábor pro děti od 1. do 5. třídy od 30. července do 10.
srpna.
VÍKENDOVÝ ŘEZBÁŘSKÝ KURZ – na táborové základně
v Mělčanech od pátku 3. srpna do neděle 5. srpna.
TANEČNÍ TÁBOR - v budově horské chaty Radost v Plasnicích od 19. do 26. srpna. Vhodné pro děti od 1. třídy.

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24 (vchod od zmrzliny), ☎ 605 548 288
Středa 13. června v 10.00
LOGOPEDICKÉ VADY (přednáška atestovaného klinického
logopeda Šárky Veselé) – témata: kdy zahájit logopedickou péči;
jak začít; jak probíhá řečový vývoj dítěte; kdy se jedná o pro-

Sobota 2. června v 17.30
PLANETA ČESKO
Repríza českého dokumentu. Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky - stačí
se jen dobře dívat! První celovečerní ﬁlm o české přírodě ukazu25
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je díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství
zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Některé z nich
možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi! Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kčǀ81 min.
Sobota 2. června ve 20.00
DELIRIUM
Premiéra hororového psychothrilleru. Když si myslíte, že jste
duševně nemocný a čerstvě vás propustili z psychiatrické léčebny, pak je někdy těžké rozlišit, co je skutečnost a co jsou choromyslné výplody odehrávající se jen ve vaší šílené hlavě. Mládeži
přístupný. Vstupné 100 Kčǀ96 min.

a čisté emoce a vášeň těch, kteří nevěří nikomu nad třicet let.
„Backstage je o lásce, tanci, přátelství, penězích, slávě a moci,“
přibližuje režisérka Andrea Sedláčková. Hrají: Mária Havranová,
Tony Porucha, Ondrej Hraška, Kryštof Hádek, Ivana Chýlková,
Judit Bárdos, Roman Luknár, Jan Maxián, Ben Cristovao a The
Pastels a další. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Neděle 11. června ve 20.00
SOLO: STAR WARS STORY ﬁlm ve 3D
Repríza amerického dobrodružného ﬁlmu. Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ120 min.

Neděle 3. června v 17.30
AVENGERS: INFINITY WAR
Repríza akčního ﬁlmu ve 2D. Snímek Avengers: Inﬁnity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu ﬁlmovým světem studia
Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ149
min.!!! České znění.

Čtvrtek 14. června ve 20.00
TÁTOVA VOLHA
Repríza dramatické komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Kostýmní
výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se
jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana
Vilhelmová) má ještě stejně starého nemanželského syna. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 110 Kčǀ90 min.

Neděle 3. června ve 20.00
DÁMSKÝ KLUB
Premiéra americké hvězdně obsazené komedie. Životní inspiraci občas najdete na těch nejnepravděpodobnějších místech. Rolí
rozverných dam se ujaly stále okouzlující Diane Keatonová, Jane
Fondová, Candice Bergenová a Mary Stenburgenová. Jejich pánské protějšky s neodolatelným šarmem ztělesnili Andy Garcia,
Don Johnson, Richard Dreyfuss a Craig T. Nelson. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ100 min.

Pátek 15. června ve 20.00
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Premiéra hvězdně obsazené americké komedie volně navazující
na legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském Metropolitním muzeu.
Hrají: Anne Hathawayová, Sarah Paulsonová, Sandra Bullocková, Cate Blanchettová, Helena Bonhamová Carterová, Rihanna.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ110 min.
Sobota 16. června a neděle 17. června vždy v 17.30
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Premiéra rodinné animované komedie. Planetu Zemi čeká invaze
animované kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ90 min. České znění.

Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 7. června v 10.00
TLUMOČNÍK
Poslední repríza tragikomického příběhu - Slovensko/ČR/Rakousko režiséra Martina Šulíka. Hlavními hrdiny (Jiří Menzel
a Peter Simonischek) svérázné roadmovie jsou dva staří páni,
kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ113 min.
Čtvrtek 7. června ve 20.00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Repríza české romantické komedie. 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. V hlavní roli Anna
Polívková. Mládeži přístupný Vstupné 100 Kčǀ90 min.
Pátek 8. června v 17.00
PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT JAKO KAŽDÝ ROK
Vystoupení všech skupin dobrušských mažoretek Tyrkys, Pink
and White, Violet a mažoretkové přípravky. Vstupné dobrovolné.
Za podpory města Dobrušky.
Pátek 8. června ve 20.00
GHOST STORIES
Premiéra britského hororu. Skeptický profesor Phillip Goodman
se zabývá vyvracením zdánlivě nadpřirozených událostí. Do rukou se mu ale dostanou tři nevysvětlitelné případy a ve chvíli,
kdy je začne řešit, se sám dostane do děsivé hororové smyčky.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ98 min.

Sobota 16. června ve 20.00
MÁŠ JI!
Premiéra americké komedie. Každý rok se pět velmi soupeřivých
přátel zostra pustí do měsíc trvající hry na babu, kterou hrají již
od první třídy; ve hře, ve které neplatí žádná omezení, riskují
krk, práci i jejich vzájemný vztah, jen aby jeden druhého srazil
k zemi s vítězným pokřikem: „Máš ji!“ V hlavní roli: Jeremy
Renner. Mládeži nepřístupný. Vstupné 110 Kčǀ100 min.
Neděle 17. června ve 20.00
JÁ, SIMON
Premiéra dramatické komedie. Každý si zaslouží velkou lásku. Ale
pro Simona je to trochu složitější: nikdo totiž neví, že je gay, a on
zase neví, kdo je ten neznámý spolužák, s kterým si tak skvěle
rozumí po e-mailech. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ110 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 21. června v 10.00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Repríza české romantické komedie. Mládeži přístupný Vstupné
60 Kčǀ90 min.

Sobota 10. června a neděle 11. června vždy v 17.30
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Premiéra animovaného ﬁlmu ČR. Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v akci. Přestěhovali se do nových domů, kde na ně
čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není
nic problém. A je to! Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ75 min.

Čtvrtek 21. června ve 20.00
ZIMNÍ BRATŘI
Premiéra dramatu ověnčeného festivalovými cenami přináší temný příběh dvou bratrů během jedné kruté zimy. Příběh prostoupený odplatou a osaměním. V odlehlém těžařském městečku až
za koncem světa žijí dva bratři. Pracují v dole, starší z nich žije
neutěšený a drsný život jako všichni místní těžaři. Mládeži nepřístupný. Vstupné 110 Kčǀ100 min.

Sobota 10. června ve 20.00
BACKSTAGE
Premiéra romantického tanečního ﬁlmu ČR/SR režisérky Andreji Sedláčkové. Uvolněný styl streetdance, dynamický rytmus

Pátek 22. června ve 20.00 a sobota 23. června v 17.30
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE ﬁlm ve 3D
Premiéra pokračování jednoho z nejúspěšnějších ﬁlmů všech
dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris Pratt
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spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají na jejich záchranu.
Na exotickém ostrově Isla Nubar prosperoval unikátní zábavní
park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí…
Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ130 min. České znění.
Sobota 23. června ve 20.00
BACKSTAGE
Repríza romantického tanečního ﬁlmu ČR/SR. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Neděle 24. června v 17.30
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Repríza českého animovaného ﬁlmu.
„A je to opět tady!“ Pat a Mat, naši dva
známí šikulové, znovu v akci. Mládeži
přístupný. Vstupné 120 Kčǀ75 min.
Neděle 24. června ve 20.00
JSEM BOŽSKÁ
Premiéra americké komedie. Být sexy je nejvíc a každá žena je
tak krásná, jak se sama cítí. Amy Schumerová hraje úplně obyčejnou holku „krev a mlíko“, která po ráně do hlavy začne sama
sebe vidět a vnímat jako super kočku. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ110 min.
Sobota 23. června ve 20.00
BACKSTAGE
Repríza romantického tanečního ﬁlmu ČR/SR. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Čtvrtek 28. června ve 20.00
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Repríza úspěšné 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, co v nich ještě
zbývá. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ120 min. České znění.
Pátek 29. června ve 20.00
SICARIO 2: SOLDATO
Premiéra kriminálního thrilleru. V drogové válce neplatí žádná
pravidla – a když kartely začaly převádět teroristy přes americké
hranice, federální agent Matt Graver (Josh Brolin) vyzve tajemného Alejandra (Benicio Del Toro), kterému hlavoun kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky, včetně těch nezákonných,
válku eskaloval. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ112 min.
Sobota 30. června v 17.30
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE ﬁlm ve 3D
Repríza dobrodružného pokračování jednoho z nejúspěšnějších
ﬁlmů všech dob. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ130 min.
České znění.
Sobota 30. června ve 20.00
LÁSKA BEZ BARIÉR
Premiéra úspěšné francouzské komedie. Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář. Snaží se svést mladou
a krásnou Julii předstíráním, že je tělesně postižený. Ale ta mu
představí svou sestru Florence na invalidním vozíku… Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kčǀ107 min.
Neděle 1. července v 17.30
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Premiéra rodinného animovaného ﬁlmu. Jima Knoﬂíka, strojvůdce Lukáše a lokomotivu Emu čeká více než podivuhodné
dobrodružství. Vzrušující putování plné fantazie je natočeno
podle stejnojmenného knižního bestselleru slavného spisovatele Michaela Endeho, autora Nekonečného příběhu. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ110 min. České znění.
Neděle 1. července ve 20.00
DÁMSKÝ KLUB
Repríza americké hvězdně obsazené komedie. Životní inspiraci
občas najdete na těch nejnepravděpodobnějších místech. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ100 min.

Koncert
Neděle 1. června v 18.00
KONCERT NA PERÓNĚ 2018
- železniční stanice ČD Dobruška
U příležitosti přistavení Kinematovlaku 2018 vás opět všechny
zveme na netradiční, ale již tradiční „Koncert na peróně“, tentokrát s malým překvapením. Vystoupí dechová hudba Valánečka
a dobrušská country-folková skupina Sedmý nebe. K nahlédnutí
bude také „kino na kolejích.“ Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

MALÝ SÁL
Výstava
Čtvrtek 7. června až neděle 1. července
FILMOVÉ OSMIČKY plakáty ze sbírky Víti Tichého
Otevřeno v provozních hodinách kina.

KINEMATOVLAK
NA ŽELEZNIČNÍM NÁDRAŽÍ
Vstup na všechna představení ZDARMA za přispění
Českých drah národního dopravce
a ČD Carga, SŽDC,
města Dobrušky
a ﬁrmy Servisbal Obaly.
Pondělí 25. června v 16.00
JÁ BARYK
Kreslený ﬁlm výtvarníka Adolfa Borna. Podle svého námětu vypráví František Nepil. Dvanáct příběhů, z nichž každý je věnovaný vždy jednomu měsíci v roce a jednomu zvířeti, se kterým
se dobromyslný pes Baryk potká, to je spousta veselých i napínavých příhod. A ještě se děti dozvědí o zvířatech zajímavé
podrobnosti z jejich života. 100 min.
Pondělí 25. června v 17.30
VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
Kreslený ﬁlm. Napínavé a humorné vyprávění o třech myšácích
žijících v biografu. Jednoho dne se rozhodnou vydat do opravdového světa a podniknout riskantní, ale lákavou akci. Terčem jejich
zájmu je obchod se sýrem, který se chystají vyloupit... 60 min.
Pondělí 25. června v 19.30
BÍDNÍCI
Romantické drama VB/Německo/USA/ČR z roku 1998. Filmové zpracování slavného románu Victora Huga o bývalém vězni
Jeanu Valjeanovi, z něhož je vážený starosta městečka Vigau.
Naneštěstí je novým velitelem místní policie jmenován inspektor
Javert, který zná Valjeana z galejí... 134 min.
Úterý 26. června v 16.00
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY I.
Pásmo pohádek. Jak Žofka překazila chuligánům spády, Jak Skok
a Kuk zachránili mušku, Aby bylo jasno, Dorotka a pštros, Tajemný kocourek, Školní výlet, Mikeš se učí mluvit, O pardálu,
který voněl, Krtek a ježek. 68 min.
Úterý 26. června v 17.30
BROUČCI 1
Loutkový ﬁlm podle knihy Jana Karaﬁáta. Vypráví Jan Hart. 84 min.
Úterý 26. června v 19.30
S JAWOU NA CESTÁCH č. 1
Dokumentární road movie Michala France a Martina Gregora. 16
dní, 11 států a 4400 kilometrů. Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Albánie. 40 min.
27

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2018
Středa 27. června v 16.00
KRÁL A SKŘÍTEK
Pásmo animovaných pohádek ČR. Oběť pro kamaráda, Krtek
a tranzistor, Král a skřítek, Tulácká pohádka, Nazdar kedlubny,
Dorotka a hodiny, Překvapení v Hrusicích, Krtek a paraplíčko, Jak
Žofka pořádala maškarní bál, Jak M+Š jeli na prázdniny. 72 min.
Středa 27. června v 17.30
BRUNDIBÁŘI
Kreslené veselé příběhy o dvou čmelácích od výtvarníka a režiséra Z. Smetany, vypráví J. Sovák. Těší mne, O mistra basy, Stavitelé pyramid, Opojení zvukem, Aby bylo jasno, Konzerva. 60 min.
Středa 27. června v 19.30
LÍDA BAAROVÁ
Životopisné drama (ČR/SR) o české herečce, která je v roce 1934
pozvána do berlínských ﬁlmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Lída Baarová okouzlí davy fanoušků v celém Německu včetně vůdce Hitlera a pána ﬁlmového
průmyslu a ministra propagandy Goebbelse... 106 min.
Čtvrtek 28. června v 16.00
KOUZELNÝ DĚDEČEK
Pásmo českých pohádek. Kouzelný dědeček, O princezně, která
všechno viděla, O Matyldě s náhradní hlavou, Jonáš a velryba,
Nebuďte mamuty, Já a Bleděmodrá, Vláček kolejáček. 70 min.
Čtvrtek 28. června v 17.30
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Animovaná dobrodružná podívaná pro celou rodinu. Ostrov Blp
býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky. Pak
však mladý snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se
s ním a hlavně všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii. 102 min.
Čtvrtek 28. června v 19.30
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Dramatická romance. Hazel a Gus jsou dva výjimeční teenageři,
které spojuje kousavý humor, pohrdání konvencemi a především
láska, co s nimi cloumá. Seznámili se a zamilovali na sezeních
podpůrné skupiny pro boj s rakovinou. 133 min.
Pátek 29. června v 16.00
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
Pásmo českých pohádek. Císařovy nové šaty, Krakonoš a mistr
Jehlička, O statečné princezně, Čarovná rybí kostička, Kocourek
Mňouk, Já a Bělovous Zrzunda. 68 min.
Pátek 29. června v 17.30
ANGRY BIRDS VE FILMU
Animované dobrodružství natočené podle videohry - USA/Finsko. Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice
šťastní ptáci. 97 min.
Pátek 29. června v 19.30
S JAWOU NA CESTÁCH č. 2
Dokumentární road movie Michala France a Martina Gregora
16 dní, 11 států a 4400 kilometrů, tentokrát Řecko, Makedonie,
Kosovo, Srbsko, Maďarsko, Slovensko. 40 min.
Sobota 30. června v 10.00
ŽOFKA ŘEDITELKOU ZOO
Kreslený český ﬁlm výtvarníka Adolfa Borna vyprávěný Petrem
Nárožným. Jak Žofka potrestala dva surovce, odmítla nabídku
k sňatku, přinutila Pštrosovi vytáhnout hlavu z písku, poslala
Irču zachránit Zbyněčka Tapíra, vyléčila pana Fenka, vychovala
lvíčata a pomohla talentovanému mláděti. 60 min.
Sobota 30. června v 15.00
KRTKOVA DOBRODRUŠTVÍ č. 1
Půvabný český animovaný seriál Zdeňka Milera o Krtečkovi, který má hodně přátel a zažije s nimi spoustu dobrodružství. 73 min.
Sobota 30. června v 17.30
BROUČCI 2
Český loutkový seriál. Vypráví Miroslav Donutil. 65 min.
28

Vzpomínka na režiséra Miloše Formana
Sobota 30. června v 19.30
PROČ HAVEL? (WHY HAVEL?)
Dokument nabízí osobní a prezidentský příběh Václava Havla jako drama. Sleduje vývoj zdejší společnosti a dějiny země.
Průvodcem a vypravěčem dokumentu je slavný český režisér.
Československo / Kanada, 1991, 95 min. Režie: Vojtěch Jasný.
Zapůjčeno z největší světové sbírky československých ﬁlmů Víti
Tichého z Bystřice pod Hostýnem.
Neděle 1. července v 10.00
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ č. 2
Půvabný animovaný seriál o Krtečkovi, který má hodně přátel
a zažije s nimi spoustu dobrodružství. 95 min.
Neděle 1. července v 15.00
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ č. 3
Půvabný animovaný seriál o Krtečkovi, který má hodně přátel
a zažije s nimi spoustu dobrodružství. 88 min.
Neděle 1. července v 17.00
KONCERT NA PERÓNĚ
Koncert na nádraží ČD u příležitosti přistavení Kinematovlaku
na nádraží v Dobrušce. K poslechu, a možná i k tanci, zahraje
od 17.00 dechová hudba Valánečka pod vedením kapelníka Milana Vencla. Od 19.30 coutry-folková skupina Sedmý nebe pod
vedením P. Svobody. Občerstvení zajištěno. K nahlédnutí bude
také „kino na kolejích.“ Ve večerních hodinách chystáme malé
mimořádné překvapení.

LETNÍ KINO
v areálu letního koupaliště
Ve středu 4. července zahájí provoz
Sledujte zvláštní plakáty a webové stránky SC-Kina 70

SPORT A RELAXACE
KRYTÝ BAZÉN
A LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798
OTEVŘENO DENNĚ

9.00 – 19.00

Podle počasí otevřeno letní koupaliště (celodenní vstupné) nebo
krytý bazén
Omezení provozu krytého bazénu:
Pondělky 16.00 – 17.00 krytý bazén uzavřen
17.00 – 18.00 rezervovány 2 dráhy
18.00 – 19.00 rezervována 2 dráhy (4. 6.)
18.00 – 19.00 rezervována 1 dráha (11. 6.)
Úterky
15.00 – 16.30 rezervovány 2 dráhy
16.30 – 18.00 rezervována 1 dráha
Středy
17.00 – 18.30 rezervována 1 dráha (6. a 13.6.)
Čtvrtky
14.30 – 16.00 rezervovány 2 dráhy
17.00 – 18.30 rezervována 1 dráha (7. a 14.6.)
Pátky
14.15 – 15.45 rezervována 1 dráha
16.00 – 17.30 rezervována 1 dráha (8. 6. a 15. 6.)
Pátek 1. června
krytý bazén uzavřen od 13.00 do 14.00
Sobota 2. června
krytý bazén uzavřen od 11.00 do 12.00
Sobota 9. června a neděle 10. června od 11.00 do 12.00
a od 15.00 do 16.00 rezervována 1 dráha
Sobota 16. června krytý bazén uzavřen od 18.00
Pátek 29. června
krytý bazén uzavřen od 13.00 do 14.00
Sobota 30. června krytý bazén uzavřen od 11.00 do 12.00
Ranní plavání, aquaerobic a spinning v červnu zrušeny
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Úterý
Středa
Čtvrtek

SAUNA – letní provoz
13 – 21 ženy
13 – 21 muži
13 – 21 společná

Sokol Dobruška – Sokol Tymákov 1. liga ženy

14.30

Sobota 16. června
Sokol Dobruška – TJ Příchovice 1. liga ženy

14.00

Pátek 22. – neděle 24. června
Pohár České republiky mladších žáků

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

08.30 a 14.30

CYKLISTIKA

FOTBAL
Pátek 1. června 17.00
M&T Ivo Ulich vs. REAL PRAHA
Exhibiční zápas mužstva M&T Ivo Ulich proti týmu osobností
kulturního a sportovního života Real Praha. Účast jako první přislíbili: Milan Fukal, Tomáš Pešír, Jakub Štáfek „Lavi“, Ladislav
Hampl, kuchař Jiří Babica. Součástí programu bude předání šeku
hráčské fotbalové unii sdružující aktivní, bývalé, profesionální
i amatérské hráče.

Neděle 3. června v 15.00
DOLSKÝ BIKE CUP
8. ročník závodu pro nejmenší až malé školní děti na odrážedlech, tříkolkách, koloběžkách, kolech s kolečky i bez nich
ve Venclíkových sadech (15.00 – 15.30 prezence závodníků;
od 15.30 starty kategorií).
Neděle 10. června v 10.00
DOBRUŠSKÝ POHÁR
– SILNIČNÍ ZÁVOD JECH SEDACÍ SOUPRAVY
Trasa: Dobruška – Olešnice v O. h. – Kounov – Sedloňov – Nedvězí (63 km). Pořádá Tri club Dobruška.

Domácí mistrovské zápasy týmů SK Dobruška
na Městském stadionu Václava Šperla
Neděle 3. června
Turnaj krajského přeboru starší přípravky
Soupeři: SK Náchod, MFK Nové Město nad Metují
SK Dobruška – Sokol Stěžery krajská soutěž dorostu

10.00
14.45

Sobota 9. června
SK Dobruška C – Javornice B okresní soutěž – muži
SK Dobruška – Borohrádek krajská soutěž – starší žáci
SK Dobruška A – SK Náchod B krajská soutěž – muži

Neděle 17. června v 10.00
DOBRUŠSKÝ POHÁR
– XC MTB KOUNOV – STAVOS KOBLÁSA
Trasa: okruhy v okolí Kounova (25 km). Pořádá Tri club Dobruška.

10.00
14.45
17.00

BĚH

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Domácí mistrovské zápasy na hřišti za sokolovnou
Neděle 10. června
Sokol Dobruška – TJ Jiskra Humpolec 2. liga muži

10.30

Neděle 10. června
(od 8.00 prezence, start 10.00)
PŘESPOLNÍ BĚH
AREÁLEM ZDRAVÍ CHÁBORY
37. ročník s tradičním náborovým závodem
pro všechny generace Buď Fit.

ZE SPORTU
Badmintonisté Sokola udrželi extraligu
Ve sportovní hale střední průmyslové
školy se na konci dubna uskutečnila baráž
o udržení v extralize - nejvyšší badmintonové soutěži družstev.

Extraligovými účastníky byly týmy
ze 7. a 8. místa konečné tabulky - Sokol
Dobruška A a Montas Hradec Králové.
O postup mezi badmintonovou elitu usilovaly: vítěz východní skupiny 1. ligy družstvo Sokol Dobruška B a lídr ze západu
– pražský tým Astra ZM.
Královéhradecký Montas se opíral především o reprezentantky Alžbětu Bášovou
a Michaelu Fuchsovou, které letos reprezentovaly na Mistrovství Evropy ve Španělsku, a ostřílenou dvojici René Neděla
a Martin Herout, která dlouhá léta oblékala dres domácího Sokolu Dobruška.
Domácí badmintonisté měli dvě „želízka
Konečné pořadí baráže:

Šárka Křížková a Iveta Strnadová - Sokol
Dobruška A

1.
2.
3.
4.

Montas Hradec Králové
Sokol Dobruška A
Sokol Dobruška B
TJ Astra ZM Praha A

3 vítězství
2 vítězství
1 vítězství
bez vítězství

Matěj Šváb - Sokol Dobruška B
v ohni“ a naději, že alespoň jedno družstvo účast v extralize vybojuje.
Po vzájemných soubojích se ukázalo,
že extraligové týmy výkonnostně převyšují „prvoligisty“. Obsadily první dvě
místa a uhájily tak extraligovou příslušnost. V Dobrušce se tak nadále můžeme
těšit na duely v nejvyšší české soutěži.
(jf)
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Tým Pekařství Marta oblastním přeborníkem v biliáru
Oblastní biliárové ligy (OBL) se v ročníku 2017/2018 účastnila dvě družstva
z Dobrušky – Pekařství Marta a Medvídek. Domácí utkání hrají v herně na bowlingu v Novoměstské ulici.
OBL rozdělenou do dvou částí zahájilo
13 týmů. V základní části se utkaly jednokolově každý s každým, nadstavbová část
byla vyřazovací. Zápas tříčlenných družstev se skládá z devíti utkání jednotlivců.
Každý hráč odehraje tři duely v disciplínách: volná hra, kádr a jednoband.
Základní část měla následující konečné
pořadí: 1. Bronx Rokytnice v O. h., 2. Pekařství Marta Dobruška, 3. Ku-Lu-Lu Ústí
n. O., 4. Vingláci Týniště n. O., 5. Švamberáci Opočno, 6. Medvídek Dobruška, 7.
Resport Čermná n. O., 8. P.A.K.O. Rokytnice v O. h., 9. Prošťouch Borohrádek, 10.
Orlice Ústí n. O., 11. Růžek Týniště n. O.,
12. Alfa Choceň, 13. Brko Ústí n. O.
Nadstavbová (vyřazovací) část:
Družstvo Pekařství Marta ve složení Vladimír Gütler, Roman Čížek, Josef Mervart, Olda Horák bylo nasazeno do 2. kola,
v němž porazilo loňského vítěze a největšího favorita soutěže Resport Čermná.
Ve 3. kole Marta zvítězila nad ústeckým
Ku-lu-lu a postoupila do ﬁnále proti vítěz-

na ústecký Ku-lu-lu. Medvídek následně prohrál i závěrečné utkání s Resportem Čermná a obsadil konečnou sedmou
příčku.
Hráči kulečníku děkují majiteli pivovaru Milanu Vedrovi za pronájem herny
na bowlingu. Je nejlépe zařízená a nejútulnější v celé oblastní lize.
(vg, six)

Konečné pořadí:

nému týmu základní části rokytnickému
Bronxu, jehož hráči si do Dobrušky sebevědomě přijeli pro očekávané vítězství.
Jenže Marta byla proti. Dobrušští hráči
dokonale využili výhodu domácího kulečníkového stolu a oplatili zaskočenému favoritovi loňskou ﬁnálovou porážku - 11:7.
Pekařství Marta Dobruška tak po loňském
stříbru oslavilo zisk mistrovského titulu.
Družstvo Medvídek Dobruška (Vlastislav Kunc, Olda Matoušek, Otto Matyáš,
Josef Štěpán) v 1. kole porazilo týnišťský
Růžek, ale ve 2. kole překvapivě nestačilo

1.

Pekařství Marta Dobruška

2.

Bronx Rokytnice v O. h.

3.

Švamberáci Opočno

4.

Ku-Lu-Lu Ústí n. O.

5.

Resport Čermná n. O.

6.

Vingláci Týniště n. O.

7.

Medvídek Dobruška

8.

Prošťouch Borohrádek

9.

Orlice Ústí n. O.

10.

P.A.K.O. Rokytnice v O. h.

11.

Růžek Týniště n. O.

12.

Alfa Choceň

13.

Brko Ústí n. O.

Tradiční běh v Cháborách součástí jubilejní Velké ceny
Tradiční přespolní běh areálem zdraví
v Cháborách se v neděli 10. června uskuteční už po sedmatřicáté. Závod O putovní pohár SH ČMS - Sboru dobrovolných
hasičů Chábory je součástí jubilejního
30. ročníku Velké ceny východních Čech
Program závodu: 8.00 - 9.30
10.00
10.05
11.20

v bězích a ﬁnančně jej podpořil Královéhradecký kraj v rámci projektu „K přírodě
a zdraví“.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Startovné činí 30 Kč.
Běží se na okruhu dlouhém 3330 m. Trať

prezence běžců
start kategorií hlavního závodu na 10 kilometrů
start ostatních kategorií na trati 3330 metrů
vyhlášení výsledků a předání cen

vede po polních a lesních cestách zpevněných živicí. Absolutní vítěz hlavního závodu mužů na 10 kilometrů získá putovní
pohár.
Vypsané kategorie – trať 10 km:
6 věkových kategorií mužů (20 let – bez
omezení); trať 3300 m: junioři a juniorky
do 19 let, 3 kategorie žen (20 let – bez
omezení); náborový závod „Buď Fit“ pro
všechny od 4 do 90 let.
JUDr. Jaroslav Svědík, ředitel závodu

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
03.06.
09.06.
10.06.
16.06.
17.06.
23.06.
24.06.
30.06.
01.07.
05.07.
06.07.
30

FSmile s.r.o.
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
Freemed s.r.o.
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
FSmile s.r.o.
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
Bahník Dent s.r.o.
MUDr. Bahník František
JB DENT s.r.o.,
MUDr. Beránek Jan

Tyršova 515, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

777 667 353
494 515 693

nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

736 419 151
494 542 102

Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno

777 667 353
494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088
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Křížovka o ceny
Stále vás luštění křížovek baví! Jsme
rádi. Padesát správně vyluštěných tajenek
přišlo e-mailem. Dvanáct řešitelů přineslo
odpověď do Informačního centra. Správné
řešení se nacházelo za dobrušskou sokolovnou, kde hrají svoje mistrovské zápasy
úspěšné národní házenkářky. V rubrice
Ze sportu jste se mohli dočíst, že se letos
probojovaly do pohárového ﬁnále a skončily v něm na skvělé druhé příčce. Správné řešení znělo: STŘÍBRO HÁZENKÁŘEK.
Mezi více než šesti desítkami úspěšných luštitelů jsme z losovacího osudí
vytáhli tři šťastlivce: Věru Hejzlarovou,
Marii Kupkovou a Jiřího Víška. Jména
výherců nám byla povědomá, a tak jsme
nahlédli do našeho archivu. Zjistili jsme,
že k Jiřímu Víškovi se štěstí při losová-

Další NÁPOVĚDU už nehledejte…

ní vloni přiklonilo dvakrát (v červenci a září) a jméno Marie Kupkové jsme
z osudí vytáhli už dokonce třikrát (vloni
v květnu a srpnu a letos v březnu). Má
to někdo kliku, že? Tentokrát se už určitě
dočkáte právě Vy…
Vítězové získávají tradiční cenu –
poukázku na dvě vstupenky na filmové
představení ve velkém sále Společenského centra-Kina 70 dle vlastního výběru
v měsíci červnu.
Vylosovaní úspěšní luštitelé červnové
křížovky se mohou těšit na výjimečné
ceny – vstupenky na unikátní výstavu
v novoměstském zámku „České korunovační klenoty na dosah“. Expozice během
června a července představí mistrovské
repliky nejhodnotnějšího českého pokladu a přiblíží život v době vlády nejvýznamnějšího českého panovníka Karla IV.

Upoutávku výstavy najdete v rubrice Z kultury. Výherci budou osloveni
bezprostředně po losování v pondělí
18. června a vstupenky si budou moci následně vyzvednout v Informačním centru
na náměstí F. L. Věka.
Nápověda pro luštění křížovky v tomto čísle Dobrušského zpravodaje zní:
„Jasná zpráva“.
Zdarma navštívit výstavu „České korunovační klenoty na dosah“ v Novém
Městě nad Metují může každý, kdo zašle
správně vyplněnou tajenku se jménem,
adresou a telefonním číslem na redakční e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz
nebo ji osobně odevzdá do boxu v Informačním centru na náměstí F. L. Věka nejpozději do pátku 15. června.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE
Náš zlatý partner:

A
B
D
HU

LO
D
A
V
I
-D

PIKNI
K-

TRH
Y

30. 6. 2018

Zámek Nové Město nad Metují
ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ
16.00

DRAŽBA PIKNIKOVÝCH KOŠŮ
18.00

BLACK BUŘIŇOS

:
Pohoda okolo z á mku
PŘEHLÍDKA AUTOMOBILOVÝCH
VETERÁNŮ
(před zámkem)

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

(před zámkem)

20.00

PETANQUE a KUBB

22.00

SKAUTSKÝ TÁBOR
S MOŽNOSTÍ PŘESPÁNÍ

VESNA

Letní kino

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!

(zámecké zahrady)

(zámecké zahrady)

BUBENICKÝ WORKSHOP
(zámecké zahrady)

DEGUSTACE VÍNA

(zámecké nádvoří )
předprodej vstupenek na:

WWW.KUPVSTUPENKU.CZ

ŘEMESLNICKÉ TRHY
(zámecké zahrady)

ZZÁMECKÉ
ÁMECKÉ ZZAHRADY
AHRADY
15.00
1
5.00

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
(Divadlo
(D
Divvad
adlo
lo V
Víti
ítti Ma
Marč
Marčíka)
rččík
íka)
a)
)

16.00
1
6.00

ZAHRADNÍ BUBNOVÁNÍ
U OV
PRO MALÉ I VELKÉ
17.00
1
7.00

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
(Malé
(Mal
(M
a é divadélko
al
diva
di
vadé
va
délk
dé
lkoo Pr
lk
Prah
Praha)
ah
ha)
a

18.00
1
8.00

ZAHRADNÍ BUBNOVÁNÍ
U OV
PRO MALÉ I VELKÉ
19.00
1
9.00

MANOVÉ PŘEMYSLA OTAKARA
(s ppředstavením
řeeds
dsta
t ve
ta
v ní
ním
m dě
děts
dětského
tské
ts
k ho
ké
h
kroužku)
ššermířského
še
rm
míř
ířsk
skkéh
éhoo kr
krou
oužk
ou
žku)
žk
u)
)

DĚTSKÉ PUTOVÁNÍ ZA

KRÁLOVSKÝMI ÚKOLY
Brány zámku se otevřou ve 13.00 hodin.
Zákaz vstupu se zvířaty.
Děkujeme za pochopení :-)

unasnazamku_2018_183x240_dobruska.indd 1

Vstupné: 130,-Kč
V předprodeji: 100,-Kč
Děti od 100 do 130 cm:
50,-Kč

WWW.UNASNAZAMKU.CZ
Bonus pro držitele Rodinných pasů
a Senior pasů: k zakoupené vstupence
druhá vstupenka ZDARMA.

15. 5. 2018 17:10:36
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INZERCE
Val 80, 518 01 Dobruška
e-mail: loziska@segment.cz
tel.: 734 313 717

Specialista na ložiska a strojní součásti

agroložiska

ložiskové
domky

silentbloky

Jedinečný přístup a maximální spolehlivost!

www.segment.cz

Místo i pro Vaši reklamu!
Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Miroslav Sixta,
e-mail: m.sixta@mestodobruska.cz, tel. 777 418 749.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Mgr. Taťána Klapková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný, Miroslav Sixta (six).
Autoři fotograﬁí: Pavel Štěpán, Miroslav Sixta, Dana Ehlová,
Miloš Kaňa, Hana Grulichová,
archivy: města Dobrušky, městské knihovny, městského muzea,
VGHMÚř, HZS KH kraje, SPŠ el•it,
ZUŠ Dobruška, ZŠ F. Kupky, ZŠ Pulická, ZŠ Opočenská,
TJ Sokol Dobruška.
Tisk: tiskárna Jan Martinec AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci (v prosinci 10.).
Distribuce: Česká pošta.
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Dobrušská základní umělecká škola na přelomu dubna a května HOSTILA MLADÉ VÝTVARNÍKY Z NIZOZEMSKÉHO MĚSTA
NIEUWKOOP. Jednalo se o výměnný pobyt. České děti navštívily zemi tulipánů loni v létě. Do Dobrušky nyní zavítala čtyři děvčata
se dvěma chlapci v doprovodu dvou maminek a paní výtvarnice. Holanďané během týdne v rámci pestrého programu poznávali naše
město a Orlické hory. Více fotografií lze nalézt ve fotogaleriích na internetových stránkách města Dobrušky www.mestodobruska.cz.
U Dobrušky 4. května DRAMATICKY
PŘISTÁL HORKOVZDUŠNÝ BALÓN
z Polska. Silný vítr vláčel koš po poli
a u silnice na Domašín přerazil dřevěný telekomunikační sloup. Pilot přestál
nehodu ve zdraví, jeho spolucestující si
podle televize Nova zlomila obě ruce.
Profesionální hasiči balón vypustili a zajistili, aby nezasahoval do vozovky.

OPRAVENÝ ZVON z nedávno demontované zvoničky v Pulicích, která byla v havarijním stavu, se vrátil na „místo činu“. Umístěn
byl na hasičské zbrojnici, jen pár desítek metrů od místa, kde původně stávala zvonička. V Ateliéru zvonaře a hrnčířky zrezivělému
zvonu navrátili původní krásu a funkčnost. Chybělo mu srdce. „Nové srdce jsme zavěsili na kůži a opatřili plechem, aby nespadlo,“
prozradil Jan Šeda, který zvon instaloval společně s Jaroslavem Habrem.

DOBRUŠSKÉ SLUNÍČKO v sobotu 12. května slavilo čtvrt století. V zaplněné sokolovně se na 25. ročníku soutěžní přehlídky
představily dětské taneční skupiny, kluby, kroužky a kolektivy
z Královéhradeckého kraje.

