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V rámci přehlídky amatérských divadel ŠUBERTOVA DOBRUŠKA vystoupili domácí ochotníci ze souboru F. A. Šubert s představením Sto dukátů za Juana. Režii měl Zdeněk Šíma, v hlavních rolích se představili Jindřich Obst (Juan) a Tereza Štěpánová (Kristýnka).
Podorlická hudba VALANKA vznikala v letech 1986 - 1988 a v letošním roce tak slaví 30 let od začátku koncertování. Valanka měla
po celou dobu své existence zázemí v Dobrušce, slavnostní koncert připomínající vznik kapely a její historii se tak symbolicky uskutečnil v neděli 8. dubna ve Společenském centru - Kině 70. Na koncert byli pozváni i všichni muzikanti a zpěváci, kteří ve Valance
v minulosti účinkovali a na závěr si všichni společně na pódiu zahráli a zazpívali.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
držíte v rukou
májové číslo Dobrušského zpravodaje. Výjimečně
nezačnu tím, co
nás čeká v tomto měsíci, ale až
v nadcházejícím.
Dovolte,
abych
vás pozval na událost, která se uskuteční 1. června. Po dvou letech se náměstí F.
L. Věka opět promění v hemžící se lidské mraveniště. Okolo renesanční radnice
nám svoje dovednosti a techniku představí lidé, kteří se každodenně starají o to,
abychom mohli klidně spát - zajišťují naši
bezpečnost a bezprostředně nám pomáhají
v nesnázích.
První červnový den se Dobruška
stane hostitelem jubilejního 10. ročníku Dne bezpečnostních a záchranných
složek integrovaného záchranného systému. Těším se na to, co nového nám

představí reprezentanti profesionálních i dobrovolných hasičů, policistů,
vojáků, celníků a zdravotníků. Průběh
příprav jubilejního ročníku mě opět
přesvědčil o tom, že se skutečně máme
na co těšit.
Nahlédnout pod pokličku nevšední
akce, která je svým pojetím v rámci Královéhradeckého kraje opravdu výjimečná,
a poodhalit detaily z programu, můžete
hned na nadcházející straně.
Abych nezapomněl… Lidské hemžení
na našem velkém náměstí vlastně nastane už o týden dříve, kdy se jeho plocha
a ulice Opočenská s Komenského zaplní
adrenalinovými atrakcemi a stánky. Nezadržitelně se blíží jedenáctá Dobrušská
pouť. A „hemžení“ na náměstí do třetice:
v pátek 8. června na náměstí vystoupí legendární skupina Olympic. Věřím, že nás
čeká výjimečný hudební zážitek!

Číslo měsíce: 33
Poslední květnový víkend vypukne
jedenáctý ročník Dobrušské pouti. Dominanta našeho města pětačtyřicet metrů vysoká renesanční radnice dostane
na pár dní mladšího bratříčka. V jejím
těsném sousedství vyroste opět po roce
nejvyšší řetízkový kolotoč v České republice. Podle organizátorů pouti měří
přesně 33 metrů.

Dobře se bavte
Petr Lžíčař
starosta Dobrušky
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Den bezpečnostních složek IZS v Dobrušce slaví jubileum
Setkávání záchranářů a dalších složek
integrovaného záchranného systému (IZS)
v Dobrušce se může pochlubit bohatou
tradicí. V pátek 1. června Den bezpečnostních a záchranných složek (DBZS) oslaví
desáté narozeniny. Jedná se o nejvýznamnější akci svého druhu v Královéhradeckém kraji, také proto jí opětovně propůjčil
záštitu hejtman Jiří Štěpán.
Město Dobruška v roli hlavního pořadatele má vždy snahu připravit co
nejzajímavější program, v němž se návštěvníkům ukáže to nejmodernější, s čím
jednotlivé složky IZS disponují. Organizátoři mimořádné akce, jejíž hlavním
dějištěm je náměstí F. L. Věka, ani letos
neopomenou představit historickou hasičskou techniku, s níž vyjížděli k ohni naši
předci a kterou s nadšením sobě vlastním
udržují v provozuschopném stavu členové
sborů dobrovolných hasičů z okolí.

Jubilejní ročník DBZS se zaměří
na prezentaci techniky, kterou záchranné
sbory používají na zvládání ničivých povodní. Právě letos si připomeneme smutné
výročí ničivých povodní na Rychnovsku
a Dobrušsku, které v roce 1998 způsobily
nedozírné materiální škody a vyžádaly si
sedm lidských životů.
Poprvé se v Dobrušce s technikou
představí záchranný útvar HZS Hlučín z Moravskoslezského kraje. Transformoval se z bývalého pluku civilní
ochrany Armády ČR, jehož příslušníci před dvaceti lety na Dobrušsku nezištně pomáhali likvidovat přírodní
katastrofu. Nepochybně zaujme legendární „ledoborec“ z obce Záměl (pásový obojživelný transportér PTS), který
je nadále plně funkční a v zimních měsících pomáhá plnit úkoly protipovodňové ochrany.

Město Dobruška zve
na jubilejní
10. ročník

DNE BEZPEČNOSTNÍCH
A ZÁCHRANNÝCH
SLOŽEK IZS
pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána

Pátek 1. června 2018
na náměstí F. L. Věka
Z programu: 8.45
8.45
9.00
9.30 – 15.00
15.00
16.00
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vystoupení mažoretek
vystoupení dětského tanečního
souboru Melounci
slavnostní zahájení
prezentace složek IZS
pro školy a veřejnost
bublinová show Matěje Kodeše
koncert hudební skupiny
Maxim Turbulenc

Členové požárního družstva Domašín
z jednotky SDH Dobrušky představí zánovní velkoobjemovou cisternu CAS30
T815 modelové řady 7. Obec Orlické
Záhoří přiveze zcela nový vyprošťovací
traktor. Moderní technické vybavení přivezou také další složky IZS.
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
přislíbil velkokapacitní rentgen a mobilní
chemickou laboratoř. Policie ČR Schengen bus, moderní vozidla dopravního inspektorátu a praktickou ukázku zásahové
jednotky. Návštěvníkům se představí ostřelovač a pyrotechnici z mezinárodního
letiště Pardubice. Pestrou ukázku techniky nabídne Armáda ČR, přičemž se můžeme těšit na tradičně atraktivní exhibici
příslušníků Posádkového velitelství Praha
6 se zbraněmi.
DBZS je tradičně určen především
žákům a studentům všech ročníků základních a středních škol, jimž předvedou svoje odborné mistrovství příslušníci
jednotlivých složek IZS při akčních ukázkách činnosti. Žáci základních škol se
mohou těšit na anketu o ceny. Podrobné
informace k ní jsou k dispozici v Informačním centru Dobruška.
Centrum služeb pro silniční dopravu
připravuje prezentaci ve stánku BESIP
a otočný simulátor nárazu. Společnost
Škoda Auto představí novinku - model
automobilu v řezu. Chybět nebudou ani
radiem řízené RC modely vojenské techniky v měřítku 1:7, stánek Radioklubu
OK1KQI Dobruška s praktickým navazováním spojení a mnohé další.
V Informačním centru na náměstí F. L.
Věka se uskuteční autogramiáda špičkového jezdce rally Jana Kopeckého z týmu
Škoda Motorsport. Mistr Evropy a několikanásobný domácí šampion se zájemcům
podepíše od 9.30 do 10 hodin.
Malý sál ve Společenském centru-Kině 70 bude dějištěm unikátní výstavy fotograﬁí z vojenských misí Armády
ČR s názvem Ten druhý život, výstavky
ručních palebných zbraní z Vojenského
zařízení 5512 Jaroměř, výstavy modelů
hasičských vozidel sběratele Milana Kolena, lasserové střelnici. Nejmenší děti si
budou moci před kinem zaskotačit na velké nafukovací překážkové dráze a získat
ceny od společností Elektrowin Praha.
Den bezpečnostních a záchranných
složek letos připadl na Mezinárodní den
dětí. V speciálním odpoledním programu
začínajícím ve 13 hodin vystoupí bavič DJ
Lukíno z Opočna. Následovat bude bublinová show Matěje Kodeše (15.00) a celodenní program v 16 hodin završí koncert
hudební skupiny Maxim Turbulenc.
Nenechte si ujít mimořádnou událost.
V 8.30 hodin ji zahájí vystoupení mažoretek ZŠ Františka Kupky a dětského tanečního souboru D-MEL.
(jb, six)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 21.03.2018
schvaluje
– uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Česká pojišťovna a. s., IČ 45272956
na pojištění majetku města od 03.04.2018
v souladu s předloženou nabídkou v rozsahu předloženého konceptu pojistné smlouvy
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 11.01.2018 se společností GARRET
– CZ, spol. s r. o., IČ 25933272. Původní
cena bude v důsledku víceprací zvýšena
o 20.845,10 Kč bez DPH. Celková cena
po tomto zvýšení bude odpovídat částce
491.544,63 Kč bez DPH
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna vodovodního řadu v ulici Nádražní od restaurace
Na Růžku čp. 489 po čp. 453 v ulici Opočenská v Dobrušce“ uzavření smlouvy
o dílo se společností AQUA SERVIS, a. s.,
IČ 60914076, ve znění v souladu s návrhem
smlouvy předloženým tímto účastníkem
v jeho nabídce na plnění této veřejné zakázky. Nabídková cena této společnosti činí
922.908 Kč bez DPH, tj. 1.116.718,68 Kč
vč. DPH podle platné sazby
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Odstranění betonových stupňů tribuny okolo hřiště č. 1 včetně
brány v areálu Městského stadionu Václava
Šperla v Dobrušce“ objednání stavebních
prací na odstranění betonových stupňů tribuny okolo hřiště č. 1 včetně brány v areálu
Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce u Vladimíra Kříže, IČ 10502891,
v rozsahu dle předložené cenové nabídky.
Nabídková cena činí 216.300 Kč bez DPH,
tj. 261.723 Kč vč. DPH podle platné sazby.
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Zabezpečovací systém
pro MŠ Za Univerzitou“ objednání zabezpečovacího systému pro MŠ Za Univerzitou u společnosti ALARM CZ, s. r. o.,
IČ 60913223. Nabídková cena této společnosti činí 90.746 Kč bez DPH, tj.
109.802,66 Kč vč. DPH podle platné sazby
– jmenování vedoucího Vlastivědného muzea
Mgr. Vladimíra Svatoně členem regenerační komise
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na sanaci pavlače domu F. L. Věka uzavření smlouvy o dílo se společností Asinta,
s. r. o. stavební společnost, IČ 48169501,
s nabídkovou cenou 124.760 Kč bez DPH
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníku
v ulici Zdeňka Nejedlého a Nádražní ulici, Dobruška“ uzavření smlouvy o dílo se
společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
IČ 25953818, ve znění v souladu s návrhem smlouvy předloženým tímto účastníkem v jeho nabídce na plnění této veřejné
zakázky. Nabídková cena této společnosti
činí 703.856 Kč bez DPH, tj. 851.666 Kč
vč. DPH podle platné sazby

– uzavření Smlouvy o poskytování služeb
Tísňové linky se společností JABLOTRON
SECURITY, a. s., IČ 28501861
– termín konání Dobrušské pouti 2018
ve dnech 25.05. - 27.05.2018 s provozem
atrakcí již od 23.05.2018 a uzavření nájemní smlouvy s Monikou Růžičkovou,
IČ 45930139, na plochy na náměstí F. L.
Věka a parkoviště za budovou Společenského centra – Kina 70
– zveřejnění záměru uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne
04.05.2017, uzavřené s Josefem Jarkovským, IČ 48986691, na pronájem částí
pozemku parc. č. 2170/13 v obci a k. ú.
Dobruška. Záměrem budou oznámeny tyto
změny nájemní smlouvy: rozšíření předmětu nájmu o další část pozemku parc. č.
2170/13 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu a zvýšení ceny nájmu
– uzavření nájemní smlouvy s Josefem Jarkovským, IČ 48986691, část pozemku parc.
č. 2170/13 v obci a k. ú. Dobruška o výměře 3×12 m dle přiloženého zákresu za účelem parkování autobusu. Nájemní smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 21.03.2018
do 18.04.2018 za dohodnutou cenu ve výši
155 Kč + DPH, která bude zaplacena
do 05.04.2018
– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 30.03.2010 k bytu č. 28
v domě čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce se
XXXXX, trvale bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 28 do 31.03.2019
– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 08.04.2010 k bytu č. 2 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu do 31.03.2019
– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 08.04.2010 k bytu č. 26
v domě čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu do 31.03.2019
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 14.12.2012 k bytu č. 5 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu do 31.03.2019
– uzavření Dodatku č. 67 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 30.04.2018
– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově Městského úřadu v Dobrušce ze dne 30.09.1992
s Komerční bankou, a. s., IČ 45317054
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze
dne 27.09.2017 s Josefem Ungrádem,
IČ 62046241
– uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 2251/1 a 2251/3 v obci
a k. ú. Dobruška s SK Dobruška, z. s.,
IČ 42885060

– bezplatné zapůjčení prostor Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce kromě
prostor vyznačených v přiloženém nákresu, pódia včetně nezbytné elektroinstalace,
prodlužovacích kabelů 380V, stolů a lavic,
pivních setů, párty stanů, barelů a kontejneru na odpadky, vše Mgr. Petru Poláčkovi, IČ 72793601, na akci „Dobruška FEST
2018“, která se bude konat ve dnech 22.06. 24.06.2018. Mgr. Poláček zapůjčené prostory
a označený městský mobiliář převezme dne
20.06.2018 a předá zpět čistý a uklizený dne
25.06.2018. V případě poškození nebo ztráty
půjčeného majetku je Mgr. Poláček povinen
uhradit škodu v plné výši. Zároveň je povinen
dodržovat provozní a návštěvní řád Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce
a řídit se pokyny vedoucího Sportovních
zařízení města Dobrušky a správce stadionu.
Podrobnosti zapůjčení si Mgr. Poláček domluví přímo s vedoucím Sportovních zařízení města Dobrušky a vedoucím Technických
služeb města Dobrušky v předávacím protokolu
– paušální úhradu za odebranou elektrickou energii na akci „Dobruška FEST
2018“, kterou pořádá Mgr. Petr Poláček,
IČ 72793601, ve dnech 22.06. – 24.06.2018
na Městském stadionu Václava Šperla
v Dobrušce, ve výši 6.000 Kč včetně DPH
za celou akci, která je splatná v hotovosti
do 30.06.2018
– bezplatné umístění reklamních bannerů
Dobruška FEST 2018 Mgr. Petra Poláčka,
IČ 72793601, na ploty u Krytého bazénu v Dobrušce, rohovou konstrukci hřiště
a plot u Městského stadionu Václava Šperla
v Dobrušce, vše ve vlastnictví města Dobrušky, na dobu od 01.05. do 24.06.2018
– objednání zpracování podrobné dopravní
statistiky pro město Dobrušku u společnosti
Dosip servis s. r. o., IČ 27720713, dle přiložené cenové nabídky ze dne 12.03.2018
v celkové ceně 12.751 Kč vč. DPH
– objednávku společnosti Kultura Rychnov
nad Kněžnou s. r. o., IČ 27475689, týkající
se regionálních služeb pro obecní knihovny
střediska Dobruška pro rok 2018
– uzavření servisní smlouvy č. 032018027 se
společností XC tech, s. r. o., IČ 05529778.
Předmětem smlouvy je poskytnutí servisních služeb v Kině 70 dle servisního plánu
pro rok 2018 v ceně 32.800 Kč bez DPH.
– uzavření smlouvy o dílo na zhotovení díla
„Dobruška - příběh města“ s XXXXX
– uzavření Rámcové objednávky (Rámcové
kupní smlouvy č. 5R/5064) se společností
STAMONT CZ s. r. o., IČ 62025481
– zaslat Úřadu práce ČR – krajská pobočka
v Hradci Králové
a) žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání podle § 112 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, § 24 vyhlášky č. 518/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, v přiloženém znění;
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b) žádost o prodloužení dohody č. RKA-V-2/2017
– uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315, za účelem zajištění semináře řídících pracovníků
městské policie

–

byla seznámena
– se Zprávou o provedené inventarizaci majetku a závazků města Dobrušky za rok
2017

bere na vědomí
– zápis ze schůzky komise památkové péče ze
dne 15.03.2018 k programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na rok 2018, text
usnesení komise památkové péče a zpracovanou Koncepci podpory péče památkového
fondu ve správním území obce s rozšířenou
působností k dotačnímu programu.

Rada města
dne 28.03.2018
schvaluje
– uzavření dohod 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 a č. RKA-VZ-29/2018 s Úřadem práce ČR – krajská
pobočka v Hradci Králové, IČ 72496991
– uzavření dodatku č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. RKA-V-2/2017 s Úřadem práce
ČR – krajská pobočka v Hradci Králové,
IČ 72496991
– navýšení počtu pracovníků technických
služeb o 5 zaměstnanců na dobu nejpozději
do 31.10.2018

–

–

–

Rada města
dne 04.04.2018
schvaluje
– - podání žádosti o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši
55.224 Kč u Královéhradeckého kraje
v souladu s platnými předpisy
– uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci zakázky „Rekonstrukce a výstavba chodníků na okružní
křižovatce I/14 a II/309 Dobruška – projektová dokumentace“ se společností FORVIA
CZ, s. r. o., IČ 02992485
– při zadávání zakázky malého rozsahu
na služby „Projektové dokumentace pro
skatepark a pro přístupovou komunikaci
ke skateparku“ odeslání objednávky společnosti Mystic constructions, spol. s r. o.,
IČ 26177358, za cenu 98.500 Kč bez DPH,
tj. 119.185 Kč vč. DPH podle platné sazby
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Komunikace mezi
silnicí II/298 a křižovatkou v obci Mělčany o délce 760 m (2550 m2) od křižovatky
u silnice II/298 po poslední oplocení zahrádkářské kolonie před polnostmi)“ uzavření smlouvy o dílo se společností Chládek
a Tintěra, Pardubice, a. s., IČ 25253361.
Nabídková cena této společnosti činí
902.703,5 Kč bez DPH, tj. 1.092.271,24 Kč
vč. DPH podle platné sazby
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy u ZŠ
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–

–

–
–

–

–

Fr. Kupky čp. 350“ objednání díla u společnosti Michal Franc, s. r. o., IČ 28860802.
Nabídková cena této společnosti činí
153.398 Kč bez DPH, 185.612 Kč vč. DPH
podle platné sazby
zařazení projektu „Udržovací práce na objektu nám. F. L. Věka čp. 14 v Dobrušce
(oprava, rekonstrukce podloubí), dle vyplněného souhrnného přehledu s povinnými
přílohami k obnově kulturní památky objektu měšťanského domu čp. 14 na nám.
F. L. Věka v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů (320.953 Kč s DPH) a spoluúčasti vlastníka (150.857 Kč) a sanaci
pavlače domu F. L. Věka, dle vyplněného
souhrnného přehledu s povinnými přílohami k obnově kulturní památky objektu
rodného domku F. L. Věka čp. 185 v ul.
Novoměstská v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů (124.760 Kč bez DPH) a spoluúčasti vlastníka (62.760 Kč) do Programu
regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) ČR dle Usnesení vlády č. 209/92
na rok 2018 – pro Městskou památkovou
zónu Dobruška a v rozsahu prací uvedených
v souhrnném přehledu na rok 2018
podání žádosti na Ministerstvo kultury
ČR o poskytnutí účelové dotace ve výši
200.000 Kč v Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ) ČR
při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníku
v ulici Na Hřišti od čp. 625 po trafostanici, Dobruška“ uzavření smlouvy o dílo se
společností STAVITELSTVÍ DS, s. r. o.,
IČ 25932381. Nabídková cena této společnosti činí 723.307 Kč bez DPH, tj.
875.201,47 Kč vč. DPH podle platné sazby
realizaci projektu „Obnova aleje městského
stadionu Václava Šperla v Dobrušce - III.
etapa“ včetně zajištění jeho ﬁnancování
a podání žádosti o dotaci na tento projekt
z Grantového programu společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2018 „ŠKODA STROMKY“. Předpokládané náklady na realizaci
projektu činí 106.336 Kč
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
a o inženýrské činnosti ze dne 01.12.2016
s Ing. arch. Jurou Bečičkou, IČ 76357392
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
se Společenstvím vlastníků čp. 837 - 839
v Dobrušce, IČ 26013835, za účelem provedení celkové regenerace a zateplení bytového domu čp. 837-839 v Dobrušce
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
parc. č. 2728/1 v obci a k. ú. Dobruška
zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků
parc. č. 1699/18 a 1699/35 v obci a k. ú.
Dobruška
umístění reklamního banneru Dobruška FEST 2018 Mgr. Petra Poláčka,
IČ 72793601 na plotě kolem pozemku parc. č. 2136/1 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu ve vlastnictví
města Dobrušky na dobu od 15.05.2018
do 24.06.2018 za dohodnutou cenu ve výši
574 Kč + DPH, splatnou v hotovosti nejpozději do 31.05.2018
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu číslo: IP12-2009684/VB/1, název: Dobruška, Domašínská, 392/1,Felcman-příp.knn, s ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035

– zveřejnění záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 2951/1 v obci a k. ú. Dobruška
– Podmínky nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť 2018
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
15.000 Kč na akce Hello Season! a Pohár
ČR v longboard dancingu XXXXX a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
žadatelem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na „Nákup zásahových přileb pro
Jednotku SDH města Dobruška, požární
družstvo Dobruška a Domašín“ objednání
zásahových přileb pro Jednotku SDH města Dobruška, požární družstvo Dobruška
a Domašín u společností Dräger Safety s.
r. o., IČ 26700778. Nabídková cena této
společnosti činí 159.262,20 Kč bez DPH, tj.
192.707 Kč vč. DPH podle platné sazby
– uzavření dohody o zajištění výstavy fotograﬁí s Armádní servisní, příspěvkovou organizací, IČ 60460580. Předmětem dohody
je uspořádání výstavy fotograﬁí z vojenských misí Armády České republiky „Ten
druhý život“ ve dnech 01.06. – 03.06.2018
ve Společenském centru – Kině 70 v Dobrušce
– zajištění dopravy účastníkům Virtuální univerzity třetího věku v Dobrušce na závěrečný seminář do Chrudimi dne 24.05.2018
– ceník Krytého bazénu města Dobrušky,
platný od 05.04.2018. Zároveň se ruší ceník
platný od 17.05.2017
– zaslat Úřadu práce ČR – krajská pobočka
v Hradci Králové
a) žádost o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání v projektu Kudy kam II v Královéhradeckém kraji podle § 112 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, § 24 vyhlášky č.
518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, v přiloženém znění.
b) žádost o navýšení příspěvku k dohodě č.
RKA-VZ-28/2018 pro jedno pracovní
místo z důvodu požadovaného navýšení
pracovního úvazku z původních 20 hodin týdně na 40 hodin týdně s účinností
od 01.05.2018.

souhlasí
– se zvláštním užíváním místních komunikací při konání akcí pořádaných spolkem TRI
CLUB Dobruška, z. s., IČ 42884641, v termínech a místech uvedených v jím podané
Žádosti o vydání předchozího souhlasu se
zvláštním užíváním dotčených místních komunikací při pořádání jednotlivých závodů
ze dne 21.03.2018 včetně přiložených map
– s vyznačením prodejních míst o délce místa
3,5 m na pozemních komunikacích v ulici
Opočenská a v ulici Komenského pro umisťování prodejních stánků a obdobných zařízení ve dnech 25.05. – 27.05.2018 a ukládá
Technickým službám města Dobrušky provést vyznačení těchto míst do 18.05.2018

pověřuje
– oddělení majetku města vystavováním
Povolení k prodeji zájemcům o umístění prodejního stánku v ulici Opočenské
či Komenského v souladu se schválený-
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mi Podmínkami nájmu prodejního místa
– Dobrušská pouť 2018 a rozhodováním
o případném vypovězení jednotlivých nájmů v době jejich trvání. Rada města pověřuje Ing. Zdeňku Hanouskovou, vedoucí
oddělení majetku města, podepisováním
těchto povolení a výpovědí nájmů prodejních míst v době jejich trvání

neschvaluje
– zřízení dalšího vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP před bytovým domem
čp. 829-831 v ulici Za Universitou, Dobruška

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– vyčlenění částky 32.096 Kč ve schváleném
rozpočtu města na rok 2018 u běžných
výdajů odboru rozvoje města, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek jako
spoluúčast města Dobrušky při udržovacích
pracích na objektu nám. F. L. Věka čp. 14
v Dobrušce (oprava, rekonstrukce podloubí), pro vlastníka nemovitosti XXXXX
– organizační směrnici Zásady pro tvorbu
a použití Sociálního fondu města Dobrušky

Rada města
dne 10.04.2018
doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky
– schválit rozpočtové opatření číslo 8/2018
dle předloženého návrhu
– schválit odložení prodeje dosud neprodaných bytů o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1
v bytových domech čp. 974 – 975 a 976
– 978 v Orlické ulici v Dobrušce na dobu
po 31.12.2018. Do té doby budou tyto
byty pronajímány k bydlení za podmínek
stanovených Radou města Dobrušky, a to
na dobu určitou nepřekračující výše uvedený termín
– schválit koupi nemovitých věcí – pozemku
parc. č. 742/3 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou čp. 99, stavbou občanského
vybavení, která je jeho součástí, pozemku
parc. č. 740/1 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, pozemku
parc. č. 742/2 – zahrada a pozemku parc.
č. 742/5 – zahrada a movitých věcí uvedených v přiloženém seznamu, a uzavření
kupní smlouvy na jejich společnou koupi se
společností POLIKLINIKA DOBRUŠKA,
s. r. o., IČ 62028391, s těmito smluvními
podmínkami:
– celková kupní cena činí 10.773.616 Kč,
z toho kupní cena nemovitých věcí činí
10.700.000 Kč a celková kupní cena movitých věcí činí 73.616 Kč;
– kupní cena bude splatná do 21 dnů ode
dne, kdy město Dobruška obdrží vyrozumění katastrálního úřadu o provedení
vkladu jeho vlastnického práva k nemovitým věcem do katastru nemovitostí;
– návrh na vklad vlastnického práva města
Dobrušky do katastru nemovitostí bude
podán dne 01.06.2018, ke stejnému dni
dojde k předání a převzetí předmětu
koupě;
– vlastnické právo k movitým věcem město Dobruška nabývá okamžikem nabytí
vlastnického práva k nemovitým věcem;
– náklady na vklad vlastnického práva
města Dobrušky do katastru nemovitostí
nese město Dobruška;

– vyúčtování nákladů na služby a záloh
vybraných od nájemců v budově čp. 99
za období od 01.01.2018 do 31.05.2018
a vyrovnání případných přeplatků/nedoplatků z tohoto vyúčtování provede společnost POLIKLINIKA DOBRUŠKA, s. r. o.;
– město Dobruška se zaváže zajišťovat
nájemcům prostor v budově čp. 99 v nájemních smlouvách sjednané služby již
ode dne převzetí nemovitých věcí s tím,
že uzavření kupní smlouvy bude v usnesení zastupitelstva města podmíněno
předchozím uzavřením nových nájemních smluv mezi společností POLIKLINIKA DOBRUŠKA, s. r. o., a nájemci
prostor v budově čp. 99 ve znění předem
odsouhlaseném městem Dobruška
– schválit současné uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí směnné část pozemků
parc. č. 2113/137 a parc. č. 2113/138, k.
ú. Dobruška za pozemky parc. č. 2136/3,
2885/7 a 2886/1, k. ú. Dobruška a Smlouvy o spolupráci, o smlouvě budoucí kupní
a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrských sítí se společností Lidl Česká
republika, v. o. s., IČ 26178541
– rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí
investiční dotace ve výši 200.000 Kč společnosti GURU FILM s. r. o., IČ 24252972,
na projekt „Výroba ﬁlmu Francek – Kořeny
a inspirace malíře Františka Kupky“ 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

–
–

–

–

–

–

–

schvaluje
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 18.04.2018
– zaslat Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové žádost o změnu pracovníka a navýšení příspěvku k dohodě č.
RKA-VZ-28/2018 pro jedno pracovní místo
z důvodu požadovaného navýšení pracovního úvazku z původních 20 hodin týdně na 40
hodin týdně s účinností od 01.05.2018.

Rada města
dne 18.04.2018

–

–

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 7/2018
dle předloženého návrhu
– udělení plné moci Ing. arch. Jurovi Bečičkovi, IČ 76357392, zastupování města Dobrušky ve společném stavebním a územním
řízení, jehož předmětem je vydání společného povolení pro stavbu „Bytový dům,
Dobruška“, a to až do nabytí právní moci
společného povolení a včetně přebírání písemností a podávání případných opravných
prostředků jménem zmocnitele
– vyjádření k obnově sítě NN v ulicích
Domašínská, Na Příčnici, 1. máje a Provozská a vývod ke kostelu Svatého Ducha včetně podmínek pro společnost ELPROM CZ
s. r .o., IČ 27528448
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, na dodavatele pro podlimitní veřejnou zakázku
na dodávky „Pořízení zdvihací plošiny pro
organizační složku města Dobrušky Technické služby“ formou uveřejnění kompletní
zadávací dokumentace na proﬁlu zadavatele
– zadávací dokumentaci včetně všech jejích částí a příloh ke zjednodušenému

–

podlimitnímu řízení na dodavatele pro
podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Pořízení zdvihací plošiny pro organizační
složku města Dobrušky Technické služby“
zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemku
parc. č. 1698/29 v obci a k. ú. Dobruška
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
s XXXXX na vybudování kanalizační přípojky
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
s XXXXX na vybudování nového sjezdu
z místní komunikace na pozemku parc. č.
2716 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví
města Dobrušky na pozemek parc. č. 392/1
v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví pana
XXXXX
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
pozemku ze dne 04.05.2017, uzavřené s Josefem Jarkovským, IČ 48986691, na pronájem části pozemku parc. č. 2170/13 v obci
a k. ú. Dobruška, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a zvyšuje nájemné
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.02.2018 k bytu č. 3 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu do 30.04.2019
uzavření Dodatku č. 68 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 31.05.2018
vyřazení starého, rozbitého, nefunkčního,
opotřebeného a pro město nepotřebného
a nevyužitelného majetku uvedeného v přiloženém Zápisu z jednání č. 1 likvidační
komise konaného dne 19.03.2018, a to prokazatelnou fyzickou likvidací a prokazatelným předáním k ekologické likvidaci
bezplatné užití znaku města Dobrušky ČR
– Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, v publikaci Ministerstva vnitra – Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR o profesionálních jednotkách požární
ochrany a stanicích HZS v České republice
úhradu stravování, ubytování a vstupů
na kulturní a sportovní akce šesti holandských dětí s doprovodem, které se zúčastní výměnné návštěvy ve dnech 27.04.
– 04.05.2018 v celkové částce nepřesahující 30.000 Kč za celou návštěvu
snížení ceny za pronájem krytého bazénu pro plavecké soustředění TJ DELFÍN NÁCHOD, z. s. v termínu od 22.08.
do 30.08.2018 na částku 1.200 Kč za 1 hodinu

byla seznámena
– s vyjádřením k žádosti o prodej pozemku
(části pozemku parc. č. 2928 v obci a k. ú.
Dobruška) ze dne 27.02.2018 od Lesů ČR,
s. p., Lesní správy Rychnov nad Kněžnou,
a s vyjádřením správce městských lesů k tomuto vyjádření
– s termínem konání tradiční poutě PORCINKULE 2018 v Opočně, a to od soboty 04.08.2018 od 6:00 hodin do neděle
05.08.2018 do 20:00 hodin, a s plánovanou
objížďkou vedenou zastavěným územím
města Dobrušky
– s informací o neprodloužení Nájemní
smlouvy ze dne 13.07.2017 na pronájem
bytu č. 1 v Pulicích čp. 105, Dobruška, uzavřenou s Dětským domovem a školní jídelnou, Sedloňov 153, IČ 70835144
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– se Zápisem z jednání č. 1 likvidační komise
konaném dne 19.03.2018

souhlasí
– s bezplatným umístěním deseti včelstev
ve vlastnictví pana XXXXX na pozemku
parc. č. 2941/7 v obci a k. ú. Dobruška dle
přiloženého zákresu umístění úlů, od května 2018 po dobu 3 – 4 týdnů (doba kvetení
řepky olejky). Po odvezení včelstev bude
pozemek uveden do původního stavu
– s užíváním městských účelových komunikací na pozemcích parc. č. 1729, 1727/1,
1727/2, 1728/1, 2846/1, 2852/3 a 2855
v obci a k. ú. Dobruška a s umístěním přechodného dopravního značení PDZ č. A22
+ E13 s textem „Cyklistické závody“ dle
přiloženého Zákresu užívání městských
pozemků a komunikací, pro uspořádání
8. ročníku cyklistického závodu pro předškolní a školní děti Dolský bike cup, který

se uskuteční 03.06.2018 (náhradní termín
17.06.2018) v době od 14 do 18 hodin a který pořádá SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Dobruška – Doly, IČ 75143267
– s plánovanou trasou objížďky, která bude
Městským úřadem Dobruška, odborem
výstavby a životního prostředí, nařízena
obousměrně z křižovatky silnic č. II/298
a č. II/304 po silnici č. II/304 ulicí Na Olivě v Opočně a dále směrem na obec Pohoří,
přes obec Pulice po silnicích č. III/30427
a č. II/309, dále po silnici č. II/309 ulicí
Nádražní, s napojením na Opočenskou ulici
u pekárny „Klobas“ v Dobrušce s vyústěním
na obchvat města a dále po silnici č. II/298
– s vedením objízdné trasy pro autobus na lince Dvůr Králové nad Labem – Kvasiny
a zpět po komunikaci kolem bývalé cihelny
dle přiloženého zákresu. Pojedou tudy pouze tyto autobusové spoje, a to za doprovodu
Policie ČR

jmenuje
– komisi pro posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky
na dodávky "Pořízení zdvihací plošiny pro
organizační složku města Dobrušky Technické služby" v tomto složení: Ing. Petr
Lžíčař, starosta (člen komise), Vlastislav
Kunc, vedoucí organizační složky města
Dobrušky Technické služby (člen komise),
Mgr. Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města (člen komise), Miloš Votroubek,
DiS., referent odboru rozvoje města (náhradník za jakéhokoliv člena komise), a pověřuje komisi zároveň otevíráním obálek
s nabídkami.

Z pracovního diáře starosty
■ Čtvrtek 15. března: schůzka představitelů Mikroregionu rodný kraj Františka
Kupky; odpoledne: vyhlášení soutěže
nástrojařů organizované Podorlickým
vzdělávacím centrem Dobruška.
■ Pondělí 18. března: jednání s ředitelkou úřadu práce Václavou Volfovou;
odpoledne přivítání zahraničních studentů z Německa a Itálie.
■ Pátek 23. března: schůzka starostů a vedení závodu Škoda Auto v Kvasinách.
■ Středa 27. března: natáčení rozhovoru
pro pořad Host dne ve východočeské
televizi V1 v Hradci Králové; večer:
účast na slavnostním vyhlášení Sportovec Královéhradecka v Hradci Králové.

Starosta Dobrušky Petr Lžíčař byl Hostem
dne ve východočeské televizi V1

■ Čtvrtek 29. března: setkání starostů s vedením Královéhradeckého kraje.
■ Úterý 3. dubna: schůzka s veliteli složek integrovaného záchranného systému za účelem přípravy programu 10.
Dne bezpečnostních a záchranných
složek v Dobrušce.
■ Středa: 4. dubna: veřejné projednání
změny územního plánu Dobrušky
■ Pátek 6. dubna: pravidelná pracovní
schůzka s městským architektem.
■ Pondělí 9. dubna: účast na mezinárodní konferenci ISSS 2018, zaměřené
na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti
v Hradci Králové; v rámci konference se
uskutečnilo setkání starostů s vládou ČR.
■ Úterý 10. dubna: jednání s advokátní
kanceláří KVB o vzájemné spolupráci.
■ Středu 11. dubna: setkání s podnikateli
z Dobrušska.
■ Čtvrtek 12. dubna: účast na ﬁlmovém festivalu 70mm ﬁlmů v Krnově,
na němž dobrušské kino vystavovalo
historickou promítací techniku.
■ Středa 18. dubna: zasedání městského
zastupitelstva.

Zastupitelé
Dobrušky
na svém zasedání ve středu
18. dubna mimo jiné schválili uzavření smluv o spolupráci a směně pozemků
s obchodní společností LIDL Česká republika, které umožní výstavbu nového
marketu v Dobrušce.

Výměna názorů a zkušeností mezi podnikateli
a veřejnou správou

Setkání podnikatelů s vedením města
Dobruška a zástupci krajských poboček
agentur CzechInvest, Czech Trade a API
se uskutečnilo 11. dubna ve Společenském centru Kino 70.
Účastníci byli seznámeni s nabídkou služeb, které poskytuje CzechInvest
8

a exportní agentura
Czech Trade, dále
došlo k představení
dotačních možností
v rámci Operačního
programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost.
Následoval blok,
v němž se starosta
Dobrušky Petr Lžíčař věnoval nejdůležitějším investičním
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akcím, připravovaným ve městě. Mezi ně
patří především výstavba sportovní haly,
revitalizace krytého bazénu a koupeliště,
rekonstrukce restaurace na bazénu, výstavba kruhového objezdu, bytová výstavba
v Mírové ulici, rekonstrukce ulic Javorová, Kostelní a Podskalí, komunitní dům
pro seniory, přístavba a vestavba DDM
a ZUŠ, nový atletický ovál na stadionu,
vznik areálu Klídek, opravy chodníků

v ulici Nádražní, Na Hřišti, Radima Drejsla a V Zahradách. Starosta dále seznámil
s přípravami výstavby marketu LIDL a jednáními o převodu sokolovny na město.
Místostarosta Petr Poláček zmínil aktivity týkající se rozšíření sítě cyklostezek
ve městě a jeho blízkém i širším okolí. Tajemník Jan Šťastný odpovídal především
na dotazy související s ochranou osobních
údajů v rámci GDPR.

Poté přišlo na řadu představení zhruba
dvou desítek ﬁrem a podnikatelů. Většina
z nich upozorňovala na negativní dopady
neustálého rozšiřování průmyslové zóny
Kvasiny na malé a střední podnikatele,
kteří přicházejí o zaměstnance, neboť
nejsou schopni konkurovat platům v automobilovém průmyslu. Mnohé ﬁrmy
na Dobrušsku (ale i v celém regionu) tak
postupně omezují provoz a výrobu. (eda)

AKTUALITY Z MĚSTA
Starost o polikliniku převezme město. Stane se vlastníkem
Zastupitelé Dobrušky na svém dubnovém zasedání rozhodli o koupi budovy polikliniky a s ní spjatých pozemků
za více než 10 milionů korun od společnosti Poliklinika Dobruška, která budovu
čp. 99 provozovala dlouhá léta. Nyní starost o zdravotnický objekt převezme město. Celková kupní cena činí 10.773.616
korun (cena nemovitosti 10.700.000 Kč).
Návrh na vklad vlastnického práva města
Dobrušky do katastru nemovitostí bude
podán 1. června 2018, ke stejnému dni dojde k předání a převzetí předmětu koupě.
Město Dobruška bude nadále zajišťovat
nájemcům prostor v budově dle uzavřených nájemních smluv s nimi spojenými
službami.
(red)

Do Nového Města a Náchoda do konce roku komplikovaně
Patrně až do konce letošního roku
musíme počítat s komplikovaným cestováním do Nového Města nad Metují a Náchoda. Po Velikonocích byla zahájena
rekonstrukce silnice mezi Novým Městem
nad Metují (Krčínem) a obcí Spy.
Téměř tříkilometrový úsek (2.856 metrů) je pro dopravu zcela uzavřen. První
část rekonstrukce je plánována do 31.
srpna. Stavba začíná na Žižkově náměstí
a končí na křižovatce v obci Spy. Začalo se vyfrézováním povrchu na Žižkově
náměstí v Krčíně až téměř k viaduktu.
Po odstranění asfaltu se vybagrují i dlažební kostky, které kdysi zůstaly pod ním
kvůli lepší stabilitě vozovky. Dále se nad
viaduktem vyfrézuje povrch Dobrušské
ulice a celý úsek komunikace v obou směrech až do Spů.

Silnice se zatím nerozšíří
Opravená silnice v úseku z Krčína
do obce Spy povede stávající trasou
a výrazně se nerozšíří (pouze v obloucích). Rekonstrukce
se provádí v rámci
rozvoje strategické
průmyslové
zóny
Solnice – Kvasiny,
na kterou stát poskytl rychlé ﬁnanční prostředky. Dostupné jsou právě nyní a musí
se hned využít. Projekt na zásadní rozšíření silnice zatím neexistuje. V rámci
výkupu pozemků od vlastníků, získávání
potřebných povolení a především územního řízení by se projekt nestihl připravit
tak, aby investor akce - Královéhradecký
kraj - stihl nabízené ﬁnanční prostředky
využít. Stavba bude stát okolo 40 miliónů
korun. Provádí ji společnost Eurovia CS.
Oprava viaduktu další stavbou
Na rekonstrukci vozovky silnice
III/30821 Spy – Nové Město nad Metují
(Krčín) naváže rozšíření viaduktu kvůli zlepšení plynulosti provozu. Jedná se

o navazující stavbu, kterou zadává Správa
železniční dopravní cesty. Zahájení rekonstrukce viaduktu je plánováno na začátek září. Mimo jiné dojde k zasypání
a zabetonování průchodu pro pěší, „myší
díry“, kterou nahradí chodník se zábradlím a s pruhem pro cyklisty pod rozšířeným viaduktem.
Informace jsme získali z internetových
stránek Nového Města nad Metují a Královéhradeckého kraje. Aktuální zprávy
o stavbě jsou průběžně zveřejňovány
na facebookové stránce „Opravy silnic
a chodníků v Novém Městě nad Metují“.
(six)
9
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Chcete mi být celý den v patách ve sněmovně?
Nedávno mě v televizi zaujala reportáž,
v níž se konstatovalo, že Česko patří v celoevropském měřítku mezi státy s nejnižším
zájmem mladých lidí o politiku. Prý se o ni
vůbec nezajímá 57 procent lidí ve věku mezi
15 a 29 lety. Myslím si, že mládež odrazuje od zájmu o politiku absence pozitivních
vzorů. Navíc politiku nejčastěji vstřebávají
prostřednictvím neobjektivních informací
pochybných internetových serverů nebo
bulvárních zpráv na sociálních sítích, a to je
chyba. Názory mladých by měly být slyšet
častěji, vždyť také oni se co nevidět začnou
podílet na budoucí podobě naší země. Chci
teenagerům přiblížit politiky z jiného pohledu – při práci. Chci, aby na vlastní kůži
poznali, jak funguje poslanecká sněmovna.
Chci mladé zasvětit do dění, aby si uvědomili, jak se politika zásadním způsobem
promítá do jejich každodenního života.

• Jsi středoškolák z Dobrušky a okolí?
Chceš na vlastní kůži zažít pracovní
den v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky?
• Zajímáš se o politiku a chceš se zapojit
do politického dění?
• Chceš mi být v patách, chceš se stát
mým stínem?
• Pokud jsi na všechny otázky odpověděl kladně, neváhej a přihlas se
do 15. května. Pošli mně motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mail
sadovskyp@psp.cz.
• Zajímá mě tvůj příběh, podle něhož bychom měli vybrat právě Tebe! Vítěz se
mnou absolvuje den na jednáních sněmovny a navíc ho čeká super prohlídka
zákulisí sněmovny a senátu!
Petr Sadovský, místostarosta Dobrušky
a poslanec Parlamentu ČR

Jarní dobročinný
bazárek znovu
přinesl radost
Čtyřdenní akce, kterou jsme opět
na jaře uspořádali, se konala od 23.
do 26. března.
Setkala se s velkým zájmem. V pátek
23. března nanosili lidé mnoho užitečných
věcí a darovali je Charitě. Poté se všechny
předměty uspořádaly, ocenily a rozložily
v pastoračním centru na prodej.
Ceny se stanovily jako minimální s tím,
že pokud někdo chtěl přispět víc, bylo to
s díky přijato na charitní činnost. Prodávalo se od soboty do pondělí vždy od 9
do 16 hodin. Zájemci si koupili 2 212 věcí,
za něž se utržilo celkem 29 448 korun.

Setkání s odborníky na problematiku
domácího násilí
Mezi jednu z mnoha problematik,
kterou se zabývají pracovnice orgánu
sociálně-právní ochrany dětí a sociální
pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městské úřadu Dobruška, patří
domácí násilí. Při své nelehké práci úzce
spolupracují mimo jiné s Intervenčním
centrem pro osoby ohrožené domácím
násilím v Hradci Králové (dále jen Intervenční centrum) a Policií České republiky.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Dobruška uspořádal dne 23. března
pro své zaměstnance v rámci mezioborové spolupráce setkání s odborníky na problematiku domácího násilí, kterými byli
vedoucí Intervenčního centra Mgr. Lenka
Hodková a kpt. Mgr. Martin Mach z Krajského ředitelství Policie České republiky.
Pozvání přijal a o danou tematiku projevil
zájem i tajemník Městského úřadu Dobruška JUDr. Jan Šťastný.

Setkání probíhalo formou diskuze,
nechyběla potřebná dávka teoretických
informací, zúčastnění mohli zhlédnout
instruktážní video s následným odborným
výkladem. Z úst odborníků zazněly praktické rady, postřehy a doporučení.
Tato akce na diskutované téma se mohla uskutečnit v příjemném prostředí RC
Sedmikráska díky vstřícnosti Ivy a Pavla
Horákových, kteří se zároveň besedy i zúčastnili, protože se ve své práci s problematikou domácího násilí také setkávají.
Ing. Mgr. Simona Dolková,
vedoucí odboru

Cena tepla v Dobrušce opět poklesla
Konečná cena tepla, která je nyní fakturována odběratelům z Centrálního zdroje tepla Dobruška (CZT) za účetní období
od 1. 1. do 31. 12. 2017, činí 437,80 Kč/GJ
bez DPH. V předchozím účetním roce 2016
se odběratelům účtovalo 464,40 Kč/GJ
bez DPH. Akciovou společnost CZT Dobruška (teplárnu) vlastní město Dobruška,
které je jejím jediným akcionářem.
„Důvodem poklesu ceny tepla za rok
2017 je jednak nejnižší cena zemního
plynu za minimálně poslední desetileté
období a též opakující se skutečnost, že
zhruba 70 % tepla je v CZT Dobruška vy10

ráběno z levnějšího, obnovitelného zdroje
paliva – dřevní štěpky. Výši jednotkové
ceny tepla ovlivnil - snížil i vyšší objem
prodeje tepla, jehož důvodem byl chladnější průběh roku 2017 oproti roku předchozímu,“ vysvětluje Zbyněk Procházka,
předseda představenstva CZT Dobruška.
Při srovnání s obdobnými zdroji tepla,
na stejné úrovni předání v objektové předávací stanici, je dobrušská cena jednou
z nejnižších v ČR a dostává se na úroveň
cen z velkých zdrojů na hnědé uhlí (Hradec Králové, Pardubice apod.). Je to potvrzení správnosti zvoleného technického

Spokojenost byla opět všech stranách
– dárce hřálo u srdce, že mohou darovat,
kupující měli radost, že za symbolický
obnos nakoupili užitečné věci. Charita
získala na svou činnost nezanedbatelnou
částku a ještě se z neprodaného zůstatku
darovalo oblečení a vybavení potřebným.
Asi třicet pytlů s oblečením si na druhý
den odvezla Diakonie Broumov, která oblečení roztřídí a účelně použije dál.
Děkujeme všem dárcům, kupujícím
i dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří
společně přispěli k úspěchu dobročinné
akce.
V letošním roce plánujeme uspořádat
ještě jeden bazárek – podzimní - v termínu 16. až 19. listopadu.
Ing. Jana Poláčková, FCH Dobruška

řešení spalování obnovitelného zdroje paliva a z toho vyplývající stabilizace ceny
tepla v Dobrušce.
Zásluhou výroby tepla ze dřevní štěpky
může společnost CZT Dobruška čerpat dotační provozní podporu za teplo vyrobené
z obnovitelného zdroje a dodané do teplovodní sítě CZT. „Otevírá se nám tím
prostor pro vytvoření ﬁnančních rezerv,
kterých lze využít k udržení ceny tepla
na nízké úrovni i v letech, kdy se cena
paliva zvýší. V současnosti však dřevní
štěpku nakupujeme převážně od místních
ﬁrem a není třeba se obávat, že by k nějaké zásadní změně její ceny mělo dojít,“
dodává Zbyněk Procházka.
(six)
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Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., Čs. odboje 50, 518 01 Dobruška
NABÍDKA PRÁCE:

Provozní technik

Obsluha energetických zařízení

Požadujeme:

(obsluha výrobny tepla v nepřetržitém provozu)
Požadujeme:

• vzdělání: min. SŠ technického směru - nejlépe el. zaměření,
ŘP skupiny B
• vyhláška č. 50/78 Sb., orientace v obvodech měření, IT technologiích a datové komunikaci výhodou
• samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost se schopností týmové spolupráce
• komunikativnost a schopnost písemného projevu ve vztahu
k zákazníkům
• nadstandardní znalost práce na PC

Nabízíme:
• pracovní smlouva na dobu neurčitou (tříměsíční zkušební doba)
• zajištění potřebných školení ze strany zaměstnavatele včetně
odborných školení a periodických školení
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování za každý pracovní
den ve formě stravenky
• plat dle dohody
• termín nástupu dle dohody

• vzdělání: odborné vyučení v technickém oboru bez maturity,
ŘP skupiny B
• vyhláška č. 50/78 Sb. a ŘP skupiny C výhodou
• samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost se schopností týmové spolupráce

Nabízíme:
• pracovní smlouva na dobu neurčitou (tříměsíční zkušební doba)
• možnost zaučení na dané pozici
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování za každý pracovní
den ve formě stravenky
• náplň práce: samostatná práce v nepřetržitém provozu
• plat dle dohody, příplatky za odpolední, noční a víkendové směny
• termín nástupu dle dohody

V případě zájmu se obracejte na Zbyňka Procházku,
tel.: 602 446 845, 494 623 103, e-mail: prochazka@cztd.cz

Veřejné projednávání připravovaných
studií a projektů za účasti architektů
se uskuteční ve středu 16. května v 16.00 v malém sále Společenského centra - Kina 70

Studie ulice Kostelní Dobruška – nové projednání

Studie rekonstrukce bazénu Dobruška – postup přípravy projektu

Projekt rekonstrukce ulice Javorová Dobruška – postup přípravy projektu

Projekt rekonstrukce ulice Solnická Dobruška – postup přípravy projektu

Studie rekonstrukce Mírová Dobruška – postup přípravy

Projednání úprav před zadáním studie ulice Družstevní Dobruška – nové projednání
Richard Hynek, vedoucí odboru rozvoje města

Den vítězství
Vedoucí představitelé města ve spolupráci s dobrušským vojenským úřadem
v pátek 4. května v 10 hodin položí věnce
k uctění památky dobrušských obětí nacismu. Letošní slavnost proběhne trochu
netradičně. Obvyklé politické projevy nahradí vystoupení žáků a studentů základních a středních škol.
Přijďte se poklonit památce našich
spoluobčanů.
Petr Poláček, místostarosta Dobrušky

Z HISTORIE
190 let | * 1828 – † 1898 Antonín Flesar
* 14. května 1828 v Sirákově
† 29. července 1898 v Dobrušce
Vystudoval gymnázium v Havlíčkově
Brodě, poté ﬁlozoﬁi v Českých Budějovicích a v Praze a teologii v Hradci Králové.
Od mládí se zapojoval do vlasteneckých

aktivit. V revolučním roce 1848 bojoval
na pražských barikádách. Po ukončení teologických studií působil nejprve v řadě
míst jako kaplan, od roku 1877 byl farářem
v Přepychách a potom v Dobřanech. V roce
1886 byl jmenován děkanem v Dobrušce.
Navázal na úspěšnou práci Roštlapilovu
a stal se druhým historikem města a regionu. Sepsal Dějiny gruntů města Dobrušky
od roku 1850 a dále brožurku Kostel sv.
Ducha za Dobruškou a další práce, zachované v rukopisech. Od roku 1896 byl
prvním správcem dobrušského městského
archivu. Jeho nejvýznamnější historickou
prací je dílo Popis historicko – archeologicko – statistický okresu Opočenského,
které vyšlo roku 1895.
(jm)
Antonín Flesar
Titulní list Flesarova Popisu okresu opočenského
11
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130 let | Jiráskův „F. L. Věk“
Co je pro britskou literaturu Walter
Scott, nebo pro polskou Henryk Sienkiewicz, to je pro naši historickou prózu
Alois Jirásek. Je nepochybně naším největším autorem historických próz, a to
jak povídek, tak zejména románů. Jeho
díla časově pokrývají celé dějiny českého
národa, přičemž zvýrazňují jejich uzlové
momenty.
Připomeňme si jen beletristicky zpracované Kosmovo „bájné vypravování
starců“, které Jirásek ztvárnil do nádherně
poetických Starých pověstí českých. 15.
stoletím nás provede jeho husitská trilogie (Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo),
k níž se řadí ještě nedokončený Husitský
král, přibližující dobu poděbradskou.
Protireformační období sugestivně
líčí i do našeho kraje a města zasazené
Temno a závěr této éry je zpracován téměř detektivní formou v Pokladu. Období
národního obrození, které bylo Jiráskovi
časově nejblíže, zpracoval hned ve dvou
rozsáhlých románech. Prvním je čtyřdílný román U nás a druhým pětidílný F. L.
Věk.
F. L. Věk vyšel poprvé jako román
na pokračování v časopise Osvěta. S jeho
uveřejňováním bylo započato v roce
1888, tedy před 130 lety. Od těch dob vyšel nesčetněkrát, a to nejen v češtině, ale
i v mnohých překladech, zejména do slo-

Pamětní deska Hekova na čp. 17

vanských
jazyků.
Nejmasovějších
vydání se F. L. Věk
stejně jako další Jiráskova díla dočkal
v padesátých letech
minulého
století
v tzv. Jiráskovské
akci, kterou inicioval Zdeněk Nejedlý.
Byla to aktivita dosti problematická,
stejně jako zařazení
prvních dvou dílů Hekovu pamětní desku odhalil Alois Jirásek (1921)
románů do povinné školní četby. Ve svém ho ruchu. V Dobrušce byly odhaleny dvě
konečném efektu zapůsobila spíše kon- pamětní desky. Jedna na Hekově rodném
troverzně, takže se zdá být oprávněný domku a druhá na domě čp. 17 na náměsslogan slovenského spisovatele Ladislava tí, v němž měl svůj kupecký krám.
V dobách okupace sloužily Jiráskovy
Mňačka, který celou záležitost suše glosoval antireklamním heslem „kilo Jiráska prózy jako povzbuzení pro přežití těžkých časů a nového oživení (i když ponědo každé rodiny“.
Jiráskův román je opravdu široce za- kud problematického) se dožily v prvním
loženou freskou závěru 18. a počátku 19. desetiletí komunismu. V této době bylo
století, doby, kdy se začal formovat novo- také dobrušské náměstí pojmenováno nádobý český národ a jeho národní uvědo- městím F. L. Věka a v roce 1962 obohatila
mění. Na rozdíl od románu U nás, jenž se prostor u radnice socha této slavné romávěnuje spíše situaci ve venkovském pro- nové postavy.
Skutečného vzkříšení se F. L. Věk dostředí (dějištěm je Jiráskův rodný Hronov),
je dějištěm F. L. Věka prostředí městské. čkal až na počátku sedmdesátých let miPro nás je tím zajímavější a důležitější, že nulého století, a to v podobě televizního
jedním z hlavních míst, kde se odehrává, seriálu, který dodával sílu a vzbuzoval naje právě Dobruška. Jirásek byl profesorem ději ve složitých dobách tzv. normalizace.
dějepisu, a tak popisované reálie odpo- Seriál dodnes patří k tomu nejlepšímu, co
vídají historické skutečnosti. Autor také česká televize kdy natočila, a oprávněně
osobně několikrát pobýval v Dobrušce byli dva z jeho tvůrců, představitel titulní
a bádal v městském archivu. Samotné dílo role Radoslav Brzobohatý a režisér serije však románem a Jirásek často upozorňo- álu František Filip, jmenováni čestnými
val na to, že je nelze (stejně jako jeho díla občany města Dobrušky.
I v roce 130. výročí prvního uveřejnění
další) pokládat za dějepis, či jak bychom
řekli dnes, za literaturu faktu. Proto také F. L. Věka si můžete tento román nebo teje třeba důsledně rozlišovat mezi románo- levizní seriál, které učinily naše město
známé v celém českém národě, připomevým Věkem a historickým Hekem.
Jiráskovo dílo prožívalo svou slavnou nout třeba návštěvou muzejní expozice
epochu zejména v dobách první republiky, v Hekově rodném domku. Určitě bude stát
kdy se dočkalo mnoha vydání a památky za to oživit si i věci, které třeba i dobře
(jm)
s ním spojené se stávaly cílem turistické- znáte.

Z KULTURY
Nové muzejní expozice města
přiblíží historii vojenské geografie
Vila v Novoměstské ulici, kterou
v roce 1919 vyprojektoval pro dobrušského hoteliéra Václava Rýdla jeden z předních českých architektů Jan Kotěra, patří
k nejkrásnějším stavbám našeho města.
Jak je pro Kotěru typické, snoubí se v ní
reminiscence na lidové motivy s vysokou
funkčností interiérových prostor.
12

Nevyužité patro vily
Proto nebylo zrovna jednoduché najít pro tento objekt ve vlastnictví města
vhodné využití. Přízemí bylo vyřešeno
poměrně snadno: slouží ke schůzkám dobrušských spolků, konají se zde setkání
Klubu seniorů, pobývají tady dobrušští
důchodci a své místo zde našlo i Sdru-
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které se již do výstavních prostor nemohly vejít.

žení zdravotně postižených. Vítaný azyl
v Rýdlově vile nalezla i paní Renata Moravcová se Sdružením slabozrakých a nevidomých. Prostory byly adaptovány pro
nové potřeby a vybaveny plynovým topením, které poskytuje možnost setkávání
i v zimním období.
Dlouhá léta však zůstávalo nevyužité
patro objektu. Jeho členitost s poměrně
velkým počtem místností nenabízela (ovšem vedle původní obytné funkce) příliš
mnoho možností účelného a smysluplného využití. Ke zlomu došlo před dvěma lety. Tehdy se vedení města dohodlo
s představiteli zdejšího Vojenského geograﬁckého a hydrometeorologického úřadu na vybudování stálé expozice Vojenské
geograﬁe.
Dva roky precizní práce
Od slov nebylo daleko k činům. Pracovníci VGHMÚř Ing. Luděk Břoušek
a Libor Laža začali intenzivně pracovat
na scénáři celé expozice. Bylo rovněž rozhodnuto, že její součástí bude i připomínka vojenských osobností Dobrušky, které
položily své životy v boji proti nacismu,
gen. Josefa Petříka a št. rtm. Bohuslava
Kašpara. Na této části spolupracoval dřívější vedoucí dobrušského vlastivědného
muzea Mgr. Jiří Mach, v dokončovací fázi
expozice pak nynější vedoucí Mgr. Vladimír Svatoň. Modely letadel, které připomínají vojenského letce a odbojáře
Bohuslava Kašpara, vytvořil Vojtěch Volf.
Třetí osobností, která má v expozici své
místo, je gen. Josef Churavý, jehož jméno
dobrušský vojenský úřad nese.
Více než dva roky pečlivé a precizní
práce našly svoje vyústění v obsáhlé expozici, zabírající celé patro Kotěrova objektu. Vystavené předměty jsou zapůjčeny
z depozitářů Vojenského historického ústavu, předměty spojené s prezentovanými
osobnostmi darovaly a zapůjčily rodiny
Churavých, Petříkových a Kašparových.
Předností expozice je její přístupnost
i pro návštěvníky, kteří se s vojenskou
geograﬁí setkají vůbec poprvé. Zájemcům o hlubší poznání problematiky poslouží interaktivní obrazovka, na níž se
budou moci seznámit s podrobnostmi,

Jediná
expozice
v republice
V letošním jubilejním roce naší novodobé státnosti si
také připomínáme,
že geograﬁcká služba naší armády byla
založena v Praze
27. listopadu 1918
a hrála klíčovou
roli např. při přesném
vymezování
našich státních hranic. Dnes je jejím nejvýznamnějším pracovištěm právě Vojenský geograﬁcký a hydrometeorologický
úřad generála Josefa Churavého se sídlem
v Dobrušce, který zabezpečuje geodetické, kartograﬁcké a geograﬁcké podklady
a mapy pro zabezpečení obrany České republiky. Mimo jiné plní i úkoly při řešení
humanitárních operací. Vojenská geograﬁe pomáhala i tam, kde bychom to nečekali, např. při stavbě provizorních mostů
po povodních. Geografové z Dobrušky
mimo jiné spolupracovali s Českým egyptologickým ústavem UK na přesném zaměření archeologických lokalit v Egyptě
a na řadě dalších podobných výzkumů
po celém světě.
Tato unikátní expozice, jediná svého
druhu v České republice, dá návštěvní-

kům možnost nahlédnout nejen do vývoje
vojenskou geograﬁí využívaných přístrojů, pomůcek, tvoření map, zabezpečení
vojsk, ale také je blíže seznámí s několika
významnými osobnostmi zmiňované vědy
a dalšími aspekty této mimořádně důležité
práce.

Veřejnosti bude nová expozice v Rýdlově vile, kterou provozně zajišťuje
dobrušské vlastivědné muzeum, zpřístupněna ve čtvrtek 24. května. Otevřena bude
v turistické sezóně denně kromě pondělí
od 10 do 12 a v 13 - 17 hodin. Úcta k návštěvníkům muzeum motivovala k přípravě ještě jednoho podstatného bonusu.
Provádět v ní budou bývalí pracovníci
VGHMÚř, kteří jistě velmi kvaliﬁkovaně
odpoví na každou návštěvnickou otázku.
(vs)

Husův sbor nabídne krásu
na jednu noc v roce
za Noci kostelů
stanou poutníky nejen
Opět po roce otevřeme Husův sbor
všem těm, kteří se rádi ocitají v netradičním čase na netradičním místě. Všem,
kteří mají zájem o funkcionalistickou
architekturu, v Královehradeckém kraji tak oblíbenou. Všem, kteří se alespoň

po sakrálních památkách a navštíví Husův
sbor v Dobrušce. Anebo
těm, kteří se jen budou
chtít v teplém květnovém večeru zchladit
v Husově sboru, načerpat nové síly a přátelsky si popovídat.
Poslední květnový pátek, tedy 25. 5.,
se letos uskuteční celorepubliková akce
Noc kostelů a dobrušský Husův sbor bývá
její pravidelnou součástí. Načerpat nové
síly můžete od 18 hodin, kdy se otevřou
dveře sboru, do konce akce ve 21 hodin.
Kromě mnoha jiných krás, které povznášejí duši (například výhled z kostelní
věže), zveme na výstavu vitráží známého umělce Josky Dyntara s názvem Pocta modré barvě. Výstava bude k vidění
po celý měsíc červen v neděli před bohoslužbou nebo i v jiný čas po domluvě
na telefonním čísle 774 666 576. Vitráž
je jedinečná v tom, že dokáže měnit prostor podle toho, jak světlo propouští dál.
Přijďte na krásnou výstavu během Noci
kostelů, kdy světla bude venku ubývat, ale
jak věříme, bude přibývat uvnitř, v duši.
(eo)
13
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Pocta talentovanému rodáku Radimu Drejslovi
Na sto padesát skladeb - od tanečních
a sborových písní, přes scénickou hudbu,
balady až po koncertní a orchestrální kusy
- stihl za velmi krátký čas svého tvůrčího
života zkomponovat Radim Drejsl, jehož
95. výročí narození a 65. výročí úmrtí
jsme si v Dobrušce připomněli.
Dlouhodobě se skladatelovi, který byl
považován za nejnadanějšího z mladé
poválečné generace, a jeho dílu věnuje
hudební nadšenec Stanislav Kupka, člen
Dobrušské klasiky, Dobrušského žesťového sdružení, spolku PROVARHANY
i týmu pořadatelů MHF F. L. Věka.
Také vzpomínkový koncert, konaný
15. dubna v krásném prostředí synagogy,
se uskutečnil díky Kupkově iniciativě.
A že se jednalo o další zdařilou akci, potvrdily ohlasy hostů i ostatních poslucha-

čů, stejně jako potlesk všech dohromady.
Hudební zážitek servírovali spolu s klavíristou, dobrušským rodákem a velkým
patriotem Jaroslavem Šarounem, mladí
pěvci - mezzosopranistka Petra Vondrová
a basista Jan Janda.
Radim Drejsl se narodil v Dobrušce
29. dubna 1923, a tak je velice cenné, že
ve městě i regionu stále žijí lidé, kteří se
s ním osobně potkávali, kamarádi z dětství
nebo přátelé z pozdějšího uměleckého života. Právě oni přijali pozvání pořadatelů
z Dobrušské klasiky a koncertu se zúčastnili. Z obyvatel Dobrušky nechyběli například Jitka Kozubová, Vlasta Ulrychová
či Vlastimil Železník. Ještě před prvními
tóny zněl ovšem synagogou, byť ze záznamu, známý hlas a vzpomínky Václava
Čápa, Drejslova kamaráda a dlouholetého
principála místních
ochotníků.
Osobně byli
v synagoze přítomni také Pavel Sisr,
synovec
umělce,
a hudební skladatel
Luboš Sluka, který se rozhodl, že
dobrušskému muzeu věnuje frak se
zajímavým
příběhem, frak, jenž pořídili svému synovi
Radimovi
rodiče
u příležitosti absol-

ventského koncertu v Rudolﬁnu.
Oblékl ho pouze
jednou.
Shodou
náhod
později
(po smrti skladatele) nabídli Drejslovi frak Luboši
Slukovi k využití Radim Drejsl,
také pro absol- hudební skladatel
ventský koncert.
„Zkusil jsem ho a perfektně mi padl,“
s úsměvem líčil Luboš Sluka a dodal, že
tím však pouť fraku neskončila. Do třetice
ho použil klavírista Moravec.
Stěžejní částí vzpomínkové akce byl
samozřejmě hudební program. Vedle Pijáckých písní samotného Radima Drejsla
si posluchači vychutnali skladby Johannese Brahmse (Čtyři dueta op. 28), Benjamina Brittena (Kouzlo ukolébavek),
Modesta Petroviče Musorgského (Písně a tance Smrti) Ottorina Respighiho
(Mlhy) a Večerní písně Bedřicha Smetany.
Provedení nadchlo přítomné. Třiadevadesátiletá Vlasta Ulrychová prohlásila: „Už
dlouho jsem neslyšela tak krásné hlasy.
Navíc klavírní doprovod Jaroslava Šarouna byl úžasný.“
Koncert ve velice působivém prostředí
synagogy se stal po pěti letech další důstojnou připomínkou umělce - hudebního
skladatele Radima Drejsla, jehož životní
dráha se uzavřela v pouhých třiceti letech,
20. dubna 1953.
(eda)

Čí je to vina, že železná panna potkala
partičku ze šíleného domu?
Kdo nezná odpověď na tuto otázku,
mohl se ji dozvědět na Rockových Velikonocích v dobrušském kulturním domě.
V sobotu 31. března tady zahrála tři hudební seskupení nesoucí název Madhouse
Company, Čí je to vina? a Iron Maiden Revival (v překladu železná panna). Skupiny
spojuje to, že téměř všichni jejich muzikanti pocházejí z Dobrušky a okolí. Nabízí
se parafráze „co Dobrušťák, to rocker“.

14

Návštěvníci rockového minifestivalu, kteří zcela zaplnili sál, měli možnost
si zaskákat v rytmu tří různých odnoží
rock´n´rollu. Jsem rád, že si cestu do našeho „kulturáku“ našlo tolik příznivců
tvrdší muziky. Přesvědčili mě, že podobný typ kulturního vyžití pro odrostlejší
„mládež“ ve věku od třiceti do šedesáti
ve městě chybí.
Pokud bude možnost, rádi podobnou
akcičku s naším týmem zopakujeme.
Děkuji Oldovi Hofmanovi a členům
dobrušského klubu
extrémního
golfu
vedeného Milanem
Cvejnem za nezištnou pořadatelskou
výpomoc. Bez ní by
to nešlo.
Barevná fotogalerie z akce na str. 35.
Petr Poláček,
místostarosta

TÁTOVA VOLHA V DOBRUŠCE. Populární režisér Jiří Vejdělek při nedávné
návštěvě Dobrušky (po promítnutí svého
nového filmu Tátova volha besedoval s diváky) měl zvěčnit svůj autogram do pamětní knihy kina. A nezůstalo jen u podpisu.
Autor celé řady dalších úspěšných filmů,
jako jsou například Účastníci zájezdu nebo
Ženy v pokušení, prokázal výtvarný talent.
Během pár minut „vystřihl“ stylovou karikaturu Tátovy volhy s Eliškou Balzerovou
a Tatianou Vilhelmovou na dobrušském
náměstí před sochou F. L. Věka.
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Novoměstská filharmonie se začala rodit na zabijačce
Na koncert Novoměstské ﬁlharmonie Noﬁ v dobrušském kině se netrpělivě těší publikum i účinkující. O natěšení
diváků nelze pochybovat, neboť tři stovky vstupenek byly bleskově vyprodány.
O nedočkavosti dirigenta JAROSLAVA
RYBÁČKA a umělecké vedoucí Noﬁ
IRENY RYBÁČKOVÉ svědčí následující rozhovor. Manželé, kteří společně
vyučují v novoměstské základní umělecké
škole, si našli čas na pár otázek Dobrušského zpravodaje.
Vzpomenete si ještě, jak a kde se
zrodil nápad na vytvoření Novoměstské
ﬁlharmonie (Noﬁ)? Můžete zavzpomínat na začátky? Byly hodně krušné?
Budete se asi divit, ale nabídku vést
školní orchestr novoměstské ZUŠ jsme
dostali před dvaceti lety na pravé vesnické
zabijačce. Ano, zní to neuvěřitelně, byla to
náhoda, nebo osud, kdo ví, ale je to tak.
Navíc je legrační, že ani maso moc nejíme a jsme dodnes opravdu šťastní, že prasátko bylo již na pravdě Boží, když jsme
na zabijačku přijeli. Tak to všechno začalo.
Po vynikajícím panu učiteli Dušanu Vrchoslavovi jsme přijali do své péče cca pětadvacetičlenný orchestr, který se postupně
rozrostl až do dnešní podoby symfonického orchestru se zhruba šedesáti pěti hráči.
Hudebnímu publiku servírujete moderní skladby. V repertoáru máte řadu
ﬁlmových a muzikálových melodií. Zdá
se, že cílíte na mladší publikum…
Koncertní sezónu vždy dělíme na dva
až tři tematické bloky, zaměřené na různé hudební žánry. Rádi si zahrajeme jak
populární hudbu, tak i velmi závažná
hudební díla světových autorů. Velmi
rádi také spolupracujeme s významnými sólisty, kteří nás inspirují k další poctivé práci. Překrásná je vždy jak
pro nás, tak i pro posluchače spolupráce

s pěveckými sbory. Na našich koncertech jsou vítání všichni lidé bez rozdílu
věku, kteří mají otevřená srdce k vnímání hudby.
Víme, že Noﬁ sklízí úspěchy i na festivalech za hranicemi naší republiky.
Pochlubte se. Je publikum v zahraničí
oproti tuzemskému v něčem jiné?
Noﬁ již
koncertovala a soutěžila v mnoha zemích, kde reprezentovala úspěšně naše české hudební školství.
Dovezla zpět do České republiky mnoho
prvních cen i laureátských titulů pro absolutního vítěze mezinárodních soutěží,
což nás velmi těší, ale přesto je pro nás
vždy na prvním místě hudba, ať vystupujeme kdekoliv, v Rakousku, Belgii, Španělsku, Francii, Maďarsku nebo v České
republice, vždy myslíme na emoce obsažené v hudbě, které věnujeme na koncertě
posluchačům. Nejspontánnější publikum
jsme zažili především v jižních zemích
Evropy, kde diváci hlasitě projevují nadšení z hudby, vášnivě tleskají, křičí „Bravo“, nebo dokonce i tančí.
Velký sál dobrušského Společenského
centra-Kina 70 jste v minulosti opakovaně vyprodali a také letos vstupenky
v předprodeji zmizely rychlostí blesku.
Co tomu říkáte?
Asi Vás překvapíme, ale musíme
upřímně přiznat, že z toho máme rozporuplný pocit. Na jednu stranu nás velmi
těší obrovský zájem posluchačů, kteří
jsou ochotni si vystát frontu, aby si mohli zakoupit vstupenky na naše koncerty.
Na druhou stranu cítím velikou zodpovědnost, abychom dokázali naplnit jejich
očekávání.
Do Dobrušky se pravidelně vracíte.
V minulosti jste zdejší kino využili jako
improvizované nahrávací studio. Může-

te přiblížit, jak se ve městě F. L. Věka
rodilo hudební cédéčko?
V dobrušském kině nahrávala Noﬁ své
druhé CD „Filmové melodie“, a to proto,
že je tento sál velmi akusticky vhodný pro
natáčení, jelikož nemá příliš veliký hall
(dozvuk). Dále je velmi dobře zvukově
odizolovaný od okolního ruchu. Navíc
pan Pavel Štěpán a jeho tým nám vždy vytvoří v dobrušském společenském centru
fantastické pracovní podmínky, takže se
do Dobrušky velmi rádi vracíme. Za možnost nahrání našeho CD velmi děkujeme.
Přibližte repertoár květnového koncertu v Dobrušce. Na co se Vaši příznivci
mohou těšit?
Tentokrát se dobrušskému publiku
představíme s krásným, náročným a tematicky vážnějším programem, který
jsme nazvali „Jména postav v hudbě“.
Na koncertě zazní skladby, které popisují ve svém ději život slavných, historicky
doložených, ale i smyšlených osob. Uslyšíte např. skladbu Faust a Markétka, kde
je hudebně zpracovaný smích ďábla, který
si odnáší Fausta do pekla, nebo zajímavou
a pro orchestr velmi náročnou symfonickou báseň od B. Smetany Richard III, kde
hlavní hrdina v touze po královském trůnu
vyvraždí celý svůj rod. Pokud budete pozorně naslouchat vyprávění této skladby,
tak na konci uslyšíte smrt Richarda III.
na bitevním poli a jeho poslední zvolání
„Království za koně!“. Rádi bychom Vás
ale chtěli upozornit i na vynikající hosty
našeho koncertu. Je nám velikou ctí doprovodit nadějnou mladou zpěvačku Václavu Štěpánovou v překrásné árii z opery
Carmen a houslistu Petra Zdvihala, který
bude hrát strhující Sarasateho Cikánské
melodie…a když už jsme mluvili v předchozí otázce o té ﬁlmové hudbě, tak Vám
můžeme přislíbit, že možná přijde i Forrest Gump…
(six)
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Barevná tma – pozitivní večer sbližoval
Ve čtvrtek 22. března se ve společenském centru uskutečnil další ročník Barevné tmy - pořadu, který si vytyčil za úkol
přiblížit problematiku nevidomých spoluobčanů majoritní společnosti. Nutno
doplnit, že Barevná tma nejenže představuje obě komunity, ale zejména napomáhá jejich sblížení a prolínání. Iniciátorkou
pořadu je Renata Moravcová. Energická
žena se ujala již potřetí jeho organizace.
Zdatného pomocníka měla v osobě Tomáše Chmela, moderátora z Hradce Králové.
Oba velmi nenásilně a poutavě provázeli
programem před téměř zcela zaplněným
hledištěm velkého sálu dobrušského kina,
z něhož sršela pozitivní energie.
Účinkovali koukavci i nekoukavci.
Kdo tato slova nezná, tak jimi Renata s trochou nadsázky označuje vidomé
a nevidomé občany. Děti z Mateřské
školy Za Univerzitou zatančily na téma
Kostičky, mažoretky ze Základní školy
Fr. Kupky připravily jedno standardní vystoupení za svitu reﬂektorů a dvě vystoupení ve tmě se svítícími pomůckami.
Děvčata ze základní umělecké školy
zatančila variace na moderní téma. Eliška
Koblásová zazpívala přesvědčivě dvě písničky ze svého repertoáru. Taneční skupina Akcent pod vedením Martina Odla
předvedla vystoupení v klasickém i latinsko-americkém rytmu.

Za nekoukavce vystoupili dětští interpreti Světlana Mokrá a Pavel Minařík
ve hře na klavír.
Pavel zahrál i jednu skladbu, jíž je sám
autorem. Publikum zaujala i bratrská dvojice Martina a Tomáše Čejkových. Škoda,
že se kvůli chřipce nemohli představit
další dvě děti - Marek Mošna a Pavel
Diblík.
Renata Moravcová na podium postupně zvala tzv. „srdíčkové“ lidičky. Tak
označuje přátele a kamarády, kteří jí každý svým způsobem pomáhají při pořádání
různých akcí a napomáhají tak k uskutečňování jejího hlavního cíle, jímž je
začleňování nekoukavců mezi koukavce.
Na podiu se v minirozhovorech představili Jana Trubáková, vedoucí Kulturního
střediska města Letovice, veterinární lékař Stanislav Počta s manželkou Luisou,
koordinátorka ankety Žena regionu Marie Heřmánková, místostarosta Dobrušky Petr Poláček, zastupitelé Petr Tojnar,
který je zároveň i členem Klubu držitelů
vodících psů, a Pavel Štěpán.
Vrcholem večera bylo taneční vystoupení paní Renaty s Rudou Čtvrtečkou
z Akcentu. Variace na čtyři tance se skutečně vydařila zásluhou dvouměsíčního
společného tréninkového úsilí.
Návštěvníci Barevné tmy během večera vložili do kasičky celkem 10 846 korun.

Autorka a organizátorka pořadu Barevná tma Renata Moravcová s Tomášem
Chmelem
Finanční prostředky pomohou zrakově
postiženým dětem, ale i dospělákům. Renata Moravcová za ně velmi děkuje.
Během nezvykle pozitivního večera jediným trochu smutným návštěvníkem zůstal snad pouze Renatin věrný společník
Xanto, protože měl přidělené místo před
publikem v první řadě a nemohl Renatě
pomoci na podiu, jak je zvyklý, Tak si aspoň párkrát vesele i smutně zaštěkal a zakňučel.
(pol)
Barevná fotogalerie z akce na poslední
straně.

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – KVĚTEN 2018
Beletrie pro dospělé
Jessica Koch
Jarmila Pospíšilová
Fredrik Backman
Jasper Bugge Kold
Danka Šárková
Luke Scull
Boris Dočekal
Clare Mackintosh
Zuzana Maléřová
Amor Towles
Eric Fouassier
Linda Green
Joachim Gerhard,
Denise Linke

Blízko obzoru
Malovaná pýcha
Co by můj syn měl vědět o světě
Zimní muži:
román o hrůzách války
Horal(ka)
Temné bratrstvo
Krátký román o lásce
Někdo tě vidí
O květině
Pravidla zdvořilosti
Skleněná past
Před pikolou za pikolou
Přivedu vás zpět

Naučná literatura pro dospělé
Karel Richter
Apokalypsa v Karpatech:
čs. východní odboj bez cenzury
a legend
Tomáš Šebek
Africká zima: v Jižním Súdánu
s Lékaři bez hranic
Lucas Saul
Gestapo ze zákulisí
nacistického teroru
Isabella Hančlová
Olga Knoblochová,
moje maminka, „Lady Dermacol“
Dan B. Allender
Léčba zraněného srdce:
bolest ze sexuálního zneužití
a naděje na proměnu
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Václav Cílek,
Jan Dražan
Mandie Holgate
Laura Janáčková,
Lumír Kantor
Literatura pro děti
Jan Lebeda
Gilbert Delahaye
Shaun Tan
Jedda Robaard
Emma Mossová
Caleb Monroe
Marie Kubátová
Michael Bird
David Petersen
Pavel Cmíral
David Macaulay,
Neil Ardley
Fabrice Colin a kol.

Poutník časem chaosu
Porazte strach:
jak překonat negativní postoj
a zvítězit v životě
Maličké miminko:
praktický průvodce pro rodiče
předčasně narozených dětí
Nové pohádky
skřítka Medovníčka
Martinka.
Krátké snové příběhy
Příběhy z konce předměstí
Malá žirafa ztratila svoje ﬂíčky
Vlogerky. LucyLocket:
online katastrofa
Doba ledová. Ledová
dobrodružství (2 díly)
Bubáci z Krakonošova
Van Goghova hvězdná noc
Myší hlídka (3 díly)
Povídání
o mamince a tatínkovi
Úplně nová mamutí
kniha techniky
Červená Karkulka:
pohádkové (příběhy) pohromy!
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Foglarovská noc s Andersenem
Pátek 23. března patřil v naší knihovně tradiční akci nesoucí název Noc s Andersenem. Sešlo se čtrnáct odvážných
nocležníků a k tomu tři (ještě odvážnější) knihovnice. Čekala nás noc plná dobrodružství – tentokrát jsme se zaměřili
na spisovatele Jaroslava Foglara a jeho
knižní příběhy. Na začátku jsme se všichni
převtělili do táborníků s indiánskými jmény, kterými jsme se pak v průběhu celého
večera oslovovali. Nechyběla například
náčelnice Bystré oko a náčelník Šílený Karel, měli jsme tu i Opeřenou hadici, Vykulenou vydru nebo Líného kojota. Všichni
jsme se poté vydali po stopách deníku vědkyně Karly Bouchalové, které nás zavedly
do dobrušských „Stínadel.“ Po splnění zá-

bavných úkolů se účastníci dozvěděli celý
příběh nešťastné vědkyně, která zasvětila
svůj život hledání nesmrtelné želvy a také
na to šeredně doplatila. S duchem této
ženy se děti setkaly na temné půdě místního muzea, kde dříve sídlila její laboratoř.
Protože se jim podařilo najít i úkryt vzácné
želvy, byly odměněny knižními dárky.
Stejně jako v příbězích hochů od Bobří řeky nechyběl ani nám táborový ohýnek, na kterém jsme si opekli buřty a jiné
dobroty. Další program byl spíše volnější,
hráli jsme nejrůznější hry, povídali si, pochutnávali si na domácích dezertech, které upekli naši šikovní nocležníci. Jak už
to při podobných akcích bývá, nechtělo se
spát nikomu kromě nás knihovnic. Nako-

nec zavládlo mezi knížkami na dospělém
oddělení ticho alespoň na pár hodin. Ráno
po snídani byl vyhlášen „král bobříků“ –
tedy spíše královna, která plnila vzorně
všechny úkoly, zapojovala se do aktivit
a chovala se stejně slušně jako chlapci
v románech Jaroslava Foglara. Byly jsme
velmi rády, že děti by v knihovně nejraději nocovaly každý týden, ale těšíme se až
zase na příští rok!
Městská knihovna

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
01.05.
05.05.
06.05.
08.05.
12.05.
13.05.
19.05.
20.05.
26.05.
27.05.
02.06.

Petrák stomatologie s.r.o.
MDDr. Tomáš Petrák
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr Ptačovská Eva
MUDr. Přibylová Marta
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Kašparová Dagmar

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Komenského 209, Častolovice
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Voříškova 169, Vamberk

721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
603 933 466
494 322 706
494 598 205
494 515 695
494 381 263
602 514 715

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci květnu oslaví významná životní jubilea:
Lenka Popelková
92 let Dobruška, Pulice
Jindřiška Polzerová
90 let Dobruška, Na Poříčí
Olga Svobodová
90 let Dobruška, Křovická
Jana Králíčková
85 let Dobruška, Solnická
Jaroslav Hájek, Ing.
80 let Dobruška, Mírová
Jaromír Krulich
80 let Dobruška, Čs. odboje
Květuše Martinková
80 let Dobruška, Pulická
Jana Petřinová
80 let Dobruška, Javorová
Blažena Rejtharová
80 let Dobruška, Mírová
Rudolf Filip, Ing.
75 let Dobruška, Solnická
Jarmila Karnišová
75 let Dobruška, Mírová
Jana Kollertová
75 let Dobruška, Domašínská
Josef Bartoš
70 let Dobruška, Orlická
Jana Husáková
70 let Dobruška, Za Universitou
Marta Jouklová
70 let Dobruška, Solnická
Alena Vašatová
70 let Dobruška
Květoslava Kindlová
65 let Dobruška, Domašín

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V březnu z našich řad odešli:
Milada Švojgrová
Jana Laštovičková
Libuše Marková
Jaroslav Dusílek
Jaroslav Šrom
Karel Koutský, Ing.

1929
1949
1947
1923
1931
1972

Dobruška
Křovice
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Pulice

Čest jejich světlé památce!

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.
17

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 5 / 2018

ZE ŠKOL
Tři postupy žáků dobrušské ZUŠ do ústředního kola
Žáci Základní umělecké školy Dobruška také letos úspěšně reprezentovali
naše město v soutěžích a soutěžních přehlídkách vyhlašovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky.
Své umění porovnávali v hudebním
oboru v „disciplínách“ - Sólový a komorní zpěv, Hra na dechové nástroje, Hra
na bicí nástroje - sólová a souborová hra
a na soutěžní přehlídce tanečních oborů.
V okresních kolech reprezentovali
Sláva Bílek, Katka Debelková, Lucka
Dítětová, Magda Grulichová, Ester Hůlková, Jan Ivanov, Anna Kárníková, Matyáš Langr, Klára Michlová, Martin Obršál,
Kristýna Obršálová, Luboš Pavlíček, Bára
Pavlíčková, Šárka Pavlová, Radka Potočková, Bára Pinkasová, Michal Pohl,
Anna Pumrová, Vendula Řeháková, Matěj
Řepa, Anna Šnáblová, Markéta Štaﬀová,
Marie Voglová, Kamil Zahradník a Miloš
Zahradník, které připravili pedagové Štěpánka Holancová, Hana Novotná, Šárka
Potůčková, Vladimír Tošovský, Luboš
Votroubek a při soutěži skvěle doprovázela učitelka Alena Moravcová.
Do krajského kola soutěžní přehlídky
tanečního oboru postoupila i děvčata paní
učitelky Felcmanové. Okresního kola se

účastnilo šest choreograﬁí a rovná polovina školu reprezentovala v kole krajském.
Vítězství a postup do kola krajského
vybojovali
Lucie Dítětová (do 10 let) - zpěv, pěvecká TRIA Anna Kárníková, Šárka Pavlová a Markéta Štaﬀová (do 16 let) a Klára
Michlová, Kristýna Obršálová a Marie Voglová (do 20 let), Radka Potočková (do 12
let) - hra na příčnou ﬂétnu, Slavomír Bílek
(do 14 let) a Anna Šnáblová (do 17 let) hra na saxofon, Kamil Zahradník (do 11
let), Martin Obršál (do 17 let) a Miloš Zahradník (do 21 let) - hra na trubku, Michal
Pohl (do 17 let) - hra na tenor.

Výsledky krajských kol
Z krajského kola ve zpěvu přivezla
2. místo Lucie Dítětová. Pěvecká tria se
bohužel pro nemoc nezúčastnila.
Dechy učitele Luboše Votroubka obsadily 1. místa - Kamil a Miloš Zahradníkovi, 2. místo - Michal Pohl a 3. místo
- Martin Obršál.
Žačka učitelky Štěpánky Holancové
Radka Potočková získala 1. místo. Anna
Šnáblová přivezla 2. místo a Slávek Bílek
postoupil 1. místem do kola ústředního.
Přímo v krajském kole v Polici nad
Metují soutěžili na bicí Leon Macháček
a Michael Kaiser a oba přivezli vítězství s postupem do kola ústředního. Jejich pedagogem je Oldřich Ševců (mimo
jiné i bubeník orchestru Václava Hybše
na jeho vánočních turné, který učí ještě
v ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší).
A taneční obor? V krajském kole
v Hronově získala děvčata s choreografií
To ty? stříbrné pásmo a ocenění za hravost v pohybu, skladba nazvaná Zvědavosti byla oceněna pásmem bronzovým
a také za výběr tématu, choreografie
Husopasky přivezla do Dobrušky pásmo
bronzové.
(eda, s využitím podkladů ZUŠ)

Michael Kaiser a učitel Oldřich Ševců

Celostátní ZUŠ OPEN se letos uskuteční i v Dobrušce
Základní umělecká škola Dobruška se
letos přidala ke čtyřem stovkám škol,
které se ve čtvrtek
24. května představí
veřejnosti v rámci
ZUŠ OPEN, projektu Nadačního fondu
Magdaleny Kožené.
Tato vynikající pěvkyně je spolu s garanty jednotlivých oborů – Alicí Nellis,
Ottou a Jiřím Bubeníčkovými a Maximem Velčovským - připravena v rámci
svých časových možností k aktivní účasti
na celém projektu i k osobní návštěvě vybraných míst konání ZUŠ Open.
Odpovědi ředitele školy FRANTIŠKA
ZIMY (na snímku) jsou zároveň pozvánkou k účasti pro širokou veřejnost, před
níž se žáci i pedagogové chtějí předvést
v tom nejlepším světle.
Jaký program na 24. května připravujete?
K celorepublikovému happeningu zá18

kladních uměleckých škol ve veřejném
prostoru se letos připojíme i v Dobrušce.
Dopoledne zahraje školní kapela Vladimíra Tošovského ve velkém sále Kina 70 pro
školy, které hlediště velkého sálu zaplní
v rámci hodinového vystoupení od 8.15
a od 10 hodin.
V odpoledních hodinách je plánovaný
doprovodný program k výstavě výtvarného oboru v dobrušské městské knihovně
(od 15 hodin), která potrvá po celý květen.
A v případě pěkného počasí se před
dvouhodinovým koncertem školní kapely
od 17 hodin v Kině 70 rozezní tóny hudby
i před samotným společenským centrem
již v 16 hodin.
Budete mít v zásobě i nějaké překvapení či netradiční vystoupení?
Pro nás je netradiční samotná akce.
Důležité je zviditelnění práce a aktivit
ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně. Vloni se konala 30. května.
Daří se v ní prezentovat celou šíři umění
a života uměleckých škol mimo obvyk-

lý rámec a prostory
škol.
Například
vystoupení venku před
kinem je pro nás výjimečným prostředím. Na své vystoupení
se tanečnice našeho tanečního oboru velmi těší.
Chtěli bychom celý den pojmout hudebně a slavnostně. Jsme moc rádi, že se
dobrušské základní školy chtějí akce zúčastnit, přestože to neměly ve svých celoročních plánech.
Kolik žáků a z jakých oborů se během
dne představí?
Zastoupeny budou všechny obory naší
školy, ovšem nikoliv všechny najednou.
Půjde o částečné skloubení jejich práce.
Výtvarný obor se spojí s hudebním v dobrušské městské knihovně, taneční obor
vystoupí spolu s hudebním před Kinem 70
a možná se včlení také obor dramatický.
Srdečně všechny zveme. Přijďte nasát
umělecké zážitky od našich dětí a učitelů!
(eda)
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Výstup k Masarykově chatě zvládli
i běžkaři – začátečníci
My, žáci třídy
3. G nižšího gymnázia v Dobrušce,
jsme se v březnu
zúčastnili týdenního lyžařského kurzu
v Olešnici v Orlických horách na chatě Juráška.
Celý
„lyžák“
jsme se učili a zdokonalovali ve sjezdu a na běžkách.
Začátky některých
jedinců by pobavily

všechny věkové kategorie. Ale i přesto, že
většina borců stála v tomto období na běžkách poprvé, bravurně zvládla celodenní
výstup na Masarykovu chatu, kde jsme se
na zpáteční cestu posílili výtečným obědem. Večerní program vyplnily společné
hry, na kterých se podíleli všichni účastníci
zájezdu. Jedno odpoledne jsme zapomněli na kouzelná prkénka a vydali se na túru
do nedaleké Olešnice. Navštívil nás i člen
horské služby, který nám předal mnoho zajímavých informací o nebezpečí na horách.
Díky vynikajícím učitelům jsme na závěr
zdárně zvládli závod ve slalomu. Přestože
nám počasí moc nepřálo, naši náladu to nikdy nezkazilo. I ti, kteří se nevěnují zimním sportům, tento týden zvládli bez úrazu
a odjížděli domů s úsměvem na tváři.
Klára Vojnarová, 3. G

Na běžkách za ledovými hrdiny z Hvězdných válek
Vydali jsme se vstříc zasněženým vrcholům Krkonoš. Cílem studentů gymnaziálních tříd 5. G a 1. A byl hotel Vltava
v malebné horské vísce Strážné.
V pondělí ráno jsme se vydali na svahy, které se nachází přímo ve vsi. Tam
jsme byli rozděleni do družstev – čtyř lyžařských a jednoho snowboardového.
Na sjezdovkách jsme strávili celé pondělí i úterý a ve středu dopoledne jsme
vyrazili na běžky. Ušli jsme několik kilometrů zasněženými lesy jako přípravu
na čtvrteční výlet.
Odpoledne většina z nás sestoupila
do blízkého Vrchlabí na nákupy zásob
a za památkami.
Čtvrtek byl onen velký den. V ranních
hodinách jsme vyrazili od chaty s běžkami v rukou, po červené stále do kopce.
Vystoupali jsme až k chatě Na Rozces-

tí ve výšce 1400 metrů nad mořem, kde
jsme se naobědvali, a pak jsme už obuli
běžky. Sjížděli jsme od chaty stále dolů,
až jsme se najednou objevili u horní stanice lanovky Pláň ze Špindlerova Mlýna.
Tam jsme viděli „ledárium“, obrovský
stan zaplněný ledovými sochami postav

z Hvězdných válek. Z Pláně vedla cesta
stále dolů, až jsme trasou středeční výpravy dorazili do Strážného.
Pátek jsme ještě strávili na lyžích
a v sobotu jsme se, plní zážitků (a třeba
i jako o něco lepší lyžaři), vrátili do Dobrušky.
Adam Vlček, 5 .G

Zkoušející si s vítězným Honzou
Říkalem nechtěl přestat povídat
Vítěz krajského kola olympiády v anglickém jazyce se učí v Základní škole
Františka Kupky v Dobrušce. JAN ŘÍKAL z 9. ročníku po vítězství v okresním
kole triumfoval také v Hradci Králové.
Jak dlouho se učíš anglicky?
Díky počítači se učím angličtinu již
od školky.
Co všechno jsi musel zvládnout v krajském kole, abys zvítězil?
Musel jsem být schopný plně pochopit a porozumět poslechovým cvičením,
zvládnout psaný text a vést plynulou konverzaci se zkoušejícím.
Kolik mělo krajské kolo účastníků v čem myslíš, že jsi byl nejlepší?
Bylo nás dvanáct soutěžících v kategorii 2A. Myslím, že nejlepší jsem byl
v tom, že jsem dokázal vést zajímavý roz-

hovor se zkoušejícím. Na konci říkal, že
by si se mnou rád povídal i dál.
Využíváš své jazykové znalosti v denním životě - například při cestování,
sledování televize v angličtině?
Ano, každý den. Dívám na zahraniční
ﬁlmy v originálním znění, bavím se přes
internet s cizinci nebo třeba čtu nějaký anglický manuál.
Jsi v devítce. Kam se hlásíš na střední
školu? Čím bys chtěl jednou být?
Hlásím se na SPŠel•it v Dobrušce.
Chtěl bych být mechanikem a seřizovačem
továrních strojů. Třeba budu moci díky jazykům pracovně cestovat po světě…
Honzovi blahopřejeme a držíme palce. Ve čtvrtek 3. května bude soutěžit
v ústředním kole anglické olympiády
v Praze.
(eda)

Jan Říkal, deváťák ze Základní školy
Františka Kupky zvítězil v krajském kole
olympiády v angličtině
19
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Během hodiny obletěli celou zeměkouli

Hodina zeměpisu v Základní škole Pulická byla tentokrát v podání žáků prvního
stupně velmi netradiční. Připravili besídku pro své budoucí spolužáky z mateřské
školy, rodiče i pro starší kamarády z druhého stupně. Letem světem provázely
„přísná učitelka“ Adéla Žabenská a „žákyně“ Veronika Matoušková, obě z páté
třídy. Místo zvonění zahájila program
znělka v podání kroužku ﬂéten ze školní družiny pod vedením učitelky Dany
Eﬀenberkové.
A pak to šlo ráz naráz – nejprve se
všichni přenesli spolu se žáky prvního
ročníku do Afriky. Temperamentní pohybové vystoupení s africkými zvířaty, nebojte se, byla jen plyšová, strhlo všechny
diváky.

Aby se přihlížející ochladili, zavedli je Eskymáci z druhé třídy na severní
pól a členky kroužky moderní gymnastiky do ledového království – s děvčaty
z prvního ročníku vystoupila jako sólistka
Lucie Smažíková ze šesté třídy. A že jsou
na Zemi i oceány, o tom nás spolu s piráty
přesvědčili i Mach a Šebestová z pátého
ročníku naší školy, samozřejmě s nezbytným sluchátkem.
Do Ameriky nás pak opět přenesl kroužek ﬂéten s americkým jazzovým tradicionálem. To, jak si hrají indiánské děti,
ukázali divákům čtvrťáci, kteří společně
s páťáky předvedli
temperamentní moderní tanec. Do tajemného
Orientu
pak přenesli diváky
třeťáci s pohádkou O princezně
Zubejdě, ve které
vystoupili i břišní
tanečnice. Po žhavém pouštním slunci všechny ochladil
jižní pól s tancem
tučňáků v podání

žáků druhého ročníku, při kterém s choreograﬁí pomohly žákyně šestého ročníku
Ježková a Domáčková. Všechny přihlížející pak zpět do Evropy vrátila Smetanova
Vltava v podání členů kroužku ﬂéten.
Za přípravu programu, který měl několik úspěšných repríz, patří poděkování nejen všem vystupujícím, ale hlavně
učitelkám Daně Eﬀenberkové, Michaele Petráčková, Haně Tošovské, Vlastě
Bajerové, Jiřině Pultarové, Jarmile Matyasikové, Jarmile Kučerové a Markétě
Schmoranzové, které s dětmi program nacvičily.
(jf)

Velikonoční tradice letos už popáté
Naše škola v Opočenské ulici už pátým
rokem pořádala velikonoční soutěž s názvem „Velikonoční tradice“. Je podporovaná z programu regionálních soutěží pro
děti a mládež formou mimořádného účelového příspěvku Královéhradeckého kraje. Soutěže se zúčastnilo šest základních
škol zřízených dle § 16, odst. 9 školského
zákona z našeho regionu.
Pedagogové a žáci z Královéhradeckého kraje v průběhu března zasílali své
obrázky a výrobky z různých materiálů
a vytvořené různými technikami. Hlasování o nejhezčí výrobek zahájil dobrušský
starosta Petr Lžíčař s místostarostou Petrem Poláčkem, kteří ve středu 28. března

využili 15. Dne otevřených dveří k návštěvě naší školy. Během dopoledne pak
přicházeli další návštěvníci, kteří měli
možnost prohlédnout si všechny prostory
budovy, nahlédnout do výuky a zároveň
také hlasovat. Pro předškoláky a školáky
byla v tělocvičně připravena překážková
dráha a sladká odměna.
Hlasování se zúčastnilo 126 návštěvníků. Vyhodnotila se první tři místa ve dvou
kategoriích. V kategorii mladších žáků
zvítězilo trio děvčat ze ZŠ v Josefově
se svým stromem života. V kategorii B
(starší žáci) se nejvíce líbil zajíček z dřevěné překližky autorů ze 4. a 5. třídy ZŠ
v Rychnově nad Kněžnou, Kolowratská.

Ředitelka ZŠ Opočenská Dagmar Macková se starostou Petrem Lžíčařem
Výherci získali hodnotné ceny v podobě didaktických her a výtvarných pomůcek.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Smrt plave po vodě, nové léto k nám jede
Vynášení Morany
je starodávný pohanský zvyk, který
se dochoval dodnes.
Morana je bohyně
zimního slunovratu
a zimy. Vypadá jako
zamračená stařena
a je ochránkyní odpočinku, během něhož mohou všichni
lidé, země i příroda
načerpat nové síly.
Vynášení
Morany se v ZŠ Opo20

čenská stalo tradiční akcí, na kterou se
žáci dlouho a pečlivě připravují. Žáci
vyrábějí tělo stařeny z uschlé trávy. Figurínu ustrojí, okrášlí ji ozdobami z vyfouklých vaječných skořápek. A pak už
nezbývá nic jiného, než se vydat na pochod, jehož cílem je nedaleký Zlatý potok. Akce vrcholí přednesem básniček
a říkadel vztahujících se k loučení se
zimou, během něhož je Morana zapálena a vhozena do potoka, jehož proud ji
odnese z města jako symbol překonání
zimy.
ZŠ Opočenská,
Dobruška
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Víte, že divoké prase umí plavat? Kolik bodlin má ježek?
V březnu přichází jaro, probouzí se příroda a s ní i některá zvířátka. Vlastně skoro
všechna. O některých přišli našim žákům
vyprávět členové mezinárodní ochranářské organizace A Rocha z pobočky v Dobrém Pavel Světlík a Filip Laštovic.
Pro mladší děti si připravili program
„Povídáme se zvířátky“. Jako první se
představil pan bobr. Žáci se od něj dozvěděli, kde žije, co má rád, kolik rodí jeho
samice mláďat, jakým způsobem tvoří
přehrady na řekách a jak upozorňuje svá
mláďata na blížící se nebezpečí. Po bobrovi přiskákala za žáky paní veverka. Vzhledem k tomu, že každý z našich žáků už
veverku viděl a ledacos o ní věděl, tak se
z pánů Světlíka a Laštovice stali na chvíli
posluchači a ze žáků přednášející. Dalšími zvířátky, s jejichž podobou a životem
odborníci seznámili, byli vydra, ježek,
krtek, divoké prase, rys, jezevec, liška,
netopýr a žába. O každém se žáci dozvěděli něco zajímavého a některé informace

překvapily i učitelky. Věděli jste třeba,
že si jezevec, na rozdíl od mazané lišky,
potrpí na pořádek?
A třeba, že divoké
prase umí plavat?
A víte, kolik má ježek bodlin? Nikdo
z žáků to nevěděl –
šest až osm tisíc.
Starším
žákům
se přednášející snažili přiblížit život
ptáků ve městě. Program byl obohacen
o prezentaci ptactva na interaktivní tabuli a ukázku modelů preparovaných ptáků
žijících v blízkosti lidských sídel. Žáci
se dozvěděli, podle jakých konkrétních
pobytových značení jako jsou peříčka,
zbytky vajec, stopy ptáků v bahně, mohou
zjistit jejich přítomnost a jakým způsobem mohou ptákům zpříjemnit místo, kde

žijí. Příkladem jsou různá krmítka, napajedla a koupaliště.
Vzhledem k nepříznivému počasí se
program odehrál v prostorách školy, což
ovšem nezměnilo nic na tom, že byl pro
žáky nejen velmi poučný, ale i zábavný. Těšíme se, až budeme moci vyrazit
do přírody přímo do Ekocentra Krupárna
v Dobrém.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Zdánlivě běžné recyklování může být velmi zábavné
V rámci environmentální výchovy
v Základní škole Opočenská se uskutečnil vzdělávací program „Recyklace hrou“,
realizovaný pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Akce
byla žákům odměnou za to, že po celý rok
sbírali baterie, třídili odpad, pomáhali životnímu prostředí úklidem blízkého lesa
a přilehlého parku a zúčastnili se soutěží
vyhlášených obecně prospěšnou společností Recyklohraní.
Vzdělávací program byl rozdělen pro
mladší a pro starší žáky. Prvnímu stupni lektorka připravila obrázky odpadků
různého druhu a žáci je museli roztřídit do správně barevných popelnic, či je
„odnést“ do sběrného dvora. Děti nadšeně spolupracovaly a o odpadky se doslova „praly“. Druhá část programu byla
věnována samotnému pojmu recyklace.
Lektorka vysvětlila, co slovo recyklace znamená, u kterých materiálů se s ní
setkáváme a následně ukázala obrázky

možných produktů recyklace – zimní
bundu, skluzavku, spací pytel, proložky
na vejce… Nakonec žáci ve skupinkách
demontovali a zpětně složili pračku, zinkouhlíkové baterie a počítače, což pro ně
bylo velkým zážitkem.
Prvním úkolem žáků druhého stupně
bylo nalézt odpovědi na konkrétní otázky, vztahující se k čistotě ovzduší a vod
na Zemi napsané na kartách. Přestože
mohli spolupracovat ve skupinkách, některé otázky pro ně nebyly snadné. Při
následné diskuzi jim lektorka s odpověďmi pomohla. Pak se opět demontovaly
a montovaly elektropřístroje. V závěrečné části vzdělávací akce žáci zhlédli ﬁlm
o možných způsobech recyklace a následném využití „odpadků“.
Navzdory tomu, že se žáci dopoledne neučili, dozvěděli se spoustu nových
a užitečných informací, které se jim mohou v životě hodit.
ZŠ Opočenská, Dobruška

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Dobrovolní hasiči v Dolech oslavili desáté narozeniny
Před deseti lety se skupinka sousedů,
přátel a kamarádů v Dolech při jednom ze
sousedských posezení dohodla, že založí
sbor dobrovolných hasičů. Vždyť hasiči
na vesnici vždy byli nejen ochránci majetků před požárem, ale i nositeli kultury
a veřejného života.

V pátek 21. března 2008 vznikl Sbor
dobrovolných hasičů Dobruška – Doly.
U jeho zrodu stálo devětadvacet zakládajících členů, kteří si na valné hromadě
zvolili za hasičského starostu Petra Lžíčaře. Ve výboru zasedli Josef Štěpán, Pavel
Macek, Martina Rašková, Jaroslav Dvo-

řák a jako revizorka účtů Věra Dvořáková.
Premiérovou velkou akcí, která prověřila nově vzniklý sbor a která se pak
na několik let těšila úspěšné tradici, se
stala 1. Dolská velikonoční hasičská slavnost. Uskutečnila se v neděli ve valském
přírodním divadle - dva dny po zakláda21

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 5 / 2018

jící valné hromadě. Na slavnosti se představili dobrovolní hasiči z Domašína, klub
vojáků v záloze z Dobrušky, ženský pěvecký sbor Vlasta, který dolským hasičům
zazpíval speciálně upravenou píseň „Doly
krásné, Doly mé“, dechová hudba Valánečka, mažoretky z Dobrušky a hudební
skupina Stará parta.
Další nápady a akce na první velkou
dolskou hasičskou show plynule navazovaly. Byly určeny nejen dobrovolným
hasičům, ale i široké veřejnosti. Hasiči
z Dolů se podepsali pod 1. Hasičským
bálem, který se v pozdějších letech změnil na Rockový bál. S posledními ročníky taneční zábavy pomáhají skibobisté
z dobrušského Skibob klubu. Oblibu mezi
malými sportovci si získal Dolský bike
cup, jehož letošní 8. ročník je připraven
na první červnovou neděli (3. června).
Dolští hasiči jsou rovněž nepřehlédnutelní na Dni bezpečnostních a záchranných
složek. Návštěvníkům vyhlášené akce
na náměstí F. L. Věka na počátku červ-

na nabízeli vynikající guláš. Uvařili ho
v polní kuchyní, kterou si v roce 2013 přivezli z Brna. Ve stejném roce se Dolská
velikonoční hasičská slavnost přestěhovala do dobrušských Archlebových sadů.
Nevyzpytatelnost jarního počasí o Velikonocích a legislativní náročnost akce vedla dolské hasiče k nelehkému rozhodnutí
pořádání akce ukončit.
Dolský sbor však nezahálí. Namísto
velkých veřejných akcí se zaměřil na menší, určené pro své členy, přátele a kamarády. Dobrovolné hasiče z Dolů jste mohli
potkat na výletech v Kutné Hoře, v Jičíně, v Dětenicích nebo v chrámu sv. Víta
v Praze, na posvícení na Dolech, při čarodějnicích nebo na gulášových slavnostech
v Bolehošti.

Před měsícem v neděli 1. dubna
členové SDH Dobruška-Doly navázali na tradici velikonočních setkání a se
vztyčenou hlavou oslavili 10. výročí založení sboru. Sešli se na zahradní
party o velikonoční neděli. Při dobrém
jídle z grilu, chutném moku a písničkách skupiny Dobrý Bidlo zavzpomínali
na vše hezké, co jim uplynulých deset
let přineslo. Na oslavě se za slunečného
odpoledne sešlo na šedesát současných
i bývalých dolských dobrovolných hasičů, přátel a kamarádů.
A kolik má SDH Dobruška-Doly
k dnešnímu dni členů? Přesně osmadvacet. Nejmladším je dvouapůlletý Daniel
Langer, který do sboru vstoupil letos právě na apríla.
(jme)

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
www.jbdobruska.cz

Týden bezpečnosti
V Sedmikrásce jsme také letos uspořádali Týden bezpečnosti. Od pondělí 19.
března do pátku 23. března jsme se v prostorách rodinného centra věnovali této
tematice. Pro naše návštěvníky i širokou
veřejnost jsme připravili takzvanou místnost bezpečnosti vybavenou pomůckami
k nácviku první pomoci, ﬁgurínou pro
nácvik srdeční masáže, tištěnými materiály o bezpečnosti doma, venku, v autě,
na silnici a podobně. Zahrnovala také aktuální téma týkající se nástrah internetu,
prevence a řešení kyberšikany,
závislosti na sociálních sítích
a online hrách
a tak dále. Děti
si odnesly dárečky v podobě
pexesa s dopravními značkami,
omalovánek,
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policejních samolepek a reﬂexních pásků.
V pondělí navštívila rodiče a děti v rodinném centru inspektorka policie ČR Simona Dvořáková. Vedla besedu na téma
Bezpečnost doma i venku. Kluci a holčičky se mohli seznámit se skutečnou policistkou v uniformě. Maminky a tatínkové
využili pohlídání dětí a slyšeli dobré rady,
jak zajistit bezpečnost dětí v autě, na kole,
na komunikacích i doma.
Během středečního dopoledne nás
čekaly Nástrahy a nebezpečí internetu
zaměřené na rodiny s dětmi do šesti let.
Přijel za námi lektor primární prevence
a předseda sdružení OD5K10 z Rychnova
nad Kněžnou Martin Vlasák. Jeho vědecké poznatky umocnil fakt, že sám je otcem
tří malých dětí, které spolu s manželkou
přijely s ním. Věnoval se nebezpečí a tlaku dnešní doby. Děti nadměrně využívají
notebooky, tablety, smartphony namísto
toho, aby si hrály se stavebnicemi, skládaly puzzle, četly knížky a při hře rozvíjely
svou fantazii, myšlení, řeč a kreativitu nezbytnou pro správný vývoj. Martin Vlasák
hovořil o rizicích sledování televize. Čas-

sedmikraska@jbdobruska.cz
té sledování pohádek vede k pasivitě, potlačení slovní zásoby, závislosti, zatímco
opomíjený poslech audio pohádek rozvíjí
sluchové vnímání a představivost.
Zdravotní sestra a vedoucí Rodinného
centra Sedmikráska Iva Horáková ve čtvrtek promluvila na ústřední téma První
pomoc. Předala zúčastněným informace
o záchraně lidského života v různých situacích. Jak správně a pohotově reagovat,
zachovat klid a poskytnout první pomoc
a následně přivolat záchrannou službu.
Popsala vybavení autolékárničky a přidala rady, jak ji používat. Součástí byl i důležitý nácvik první pomoci (srdeční masáž
a zástava krvácení)
Týdne bezpečnosti se zúčastnilo okolo stovky návštěvníků, kteří ocenili především praktičnost informací, otevřenost
a prostor na diskuzi a dotazy během jednotlivých programů. Těší nás, že celá
akce byla přínosná a mohla tak posloužit
obyvatelům a našim přátelům z Dobrušky
a okolí.
Za tým Sedmikrásky
Mgr. Kateřina Faltová
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
květen 2018
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
Pátek 25. května až neděle 27. května
DOBRUŠSKÁ POUŤ
Stánkový prodej a atrakce na náměstí F. L. Věka a v ulicích Opočenská a Komenského
Páteční doprovodný program: 17.30 vystoupení Mažoretek Dobruška a taneční skupiny D-Rush Melounci z DDM Dobruška,
19.00 koncert Olgy Lounové s kapelou, 21.00 koncert Petry Janů
Pátek 1. června
DEN BEZPEČNOSTNÍCH A ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK IZS
10. ročník přehlídky hasičů, policistů, vojáků, celníků, záchranářů a dalších. Další program ve Společenském centra-Kina 70.
Rozšířený odpolední program pro děti u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Více informací na straně 4, na plakátech a v Informačním centru.

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.
DEN MUZEÍ – v pátek 18. května při příležitosti Mezinárodního dne muzeí budou všechny muzejní expozice přístupné
ZDARMA.

SYNAGOGA
VÝSTAVA: LADISLAV VLNA – LIDÉ MOŘE
Po Praze a polském Štětínu se
Dobruška stane třetím místem,
kde bude jedinečný soubor
obrazů představen veřejnosti.
Obrazy slavných polských námořníků jsou vytvořené netradiční technikou metalurgické
malby, kterou vymyslel autor
Ladislav Vlna. Originální český umělec zaměnil malířské
plátno za kovové desky. Díla
vytváří broušením, leštěním
a pomocí ohně, který mu pomáhá odkrývat v hlubinách
kovu skrytou barvu. Sám au-

přehled akcí
tor je fascinován světlem, které se odráží na povrchu jeho prací
a které dokonale vynikne právě v interiéru synagogy.
Výstava bude součástí prohlídky historických expozic denně
mimo pondělí v 9 – 11.30 a v 12.30 – 17 hodin od 22. května
do 8. července.
Pondělí 7. května v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Středa 9. května v 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ II.
Pondělí 14. května v 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ III.

DVOREK U DOMKU F. L. VĚKA
Neděle 13. května v 15.00
VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO – koncert trampského a folkového písničkáře
Vstupné 50Kč. Vstupenky budou k zakoupení na místě před koncertem. (V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě, Nádražní 535)

SOKOLOVNA
Opočenská 585, ☎ 724 179 754
Pondělí 30. dubna ve 21.00
ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA S POHODEXEM
Pořádá ﬂorbalový klub FBC Dobruška.
Sobota12. května v 10.00
DOBRUŠSKÉ SLUNÍČKO
25. ročník soutěžní nepostupové přehlídky neprofesionálních
dětských tanečních skupin, klubů, kroužků a kolektivů z královéhradeckého regionu. Pořádá DDM ve spolupráci s Kulturními
a sportovními zařízeními města Dobrušky.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní 428, ☎ 494 623 794
Čtvrtek 24. května v 17.00
OPEN ZUŠ - koncert kapely pod vedením učitele Vladimíra Tošovského ve velkém sále kina

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Středa 2. května až čtvrtek 24. května
PETR HÁJEK: KOLÁŽE
Pátek 25. května až pátek 29. června
DÉNES MIKOCZY (místostarosta maďarského města Nagymederi): 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.
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KNIHOVNA

RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667

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
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Dobruška. K vidění
jsou malby, kresby, graﬁka i prostorové objekty, které vznikaly
v průběhu dvou let, ale nejintenzivněji během letošního školního
roku. Děti se zabývaly uměleckým zpracováním fauny a ﬂory. Inspirací bylo především paví pero a krajina. Tradiční akce prezentuje práce od těch nejmladších žáčků až po náctileté absolventy.
Projekt se řadí k celostátnímu
happeningu ZUŠ OPEN. Výstavu připravila vyučující výtvarného oboru Petra Žďánská.

Středa 2. května v 9.30
NA SLOVÍČKO
Setkání u kávy a něčeho sladkého. Pořádají SONS Dobruška
a Městská organizace Svazu důchodců ČR.
Čtvrtek 10. května v 16.00
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Zajímavý host bude vyprávět o krásách přírody Orlických hor.
Těšte se na tipy na letní procházky a výlety za krásami, které
máme tak blízko a třeba o nich ani nevíme. Vyprávění bude obohaceno o videoprojekci. Pořádá Městská organizace Svazu důchodců ČR Dobruška a dobrušská odbočka SONS.
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
Čtvrtek 3. května
DEN ZEMĚ - interaktivní program o přírodě pro žáky ZŠ Opočenská.
Středa 23. května v 15.00 v Archlebových sadech
ŠKOLY ZA ŠKOLOU - přehlídka z oblasti pěvecké, taneční
a recitační žáků dobrušských základních škol, mateřských škol
a DDM. V případě nepříznivého počasí bude program přesunut
do kulturního domu.

Čtvrtek 3. května v 15.00
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční zábavný program v dětském oddělení. Maminky mají
možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.
Středa 2. května ve výpůjčních hodinách městské knihovny
RANDE S KNIHOU NASLEPO aneb Vyberte si knižního partnera pro májový večer
Nesuďte knihu podle obalu a půjčte si tajemný balíček s knihou. Může to být knižní láska hned na druhý pohled. Přijďte
si vypůjčit knihu naslepo a až doma zjistíte, co jste si přinesli.
V půjčovně pro dospělé vás čekají zabalené balíčky, ve kterých
se skrývají naše knižní tipy. Na každém balíčku najdete malou
nápovědu s upřesněním žánru. Můžete se tak dostat ke knihám,
které by vás nikdy nenapadlo si půjčit. Víc už neprozradíme.
Každé úterý ve 13.30
KLUBÍK PRO TEENS - nový knižní a herní klub
Pro děti ve věku 11 až 15 let, které si chtějí popovídat nejenom
o oblíbených a právě čtených knížkách, ale rády si zahrají i stolní
a společenské hry. V novém knižním a herním klubu určitě nebude o zábavu nouze!
PŘEBALOVACÍ PULT V KNIHOVNĚ
Knihovna se stala ještě přátelštějším místem
pro maminky s kojenci a batolaty. Připravila
pro vás pohodlné místo k přebalení vašeho
malého děťátka.
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Sobota 9. června v okolí táborové základny v Mělčanech
POHÁDKOVÝ LES
Procházka lesem za pohádkovými bytostmi, u nichž se plní drobné úkoly. Startovné 30 Kč (platí pouze děti).
ČEPICE PRO AFRIKU
Prosíme všechna pilné pletařky, aby hotové čepice přinesly
do DDM do konce května.

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24 (vchod od zmrzliny), ☎ 605 548 288
Čtvrtek 10. května v 9.30
DĚTI A HRANICE VE VÝCHOVĚ
Mgr. Evald Rucký Th.D.Ep.Fr., rodinný a výchovný poradce.
Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici
Středa 16. května v 10.00
LETNÍ NEMOCI A NEBEZPEČÍ - PRVNÍ POMOC
- odstranění klíštěte, hrozba boreliózy - nebezpečná ztráta tekutin - bodnutí vosou, včelou a možné alergické reakce - tipy, co
dát do lékárničky. Zdravotní sestra, vedoucí RC Sedmikráska Iva
Horáková. Vstupné 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Pondělí 21. května v 10.00
PO MATEŘSKÉ DO PRÁCE
Mgr. Gabriela Machová, advokátní koncipient - na co mají maminky v zaměstnání ze zákona nárok - péče o dítě do 4 let, do 7
let - příprava na pracovní pohovor - aktuální situace na trhu práce. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici
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IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254,
www.ixko.eu
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
V pastoračním centru za farou:
AWANA (klub pro děti od 5 let)

každé pondělí v 16.30

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

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Mimořádné představení
Úterý 1. května ve 20.00
TÁTOVA VOLHA
Repríza dramatické komedie od režiséra Jiřího Vejdělka. Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla.
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského
syna… Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ90 min.
Čtvrtek 3. května ve 20.00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Premiéra české romantické komedie režiséra Tomáše Svobody. Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná
televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé
blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu... V hlavních rolích: Anna Polívková, Jan Dolanský,
Ester Geislerová, Eva Holubová. Mládeži přístupný Vstupné
130 Kčǀ90 min.
Pátek 4. května ve 20.00
AŽ NA DNO
Premiéra dramatu Německo/Francie/Španělsko/USA. Britský
agent James a podmořská bioložka Danielle se poprvé setkají
pláži v Normandii a zamilují se do sebe. Pak je však jejich práce
od sebe oddělí a osamoceni čelí smrtícím hrozbám. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ111 min.
Sobota 5. května v 17.30
TÁTOVA VOLHA
Repríza dramatické komedie od režiséra Jiřího Vejdělka (Účastníci zájezdu, Ženy v pokušení, Muži v naději). Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ90 min.
Sobota 5. května ve 20.00
POMSTA
Premiéra francouzského dramatického ﬁlmu. NIKDY neberte
milenku na pánskou jízdu! Obzvlášť, pokud se chcete věnovat
lovu… Tři samolibé frajírky čeká brutální lekce chování. Mládeži do 18 let nepřístupný. Vstupné 110 Kčǀ108 min.
Koncert
Neděle 6. května v 18.00
JMÉNA POSTAV V HUDBĚ
Novoměstská ﬁlharmonie (Noﬁ) již tradičně odstartuje jarní
koncertní turné v dobrušském kině. Pod taktovkou Jaroslava Rybáčka se představí jediná neprofesionální ﬁlharmonie v Královéhradeckém kraji. A co si představit pod názvem „Jména postav

v hudbě“? Ďábelské rytmy Fausta, ohnivé tóny Carmen a spoustu
dalších. Hosty večera budou koncertní mistr a sólista Symfonického orchestru Českého rozhlasu Petr Zdvihal a sopranistka Teplické konzervatoře Václava Štěpánová. Vyprodáno!
Mimořádné představení
Úterý 8. května ve 20.00
KLUCI Z HOR
Repríza nového českého ﬁlmu režiséra Tomáše Magnuska. Hlavními protagonisty ﬁlmového příběhu jsou strýc Emil a jeho synovec Láďa. Osud je svede dohromady uprostřed Orlických hor.
Dalo by se říct, že si takzvaně zbyli. Jejich situaci komplikuje
fakt, že strýc Emil je mírně retardovaný a jeho synovec Láďa rozumu také moc nepobral. Emil a Láďa jsou nejen rodinní příbuzní, ale především kamarádi, kteří se svým povahovým ustrojením
a přístupem k životu vymykají zažitým stereotypům a tradicím.
V hlavních rolích: Martin Dejdar a Jiří Lábus. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kčǀ90 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 10. května v 10.00
PLANETA ČESKO
Premiéra mimořádného 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 ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující
dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka.
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ81 min.

Čtvrtek 10. května ve 20.00
NIC JAKO DŘÍV
Premiéra jedinečného českého dokumentu Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské. Pohled do života teenagerů, kteří musí dospět dřív,
než by sami chtěli. Mládeži nepřístupný. Vstupné 100 Kčǀ92 min.
Pátek 11. května ve 20.00
HASTRMAN
Repríza úchvatného českého romantického thrilleru režiséra Ondřeje Havelky. Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny
s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ100 min.
Sobota 12. května v 17.30
AVENGERS: INFINITY WAR ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního snímku završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu ﬁlmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna
nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers
a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit
se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy. Mládeži
přístupný. Vstupné 140 Kčǀ149 min.! České znění.
Sobota 12. května ve 20.00
TICHÉ MÍSTO
Premiéra hororového thrilleru. Když tě uslyší, tak tě uloví.
Obyčejná rodina se snaží přežít ve světě, kde i ten nejtišší zvuk
může znamenat rozsudek smrti. V hlavních rolích John Krasinski
a Emily Blunt. Mládeži přístupný.Vstupné 120 Kčǀ 90 min.
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Neděle 13. května v 15.00
KRÁLÍČEK PETR
Repríza rodinné animované komedie. Rebelský králíček Petr žije
veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě.
Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní
- a už vůbec ne se zvířaty. Začíná bizarní válka o teritorium. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ89 min. České znění.
Neděle 13. května v 17.30
PSÍ OSTROV
Premiéra dobrodružného animovaného ﬁlmu. Starosta města Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí pejsky k vyhnanství na opuštěném ostrově plném odpadků. Naštěstí se za nimi vydává Atari,
chlapec, který chce zachránit svého ztraceného čtyřnohého přítele. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ101 min.
Neděle 13. května ve 20.00
PŮLNOČNÍ LÁSKA
Premiéra romantického dramatu. Sedmnáctiletá Katie trpí přecitlivělostí na denní světlo, vzácnou život ohrožující chorobou. Od dětství je celé dny zavřená v domě a ven může vyjít jedině v noci. Její
život se změní, když jedné letní noci potká Charlieho, svou platonickou lásku. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ91 min.
Čtvrtek 17. května ve 20.00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Repríza české romantické komedie. Mládeži přístupný Vstupné
130 Kčǀ90 min.
Pátek 18. května ve 20.00
TAXI 5
Premiéra francouzské akční komedie. Pokračování série s legendárním bílým taxi v hlavní roli. Pařížský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen na městskou policii do Marseille,
kde má dopadnout gang italských lupičů, kteří v nadupaných
Ferrari vykrádají jedno klenotnictví za druhým. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ103 min.
Sobota 19. května v 17.30 a neděle 20. května v 17.30
DEADPOOL 2
Premiéra akční komiksové komedie. Když Wade Wilson neboli
Deadpool, nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina všech dob,
se vrací, aby s pomocí svých schopností opět zachraňoval celý
svět. Třeba před děsivě nebezpečným lepkem v potravinách.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 140 Kčǀ100 min.
Sobota 19. května ve 20.00
AVENGERS: INFINITY WAR ﬁlm ve 3D
Repríza dobrodružného snímku završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu ﬁlmovým světem studia Marvel o nejsmrtonosnější
a nejultimátnější válce všech dob. Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kčǀ149 min.! České znění.
Neděle 20. května v 15.00
HLEDÁ SE PRINCEZNA
Premiéra nového pohádkového příběhu z dob statečných rytířů,
krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec,
který sní o titulu rytíře, potká nádhernou Milu a na první pohled
se zamiluje. Jenže strašlivý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu
moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu… Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kčǀ85 min. České znění.
Neděle 20. května 20.00
NEZMÁMÝ VOJÁK
Premiéra válečného dramatu vypráví o jednotce ﬁnských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu.
Muže spojilo přátelství, humor a touha přežít. Odvahu ﬁnských
vojáků v průběhu Zimní války ve svém projevu ocenil Winston
Churchill: „Osamocené Finsko ukazuje, čeho jsou schopni svobodní muži.“ Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ181 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 24. května 10.00
HASTRMAN
Repríza romantického thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli.
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Režisér Ondřej Havelka ve své prvotině zﬁlmoval oceňovaný román Miloše Urbana. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ100 min.
Koncert
Čtvrtek 24. května v 17.00
ZUŠ OPEN
Celorepubliková akce „zušek“. Koncert kapely Vladimíra Tošovského. V případě příznivého počasí vystoupí před kinem
od 16.00 hodin další žáci ZUŠ Dobruška.
Čtvrtek 24. května ve 20.00,
pátek 25. května ve 20.00 a sobota 26. května v 17.30
SOLO: STAR WARS STORY ﬁlm ve 3D
Vydejte se do předaleké galaxie za dobrodružstvím s nejoblíbenějším syčákem v galaxii. V řadě troufalých eskapád hluboko
v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han
Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota,
ale narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Premiéra. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ100 min.
Sobota 26. května ve 20.00
JAK NAPÁLIT BANKU
Premiéra německé geniální komedie. Boxer Chris, namydlený herec Petr a šílený marketingový specialista Max léta šetřili
peníze na své životní sny. Naneštěstí pro ně bankovní manažer Schumacher úmyslně nechá jejich investiční účty padnout
na nulu, aby se zbavil neurotického investičního poradce Tobiase. Všichni čtyři muži vymyslí šílený plán... Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ96 min. České znění.
Neděle 27. května v 15.00
V HUSÍ KŮŽI
Repríza rodinné animované komedie. Rodina je ta největší jízda.
Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, svůj život si užívají plnými
zobáky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ91 min. České znění.
Neděle 27. května v 17.30
HLEDÁ SE PRINCEZNA
Repríza pohádkového příběhu - Ukrajina. Kouzelný příběh
Ruslana a Mily. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ85 min. České znění.
Neděle 27. května v 20.00
NA KRÁTKO
Premiéra nového českého dramatu režiséra Jakuba Šmída. Příběh
o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé
rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. Zkoušku z dospělosti musejí skládat předčasně. A o dospělých, kteří
nedokážou pomoct ani sobě. Hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa,
Petra Špalková, Marta Vančurová, Martin Finger a další. Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kčǀ104 min. + 6 min. předﬁlm.
Čtvrtek 31. května ve 20.00
KLUCI Z HOR
Repríza českého ﬁlmu režiséra Tomáše Magnuska. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ90 min.
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.
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.
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MALÝ SÁL
Beseda
Čtvrtek 3. května v 18.00
SEČUÁN OČIMA PETRA VOLDÁNA
Cestovatelská beseda o zákulisí natáčení divácky úspešného pořadu ČT „Postřehy odjinud“ s Petrem Voldánem, dlouholetým
rozhlasovým zpravodajem a reportérem i spolupracovníkem ostravské České televize, která po Skotsku, Irsku, Finsku, Walesu, Maltě a Jižní Koreji aktuálně vysílá premiérově TV fejetony.
Vznikly v západní čínské provincii Sečuán, která je nejen domovem pandy velké, ale odkud se do celého světa rozšířil čaj. Dozvíte se podrobnosti o čajových rituálech i celé kultuře pití čaje
v jeho domovině. Sečuán dal světu i ručně tkaný brokát – uvidíte,
jak pomalu na stavech přibývá. Ze Sečuánu pochází také kuře
Kung-pao, sečuánský pepř a další pozoruhodnosti. Prohlédnete
si sochu největšího sedícího Buddhy na světě. Petr Voldán přiblíží další zajímavosti ze zákulisí televizních dokumentů „Postřehy
odjinud“. Poodhalí originální a tajemnem opředenou techniku
tzv. „Střídání tváří“ v klasické části světoznámé sečuánské opery. Uvidíte jedno ze tří největších světových nalezišť dynosaurů,
projdete se po tržnicích a „ochutnáte“ vyhlašenou sečuánskou
kuchyni. A bude toho ještě mnohem víc… Vstupné dobrovolné.
Pořádá město Dobruška.
Výstava
Středa 9. května až čtvrtek 31. května
HISTORIE VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ
A LETECKÉHO MĚŘICKÉHO SNÍMKOVÁNÍ
NA ÚZEMÍ ČESKÝCH ZEMÍ
Připravil Vojenský geograﬁcký a hydrometeorologický úřad
generála Josefa Churavého v Dobrušce ke 100. výročí vzniku
geograﬁcké služby Armády České republiky. Seznámí s historií
a vývojem vojenského mapování a leteckého měřického snímkování v českých zemích. Ukázky jsou zaměřeny především
na území města Dobrušky a okolí. Sleduje postupné změny regionu v průběhu doby. Vystaveny jsou i mapy, které byly ve své
době utajovány a veřejnosti nedostupné. Představí reprodukce
první známé samostatné Klaudyánovy mapy Čech z roku 1518
a Müllerovy mapy Čech z roku 1720. Na ně navazují vojenské
mapy z období I., II. a III. rakouského vojenského mapování
Čech. Hlavní část výstavy je věnována vojenským mapám a prezentuje výsledky stoletého snažení několika generací vojenských
geografů a kartografů. Kromě topograﬁckých map jsou vystaveny i vojenské speciální mapy, reliéfní mapy, automapy, atlasy
a letecké měřické snímky. Výstava je doplněna o plány a fotomapy města Dobrušky. Součástí výstavy je projekce map a leteckých měřických snímků, které se vzájemně prolínají v čase.
Slavnostní zahájení ve středu 9. května ve 13 hodin. Otevřeno
v provozních hodinách kina.

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

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

V úterý 1. května KRYTÝ BAZÉN UZAVŘEN.
Omezení plavání
(ve dnech školní výuky):
Úterý
15.00 – 16.30 (rezervace 2 drah)
Úterý
16.30 – 18.00 (rezervace 1 dráhy)
Čtvrtek 14.30 – 16.00 (rezervace 2 drah)
Pátek
14.15 – 15.45 (rezervace 1 dráhy)
Pátek 4. května a pátek 25. května – krytý bazén otevřen od 14.00
do 20.00
Sobota 5. května a sobota 26. května – krytý bazén otevřen
od 12.00 do 20.00
Ranní plavání: (ve dnech školní výuky) pouze čtvrtky 3., 10.
a 17. května a pátky 4., 11., 18. a 25. května.
Neděle 6. a 20. května
10.00 – 11.00
Potápěči pro veřejnost
Úterý a Čtvrtek

AQUAEROBIC
18 – 19

SPINNING
Pouze pondělky 14., 21. a 28. května a pátky 11., 18. a 25. května
SAUNA
13 – 21 ženy
13 – 21 muži
13 – 17 ženy
17 – 21 společná
Pátek
13 – 21 muži
Sobota
12 – 21 společná
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz
Úterý
Středa
Čtvrtek

FOTBAL
Domácí mistrovské zápasy
na Městském stadionu Václava Šperla
Úterý 1. května
Přebor okresních výběrů OFS v kategorii přípravek U10
9.00
(účastní se výběry Rychnova n. K., Náchoda, Trutnova, Hradce
Králové a Jičína)
Sobota 5. května
SK Dobruška C – FC České Meziříčí B
okresní soutěž – muži

17.00

Neděle 6. května
Turnaj krajského přeboru starší přípravky

10.00

Sobota 12. května
SK Dobruška C – TJ Sokol Voděrady
okresní soutěž - muži

10.00
27
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SK Dobruška – SK Týniště nad Orlicí
krajská soutěž – starší žáci
SK Dobruška A – Sokol Bílá Třemešná
krajská soutěž – muži

17.00

Neděle 13. května
Turnaj krajského přeboru starší přípravky

10.00

Středa 16. května
Turnaj krajského přeboru mladší přípravky

16.30

14.45

Sobota 19. května
Turnaj krajského přeboru mladší přípravky

10.00

Sobota 26. května
SK Dobruška – TJ Dvůr Králové
krajská soutěž – starší žáci
SK Dobruška C – SK Dobré
okresní soutěž – muži

14.45
17.00

Pátek 1. června
17.00
M&T Ivo Ulich vs. REAL PRAHA
Exhibiční zápas mužstva M&T Ivo Ulich proti týmu osobnosti
kulturního a sportovního života Real Praha, v němž pravidelně
nastupují mj. Jaromír Bosák, Leoš Noha, David Suchařípa, Ladislav Hampl a mnoho dalších.

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Domácí mistrovské zápasy na hřišti za sokolovnou
Sobota 12. května
Sokol Dobruška – Sokol Krčín – OP mladší žáci
Sokol Dobruška – TJ Sokol Opatovice n. Lab.
OP mladší žákyně
Sokol Dobruška – Sokol Krčín A
OP starší žáci
Sokol Dobruška – TJ Sokol Opatovice n. Lab.
OP starší žákyně
Sokol Dobruška – TJ Sokol Osek nad Bečvou
2. liga muži
Neděle 13. května
Sokol Dobruška – SK Studénka – 2. liga muži
PLAY OFF – 1. liga ženy
Sokol Dobruška – Sokol Krčín B – OP starší žáci
Sokol Dobruška B – Sokol Krčín B – OP muži

8.00
9.10
10.20
11.30
16.00
10.30
12.00
13.20
14.30

Sobota 19. května
Sokol Dobruška – Sokol Krčín – OP dorostenci
PLAY OFF – 1. liga ženy

9.00
10.30

Neděle 20. května
Sokol Dobruška – Sokol Ostopovice – 2. liga muži
PLAY OFF – 1. liga ženy

10.30
12.00

Sobota 26. května
Sokol Dobruška – TJ Sokol Opatovice n. L.
OP starší žáci
Sokol Dobruška – TJ Sokol Opatovice n. Lab.
OP dorostenci
Sokol Dobruška B – TJ Sokol Opatovice n. L. B
OP muži
Sokol Dobruška – TJ Sokol Podhorní Újezd
OP mladší žáci
PLAY OFF – 1. liga ženy

12.00
14.30

Neděle 27. května
PLAY OFF – 1. liga ženy

10.30

8.00
9.10
10.30

CYKLISTIKA
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 (asfaltová silnice lipovou alejí a cesty okolo hřbitova a kostela Sv. Ducha). Časový pořad: 15.00 – 15.30 – prezence
závodníků ve Venclíkových sadech (nová plocha pod hřbitovem
– stan SDH). Od 15.30 starty jednotlivých kategorií. Délky tratí
od 80 metrů podle věku. Pořádají Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska a sbor dobrovolných hasičů Dobruška–Doly.
Neděle 13. května v 10.00
DOBRUŠSKÝ POHÁR – závod XC MTB
MĚLČANY – JÍZDNÍ KOLA FRYNTA –
start u hasičské zbrojnice v Mělčanech. Pořádá Tri club Dobruška.

TRICLUB

D O B R U Š K A
Neděle 20. května v 10.00
DOBRUŠSKÝ POHÁR – SILNIČNÍ ČASOVKA - INDIGO
– start ve sportovním areálu v Semechnicích. Pořádá Tri club
Dobruška.

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ
V Dobrušce se objeví červené kontejnery
Součástí jarního úklidu bývá
vytřídění starých, rozbitých nebo
nepoužívaných drobných elektropřístrojů. Patří nejenom na sběrný dvůr, ale
i do červených kontejnerů, kterých jsou
v Česku již téměř tři tisícovky. Sedm jich
nyní zakotví také u nás v Dobrušce.
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Co patří do červeného kontejneru?
Mobilní telefony, vysílačky, navigace,
přehrávače mp3, diskmany, rádia, notebooky, klávesnice, myši, baterie a nabíječky, kalkulačky, budíky, elektronické
hračky, auta na vysílačku, roboti, menší
kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné
konvice aj.), fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky, žehličky, ruční vysavače a další elektrospotřebiče do velikosti
40 × 50 centimetrů.

Z redakční pošty
Dovolte mi, abych touto cestou
poděkoval Kristýně a Zdeňkovi Zahradníkovým za vstřícný krok, když se rozhodli nabídnout pronájem restaurace Jelen
paní Valerii a Olince Buriánkovým. Obě
svoji iniciativou, snaživým přístupem, ochotou a obětavostí, přispěly k pochvalnému
navrácení jména restaurace Jelen na náměstí F. L. Věka. Profesionálním přístupem
si získaly nejen mnoho strávníků z Dobrušky, ale také turisty, navštěvující naše město.
Nově potěšila originální přestavba stravovacích prostor, rekonstrukce sociálního
zařízení a zřízení dětského koutku, v němž
mohou rodiče s klidem ponechat své hrající
ratolesti, zatímco si pochutnají připravené
na jídle z pestré nabídky.
Petr Falta
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ZE SPORTU
Házenkářky vybojovaly stříbro ve finále Českého poháru
V Bolevci, městské části Plzně, se
na sklonku března utkala čtyři ženská
družstva ve ﬁnále 44. ročníku Českého
poháru. Dobrušský tým vybojoval krásné
druhé místo. Účastníky ﬁnálového turnaje
byly TJ Sokol Tymákov, TJ Sokol Krčín,
TJ Sokol Dobruška a TJ Plzeň-Újezd.
Ženské družstvo v čele s trenéry Jiřím
Sychrovským a Boženou Laštovičkovou
vyrazilo na západ Čech v sobotu časně ráno.
Dobrušská sestava pro dvoudenní ﬁnále
Českého poháru nebyla úplná, přesto byla
děvčata odhodlaná podat kvalitní výkon.

Prvními soupeřkami byly házenkářky
ze sousedního Krčína. Napínavé východočeské derby rozhodl dvougólový rozdíl
ve prospěch děvčat z Dobrušky. Po závěrečném hvizdu sudích skóre ukazovalo
stav 25:23.
Dalším sobotním soupeřem bylo
družstvo TJ Plzeň-Újezd. Dobrušským
hráčkám se výborně dařilo eliminovat
očekávanou tvrdou hru a cílevědomě směřovaly k drtivému vítězství 24:13.
Druhý hrací den dobrušské hráčky
čekal rozhodující duel proti rivalovi
z Tymákova. Děvčata dala do zápasu
skutečně vše. Poločas skončil remízou
10:10. Po přestávce se však vytratilo pověstné štěstí a tymákovský tým postupně gólově odskakoval až na konečných
28:18. Navzdory prohře na závěr se
dobrušské hráčky mohly těšit ze skvělé druhé příčky. Navíc Dagmar Peřinová získala cenu určenou pro nejlepšího
obránce. Účast ve finále Českého poháru úspěšně završila přípravu na jarní
sezonu.
Sestava TJ Sokol Dobruška ve ﬁnále ČP 2018: Kočová – Peřinová, Štěpánová, Rydlová, Němcová, Svobodová
– Červinská, A. Henclová, Králíčková,
N. Henclová, Jelenová, Bittnerová. Trenéři: Sychrovský, Laštovičková.
(tjs)
Konečné pořadí Českého poháru 2018

Stříbrný tým házenkářek TK Sokol Dobruška na finálovém turnaji Českého poháru.
Horní řada zleva: trenér Jiří Sychrovský, Alexandra Svobodová, Lenka Králíčková,
Barbora Jelenová, vedoucí družstva Božena Laštovičková. Uprostřed: Dagmar Peřinová, Andrea Henclová, Veronika Červinská. Dole: Barbora Bittnerová, Denisa Rydlová,
Nela Henclová, kapitánka Markéta Štěpánová, Kateřina Němcová. Ležící: brankářka
Helena Kočová.

1. Tymákov

81:14

6

2. Dobruška

67:62

4

3. Krčín

54:67

2

4. Plzeň-Újezd

39:68

0

Ohlédnutí za úspěšnou sezonou kuželkářů
Dobrušští kuželkáři si před zahájením
sezony 2017/2018 vytýčili obtížný úkol.
Rozhodli se vyměnit dosluhující stavěče
kuželek za modernější (z důvodu úspory
zakoupili již používané). Za dva měsíce
odpracovali 860 hodin. Nové zařízení
nakonec přišlo na sto třicet tisíc korun.
Modernější konstrukce stavění kuželek
zvýšila výkony hráčů v průměru o patnáct
procent.
Elitní družstvo Dobrušky po třech
letech opět postoupilo do divize, v níž
odehrálo celou řadu výborných utkání.
Zaznamenalo čtrnáct vítězství, dvě remízy a deset porážek. Celkový zisk 30 bodů
vynesl v konečném divizním pořadí cennou šestou příčku.

Statistika základní sestavy A-týmu
(generální průměr a nejvyšší výkon)
Jiří Slavík
449,3 536
Martin Děkan
444,5 497
Roman Václavek
441,7 493
Jan Králíček
437,6 506
Josef Kupka
436
492
Michal Balcar
424,8 500
Rezervní družstvo, jehož hráči zaskakovali v áčku, obsadilo v dvanáctičlenném krajském přeboru konečné 10. místo,
znamenající záchranu v soutěži. Základ
B-týmu tvořilo kvarteto zkušených kuželkářů. Do potřebné šestice sestavu doplňovali nováčci sbírající v mistrovských
zápasech potřebné zkušenosti.

Bilance hráčů B-družstvo
Vladimír Gütler
444,5 484
Marie Frydrychová 425,2 439
Ivo Janda
421,1 464
Petr Brandejs
396,6 431
Petr Havlík
398,0 476
Jiří Frinta
397,1 475
Lukáš Fanc
395,3 447
Josef Petera
387,1 459
Milan Hašek
366,3 431
Jaroslav Černý
(kvůli zranění
odehrál jen 4 utkání)
Poděkování členů kuželkářského oddílu patří Majce Vlkové, která při zápasech
zajišťovala občerstvení, a její ženská ruka
se postarala o potřebný úklid dobrušské
kuželny.
(vg)
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Křížovka o ceny
Dubnová křížovka byla rekordní.
Do redakce Dobrušského zpravodaje
a do schránky v Informačním centru přišlo pětasedmdesát správných odpovědí.
Ve třech částech tajenky se skrývaly názvy
obcí správně spadajících pod Dobrušku:
MĚLČANY, KŘOVICE a BĚSTVINY.
Z více než sedmi desítek úspěšných
luštitelů jsme vylosovali následující trio
šťastlivců: Evu Mackovou z Bystrého

30

a Dobrušťáky Lubomíra Hrnčíře a Matyáše Stonjeka. Vítězové získávají tradiční cenu - poukázku na dvě vstupenky
na májové filmové představení ve velkém sále Společenského centra-Kina 70
dle vlastního výběru. Všichni si ji mohou
vyzvednout v Informačním centru na náměstí F. L. Věka. Gratulujeme.
Květnová křížovka má v nápovědě
čtyři slova. Dodáváme, že tajenka se
vztahuje k článku, který si můžete přečíst tomto čísle zpravodaje.

Vyhrát vstupenky do dobrušského
kina na film promítaný během měsíce předcházejícího letním prázdninám
může každý, kdo úspěšně vyplněnou
tajenku zašle se jménem, adresou a telefonním číslem na redakční e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně
odevzdá do boxu v Informačním centru
na náměstí F. L. Věka nejpozději do pondělí 14. května. Stačí jen mít trochu více
štěstí při slosování správných řešení…
Přejeme vám příjemnou zábavu.

NÁPOVĚDA: UMKA, BIAS, UNA, AKANT
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INZERCE
Beseda Val z.s. u příležitosti oslav 120 let tradice
spolku Beseda ve Valu 1898—2018

27. 5. 2018
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BESEDA VAL
TRADICE 120 LET

PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTĚ
festival se koná i za finanční podpory
královéhradeckého kraje.
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE
GENERÁLNÍ PARTNER

SOBOTA

9/6/2O18
TRUTNOV

Krakonošovo náměstí

Barbora Poláková
Voxel Benjaming´s Clan

Vladimír Mišík & ETC
Police Symhony Orchestra

Kabát revival – Vaťák
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pít se bude

mu
hrát k to

DĚTI DO 1OO CM V DOPROVODU RODIČŮ ZDARMA
AKCÍ VÁS PROVEDE LUCIE PETERKOVÁ (MODERÁTORKA ČRO HRADEC KRÁLOVÉ)
E-MAIL: INFO@PIVOFEST.CZ / TEL.: 777 642 OO9 / ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY
HLAVNÍ PARTNEŘI

17O Kč 2OO Kč
PŘEDPRODEJ NA MÍSTĚ
WWW.PIVOFEST.CZ
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WƌŽũĞŬƚƉƌŽƌŽǌǀŽũǀǌĚĢůĄǀĄŶşĚĢƚşĂ
ǎĄŬƽŶĂŽďƌƵƓƐŬƵƉŽŬƌĂēƵũĞ
EĂƷǌĞŵşKZWŽďƌƵƓŬĂďƵĚĞǀŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚēƚǇƎĞĐŚůĞƚĞĐŚƉƌŽďşŚĂƚ
ƉƌŽũĞŬƚƐŶĄǌǀĞŵͣDW//͞ƉƌŽƉŽĚƉŽƌƵĂƌŽǌǀŽũǀǌĚĢůĄǀĄŶşĚĢƚşĂ
ǎĄŬƽĚŽϭϱůĞƚ͘WƌŽũĞŬƚDW//ŶĂǀĂǌƵũĞŶĂĚǀŽƵůĞƚǉƚǌǀ͘DW͕ǀƌĄŵĐŝ
ŶĢŚŽǎǀǌĞƓůǇĂŬƚŝǀŝƚǇƉƌŽƉŽĚƉŽƌƵƌŽǌǀŽũĞǀǌĚĢůĄǀĄŶş͕ŬƚĞƌĠďƵĚŽƵ
ǀƉƌƽďĢŚƵŶĄƐůĞĚƵũşĐşŚŽēƚǇƎůĞƚĠŚŽŽďĚŽďşƌĞĂůŝǌŽǀĄŶǇ͘ůŝǎƓş
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂůĞǌŶĞƚĞŶĂǁĞďƵǁǁǁ͘ŵĂƉĚ͘Đǌ
ŬƚŝǀŶşǌĄũĞŵĐŝŽǀǌĚĢůĄǀĄŶşĚĢƚşĂǎĄŬƽĚŽϭϱůĞƚ͕ĂƛǌƎĂĚƵēŝƚĞůƽ͕ƌŽĚŝēƽĂ
ĚĂůƓşĐŚ͕ƐĞŵŽŚŽƵĚŽƉƌŽũĞŬƚƵǌĂƉŽũŝƚ͕ĂƚŽĨŽƌŵŽƵƷēĂƐƚŝŶĂƐĞŵŝŶĄƎşĐŚ͕
ǁŽƌŬƐŚŽƉĞĐŚēŝƉƌĂĐŽǀŶşĐŚƉůĂƚĨŽƌŵĄĐŚ͘

^ůĞĚƵũƚĞǁĞďƉƌŽũĞŬƚƵǁǁǁ͘ŵĂƉĚ͘Đǌ

WƌŽũĞŬƚDW//ŽďƌƵƓƐŬŽƌĞĂůŝǌƵũĞ
DşƐƚŶşĂŬēŶşƐŬƵƉŝŶĂWK,KǀĞŶŬŽǀĂ͕ǌ͘Ɛ͘

Na prodejnu Novák maso-uzeniny v Dobrušce

Pőijmeme
• PRODAVAÿKY/PRODAVAÿE

Dobrušský zpravodaj

• ZÁSTUPKYNI/ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.

(mzda 18.000 Kč/měsíc + stravenky)
(mzda 20.500 Kč/měsíc + stravenky)

• ŐEZNÍKA

(mzda dle dohody + stravenky)
Pro více informací volejte: 725 263 697

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V DOBRUŠCE

V01_inzerce_90x57_Dobruska.indd Mateřská
1

škola J. A. Komenského,
Dobruška, Komenského 577
vyhlašuje

09.04.2018 14:49:59

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019
Pondělí 14. května 9 – 16 v ředitelně MŠ Komenského
Úterý 15. května
9 – 16 v ředitelně MŠ Za univerzitou
K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce s dítětem termín zápisu
a podávání žádostí o přijetí je nutno
dodržet z důvodů zahájení správního
řízení. Potřebujete: občanský průkaz,
rodný list a očkovací průkaz dítěte.
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Na malém hudebním festivalu ROCKOVÉ
VELIKONOCE ve zcela zaplněném
kulturním domě vystoupily tři kapely jejíž hudebníci pocházejí z našeho města Madhouse Company, Čí je to vina? a Iron
Maiden Revival.

V dubnu specializovaná firma ve spolupráci s dobrušskými technickými
službami provedla ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OŘEZ ČTYŘ LIPOVÝCH
ALEJÍ v areálu městského hřbitova.
Střední škola SPŠel•it HOSTILA STUDENTY Z NĚMECKÉHO BAYREUTHU A ITALSKÉHO BRIXENU v rámci mezinárodní spolupráce na projektu Erasmus+. Snímek je z renesanční
radnice, kde vzácné hosty přivítal starosta Petr Lžíčař. Posléze
vystoupali na ochoz a prohlédli si celou Dobrušku z výšky.

