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Na DNI BEZPEČNOSTNÍCH A ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU se v Dobrušce
mimo jiné představila technika ze šesti vojenských útvarů (Liberec, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha a Jaroměř). Policie
ČR se pochlubila pěti vozidly. Městskou policii reprezentovala koňská hlídka z pardubického jízdního oddělení a místní „oktávka 007“.
Cizinecká policie předvedla činnost pyrotechniků a ostřelovačů. Záchranná služba KH kraje ukázala dva zdravotnické volkswageny.
Celníci přijeli s velkokapacitním rentgenem. Nejpočetněji zastoupeni byli tradičně hasiči – profesionálové i dobrovolníci – se stříkačkami
moderními i historickými, vyprošťovacím žebříkem, chemickou laboratoří. Na náměstí F. L. Věka nechyběly veteránské automobily ani
nejmodernější škodovky. Velkému zájmu se těšila autogramiáda automobilového jezdce Jana Kopeckého. Na jubilejním 10. ročníku největší akce svého druhu v kraji se báječně bavili všichni návštěvníci včetně hejtmana Jiřího Štěpána (na snímku u červeného mercedesu).
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
jsem nesmírně
rád, že jsme mohli v našem městě
opět přivítat vzácné hosty z řad hasičů, záchranářů,
policistů, vojáků,
celníků a zástupců celé řady dalších organizací. Po dvouleté pauze jsme
opětovně precizně uspořádali tradiční
Den bezpečnostních a záchranných složek integrovaného záchranného systému.
Největší akce tohoto zaměření v Královéhradeckém kraji už k našemu městu nerozlučně patří. Letošní ročník byl navíc
jubilejní – desátý. Nově zvolená dvouletá
perioda pro jeho pořádání se osvědčila
a kvitovali ji i vystavovatelé. Podle jejich
slov techniku neobměňují tak často, aby
mohli každý rok nadchnout návštěvníky
něčím novým. Školáky moderní technika
a akční ukázky velmi bavily.
Odpolední program pro nejmenší k Mezinárodnímu dni dětí se líbil. Bublinovou

show Martina Kodeše, který ﬁguruje
v Guinnessově knize rekordů, sice potrápila nenadálá změna počasí, ale bouřka se
nakonec Dobrušce vyhnula a závěrečnému koncertu těžkotonážní skupiny Maxim
Turbulenc tleskala slušná divácká kulisa.
Děkuji všem, kteří se zapojili do organizace celodenní logisticky velmi náročné
akce. Povedla se na jedničku.
O týden později nám naše velké náměstí bylo malé. Sešlo se na něm patrně

Kde se v Česku žije nejlépe?
V Dobrušce je nám fajn. Vyplývá to z čerstvého srovnávacího
výzkumu provedeného prestižní poradenskou ﬁrmou Deloitte.
Srovnávací index kvality života sestavila společnost Obce v datech.
Z 206 sídelních měst tzv. „malých okresů“ patří našemu městu
postavení ve třetí desítce. Hodnotilo se 29 ukazatelů, které se
sloučily do třech hlavních měřítek: 1. zdraví a životní prostředí, 2. materiální zabezpečení a vzdělání, 3. vztahy a služby (například úroveň spolkového života). Z nich vzešel celkový index
kvality života. Nejvyšší známkou byla desítka, nejnižší nula.
Podle výzkumu se nejlépe mají lidé v Říčanech u Prahy, nejnižší kvalitu života má slezská Orlová. Většina měst
z Královéhradecka se umístila v horní polovině „startovního

největší shromáždění v novodobé historii
Dobrušky. Na legendární „olympiky“ vás
přišlo více než dva tisíce (foto na titulní
straně). Děkuji vedení ﬁrmy Servisbal
Obaly, že se v roce, kdy slaví pětadvacet
let své existence, rozhodlo podělit s městem Dobruška o náklady na výjimečnou
hudební událost. Děkuji i dalším sponzorům koncertu. Petr Janda s ostatními
členy skupiny nám „dali víc lásky“. Když
celé náměstí sborově zpívalo „vymyslel
jsem spoustu nápadů“, příjemně mě mrazilo v zádech. Děkuji, že jste se skvělým
způsobem podíleli na báječné atmosféře
neopakovatelného hudebního zážitku.
Muzika bude naším městem znít i během horkého léta. Na prahu letních prázdnin si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat
na tradiční Dobrušské letní muzicírování.
Pravidelné nedělní koncerty představitelů různých žánrů se v červenci uskuteční
v Archlebových sadech. V srpnu se hudební dění přesune na náměstí F. L. Věka.
Přeji Vám pohodovou dovolenou a dětem hezké prázdniny.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

pole“. Výjimkou je Broumov, který se řadí mezi deset nejhorších měst Česka. Leží v zapadlém sudetském pohraničí, daleko
od větších center. Potýká se s vysokou nezaměstnaností a lidé
odtud spíše odcházejí pryč za lepším.
Z výsledků: 1. Říčany (SČ kraj) zdraví a životní prostředí
10, materiální zabezpečení a vzdělání 7.6, vztahy a služby 7.5,
kvalita života - 10, 2. Praha 8.6, 5.8, 10 - 9.8, 3. Černošice (SČ
kraj) 8.2, 5.2, 7.6 - 8.3,… 30. Dobruška 6.4, 8.8, 2.0 - 6.4,… 206.
Orlová (MS kraj) 0.1, 0.6 - 0. Umístění dalších měst z Královéhradeckého kraje: 13. Rychnov n. K. 6.9, 17. Nové Město n.
Met. 6.8, 24. Hradec Králové 6.3, 5.3, 5.7 – 6.6, 31. Jičín 6.4, 40.
Hořice 6.1, 52. Nová Paka 5.7, 61. Náchod 5.6, 82. Vrchlabí 5.2,
86. Dvůr Králové n. L. 5.2, 87. Jaroměř 5.1, 123. Kostelec n. O.
4.6, 129. Nový Bydžov 4.5, 132. Trutnov 4.5, 198. Broumov 2.1.
Zdroj: Aktuálně.cz

Číslo měsíce: 151
Ve třech dobrušských středních školách letos úspěšně maturovalo celkem 151 studentů. V gymnáziu završili čtyřleté
studium 54 žáci. Ve Střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních technologií složilo zkoušku z dospělosti 49
studentů v oborech počítačové řídicí systémy a elektrotechnika, elektronické a počítačové systémy, aplikace počítačů
a správa sítí a aplikační software a multimédia. Ve Střední
škole – Podorlickém vzdělávacím centru předali 48 maturitních vysvědčení (obory: informační technologie 19, mechanik
seřizovač 9, podnikání 20) a navíc 33 výučních listů (obory:
obráběč kovů 21, klempíř 5, strojní mechanik 2, nástrojař 5).
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města

dne 22.05.2018
schvaluje
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníku
v ulici Radima Drejsla od čp. 1009 po čp.
441“ výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky a uzavření smlouvy
o dílo se společností STAVITELSTVÍ DS
s. r. o., IČ 25932381. Nabídková cena této
společnosti činí 393.696 Kč bez DPH
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava místní
komunikace na pozemcích parc. č. 1216
a 1212/2 v k. ú. Spáleniště“ výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné
zakázky a uzavření smlouvy o dílo se společností Chládek Tintěra, Pardubice a. s.,
IČ 25253361. Nabídková cena této společnosti činí 678.083 Kč bez DPH,
820.480,43 Kč vč. DPH podle platné sazby.
– nájem prodejního místa před domem
čp. 8 v Kostelní ulici v Dobrušce společnosti BITTNER architects, s. r. o.,
IČ 28792289 za cenu 700 Kč a dle Podmínek nájmu prodejního místa – Dobrušská
pouť 2018 – schválených usnesením Rady
města Dobrušky č. RM 19/159/2018 ze dne
04.04.2018.

–

–

–

–

Rada města
dne 30.05.2018
schvaluje
– při zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Ulice Na Poříčí, provedení chodníku, Dobruška“
výběr nabídky pro plnění této veřejné
zakázky a uzavření smlouvy o dílo se
společností ASINTA s. r. o., stavební společnost, IČ 48169501. Nabídková cena
této společnosti činí 172.738 Kč bez DPH,
tj. 209.013 Kč vč. DPH podle platné sazby
– uzavření smlouvy č. 18RRD12-0010 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
– podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení DA pro JSDH města Dobrušky kategorie
JPO III“ z dotačního programu GŘ HZS ČR
„Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí“ v rámci
výzvy „JSDH_V2_2019: Pořízení nového
dopravního automobilu“. Předpokládané
náklady na realizaci tohoto projektu činí
918.248 Kč
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka příkopového
ramena s žací hlavou“ výběr nejvhodnější
nabídky pro plnění této veřejné zakázky,
a to nabídky společnosti AGRICO, s. r. o.,
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí,
IČ 49286838. Nabídková cena této společnosti činí 260.000 Kč bez DPH, 314.600 Kč
vč. DPH podle platné sazby
– smlouvu o právu provedení stavby, kterou
bude udělen Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR souhlas městu Dobruška ke stavbě „Re-
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–

–

–

–

konstrukce a výstavba chodníků na okružní
křižovatce I/14 a II/309 Dobruška“ na pozemku parc. č. 3000/1 v k. ú. Dobruška
smlouvu o právu provedení stavby, kterou
bude udělen městem Dobruška souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR ke stavbě „I/14
a II/309 Dobruška – okružní křižovatka“
na pozemku parc. č. 2857/1 v k. ú. Dobruška
zadávání zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace: Chodník
a komunikace, ul. Na Holobřízku“ a odeslání objednávky společnosti PRODIN a. s.,
IČ 25292161 za cenu 149.500 Kč bez DPH,
tj. 180.895 Kč vč. DPH a za cenu za autorský dozor 600 Kč/hod
při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace:
Rekonstrukce veřejně přístupné účelové
komunikace mezi místními částmi Chábory-Mělčany, Dobruška“ výběr nejvhodnější
nabídky pro plnění této veřejné zakázky,
a to nabídky společnosti Hronovský – dopravní projekce s. r. o., IČ 07053428. Nabídková cena této společnosti činí 191.000 Kč
bez DPH, 231.110 Kč vč. DPH podle platné
sazby, cena za autorský dozor 500 Kč/hod
+ cestovní náhrady 8 Kč/km
uzavření darovací smlouvy se smlouvou
o postoupení pohledávek s SK Dobruška z. s., IČ 42885060, kterou SK Dobruška
daruje městu Dobrušce workoutové cvičiště WT 058 Dobruška, blíže speciﬁkované
cenovou nabídkou č. 20170916-1 ze dne
18.09.2017 dodavatele LLAMARO, s. r. o.,
IČ: 28764307 a zároveň mu bezúplatně postoupí veškerá práva ze záruky za jakost
poskytnuté SK Dobruška na toto zařízení
jeho dodavatelem a práva na servis a opravy tohoto zařízení během záruční doby
v rozsahu, v němž byla tato práva SK Dobruška poskytnuta dodavatelem zařízení
zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Výměna vodovodního
řadu a kanalizace v ulici Na Hřišti v Dobrušce“ formou odeslání výzvy o zahájení
výběrového řízení těmto obchodním subjektům: Vlastimil Ströer s. r. o., IČ 28354427,
VAKSTAV spol. s r. o., IČ 45537186,
ČKV Praha s. r. o., IČ 00202037, LBtech
a. s., IČ 15035808, AQUA SERVIS, a. s.,
IČ 60914076
výzvu k podání nabídky včetně obchodních
podmínek a všech jejích dalších příloh pro
výběrové řízení na zhotovitele pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Výměna vodovodního řadu a kanalizace
v ulici Na Hřišti v Dobrušce“
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí na část chodníku na pozemku parc. č.
2707 v obci a k. ú. Dobruška se společností ASINTA, s. r. o., stavební společnost,
IČ 48169501, za účelem umístění lešení pro
opravu fasády a střechy budovy čp. 47
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku se společností Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.,

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

IČ 25253361, na část pozemku parc. č.
2944/2 v obci a k. ú. Dobruška o výměře
cca 500 m2 za účelem skladování asfaltového R-materiálu
uzavření Nájemní smlouvy s Martinou
Šmídovou, IČ 06588891, na část chodníku na pozemku parc. č. 2857/1 v obci a k.
ú. Dobruška o výměře 10,5 m2 za účelem
provozování venkovního posezení – letní
předzahrádky kavárny – cukrárny
uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě
433/2005 o nájmu pozemků se Zemědělským družstvem Dobruška, IČ 00128112,
jímž se od 01.01.2018 zvyšuje cena nájmu
za hektar pozemku za rok v k. ú. Dobruška, v k. ú. Křovice, v k. ú. Mělčany
a v k. ú. Běstviny na 2.300 Kč/ha a v k. ú.
Pulice na 2.800 Kč/ha. Roční nájemné
od 01.01.2018 činí 143.341 Kč
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
s XXXXX, za účelem umístění lešení a pro
zajištění přístupu k zadní stěně domu při realizaci oprav domu čp. 315 v Dobrušce
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
parc. č. 2150/1 v obci a k. ú. Dobruška dle
přiloženého zákresu
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti pro
vodovodní, kanalizační a elektro přípojky
s XXXXX
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě
ze dne 01.06.2016, ve znění jejího Dodatku
č. 1 ze dne 15.06.2017, s MMG gastro,
-s. r. o., IČ 05894794
uzavření Smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání – části prostor
restaurace Bazén v budově čp. 998 v ulici Mírové v Dobrušce, která je součástí pozemku
č. 2151/9 v obci a k. ú. Dobruška, vč. vybavení s MMG gastro s. r. o., IČ 05894794
zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy na opakovaný krátkodobý pronájem prostor sloužících podnikání v Kulturním domě
v Dobrušce, tj. v budově čp. 535, která je
součástí pozemku parc. č. 899 v k. ú. a obci
Dobruška, a to v 1. NP prostor za barem,
kuchyně, 2x sklad, chodba, v 1. PP sklep
se schodištěm, za účelem poskytování občerstvení při akcích konaných v Kulturním
domě v Dobrušce
uzavření Smlouvy o zpracování osobních
údajů ohledně webové domény http://www.
mestodobruska.cz/ se společností Galileo
Corporation s. r. o., IČ 25448714
uzavření Smlouvy o zpracování osobních
údajů ohledně webové domény http://www.
kulturadobruska.cz/ se společností Galileo
Corporation s. r. o., IČ 25448714
uzavření Smlouvy o zpracování osobních
údajů a Smlouvy o podmínkách Sdílení
dat se společností Asseco Solutions, a. s.,
IČ 64949541
bezplatné zapůjčení celého areálu Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce
a městského mobiliáře (pivní sety), velkého pódia bez střešní konstrukce, mobilních
plotů a mobilních dopravních značek), vše
spolku FBC Dobruška z. s., IČ 22740333,
na akci „Dobruška Open Air Cup 2018“,
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–

–

–

–
–

která se uskuteční ve dnech 04.07. –
06.07.2018. Pořadatel akce zapůjčené
prostory městského stadionu a označený
městský mobiliář převezme dne 25.06.2018
a předá zpět čistý a uklizený dne 06.07.2018.
V případě poškození nebo ztráty půjčeného
majetku je pořadatel povinen uhradit škodu
v plné výši. Zároveň je povinen dodržovat
provozní a návštěvní řád Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce a řídit se pokyny vedoucího Sportovních zařízení města
Dobrušky a správce stadionu. Podrobnosti
zapůjčení si pořadatel 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 Open Air Cup
2018“, kterou pořádá FBC Dobruška z. s.,
IČ 22740333, ve dnech 04.07. – 06.07.2018
na Městském stadionu Václava Šperla
v Dobrušce, ve výši 7.000 Kč včetně DPH
za celou akci, která je splatná v hotovosti
do 15.07.2018.
poskytnutí ﬁnančního daru hotovosti
ve výši 1.000 Kč pro každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem 13 dětí), jež se
zúčastní vítání občánků dne 08.06.2018.
Finanční dar se poskytuje na základě podmínek schválených Radou města Dobrušky
dne 14.09.2016
podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu
na výkon sociální práce s výjimkou agendy
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018
Knihovní řád městské knihovny platný
od 01.06.2018
vyřazení majetku města Dobrušky dle přiloženého Návrhu na vyřazení z evidence
z účtu č. 112 0004 – materiál, předloženého organizační složkou Krytý bazén města
Dobrušky, a to prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem k ekologické likvidaci.
Majetek je starý a nepotřebný

souhlasí
– s využitím pozemku parc. č. 2186/312 v obci
a k. ú. Dobruška společností Material &
Technology, s. r. o., IČ 27504522, pro parkování osobních automobilů ve dnech 01.06.
– 03.06.2018 v rámci konání soukromé společenské akce (sportovního dětského dne
a oslav 20. výročí ﬁrmy Material & Technology, s. r. o., Dobruška) za dohodnutou celkovou cenu ve výši 780 Kč vč. DPH, splatnou
v hotovosti v pokladně městského úřadu nejpozději 08.06.2018. Po skončení akce společnost uvede pozemek do původního stavu
– v souladu s čl. 4 odst. 6 nájemní smlouvy
mezi městem Dobruška a SK Dobruška z. s.
ze dne 21.03.2018 s podnájmem části areálu
Městského stadionu Václava Šperla vymezené nájemní smlouvou ze dne 30.05.2018
k uspořádání kaskadérského vystoupení dne
05.06.2018. Podmínkou podnájmu je uvedení prostor po skončení akce do původního
stavu a případná náhrada způsobené škody.
SK Dobruška z. s. zajistí dohled nad akcí

jmenuje
– hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Výměna vodovodního řadu a kanalizace v ulici Na Hřišti
v Dobrušce“ (dále jen „hodnotící komise“)
v tomto složení: Mgr. Martin Pošvář – referent odboru rozvoje města, Ivo Hagara,
investiční technik, Miloš Votroubek, DiS.,

referent odboru rozvoje města, a pověřuje
hodnotící komisi zároveň otevíráním obálek s nabídkami a posouzením způsobilosti
účastníků

–

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– změny střednědobého výhledu rozpočtu
města Dobrušky pro rok 2019 až 2021
– účetní závěrku města Dobrušky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2017
– Závěrečný účet města Dobrušky za rok
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
– rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč spolku Beseda Val z. s., IČ 26591375, na akci
„Mezinárodní hudební festival F. L. Věka
2018“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem

Rada města
dne 07.06.2018

–

–

–

schvaluje
– dodavatele zakázky Biologický septik
a ﬁltr na parc. č. 2226/5 v k. ú. Dobruška
a objednání realizace zakázky u společnosti AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076
za 148.552,76 Kč bez DPH
– poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč Farní charitě Dobruška, IČ 73635391, a uzavření darovací smlouvy s tímto subjektem
– uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315, za účelem
přípravy v kurzu zaměřeném na obnovu
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti
strážníků.

–

souhlasí
– s likvidací pro město již nepoužitelných
betonových prvků (dlažba o rozměrech
30 x 30, podhrabové desky, obrubníky,
plotové sloupky) ze stavby Rekonstrukce
atletického stadionu na Městském stadionu
Václava Šperla formou nabídnutí veřejnosti
k bezplatnému rozebrání

–

Rada města
dne 13.6.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 12/2018
dle předloženého návrhu
– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, kterou bude zahájena příprava přeložky stávající rozpojovací skříně č.
R214 - SR302 umístěné v chodníku na pozemku parc. č. 2834/3 v k. ú. Dobruška
mimo chodník
– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebností s obcí Semechnice,
IČ 00275361, jejíž předmětem je závazek
smluvních stran uzavřít spolu smlouvu
o zřízení služebností, kterou smluvní strany zřídí ve prospěch budoucího oprávněného a každého dalšího vlastníka Inženýrské
sítě, tj. studny, oplocení a trubní a kabelové propojení studny s čerpací stanicí k tíží
Služebného pozemku, tj. pozemek parc. č.
770/1 v k. ú. a obci Semechnice, služebnost
inženýrské sítě za účelem umístění a provozování Inženýrské sítě jakožto součásti liniové stavby vodovodu na části Služebného

–

–

–

–

pozemku a služebnost stezky a cesty k části
Služebného pozemku za účelem zajištění
přístupu k Inženýrské síti
objednání architektonického návrhu ulice Družstevní v Dobrušce ve 3 variantách
u společnosti ŘEZANINA & BARTOŇ,
s. r. o., IČ 24286923, za 151.250 Kč vč.
DPH v rozsahu cenové nabídky ze dne
01.06.2018
při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 545/1, 546/5
a 714/1 v k. ú. Pulice“ výběr nejvhodnější
nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to
nabídky společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ 25253361 a uzavření smlouvy s touto společností. Nabídková cena
tohoto subjektu činí 530.200 Kč bez DPH,
641.542 Kč vč. DPH podle platné sazby
nákup silové elektřiny a zemního plynu pro
město Dobruška a jím zřizované příspěvkové organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno na roky 2019 a 2020
uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů se společností FIN-servis, a. s., IČ 26439573,
v přiloženém znění. Předpokládané náklady na zprostředkovávaný obchod zahrnující cenu za plnění poskytnutá v rámci
výše uvedené smlouvy a burzovní poplatek
se rovnají částce 47.142,10 Kč bez DPH,
57.041,94 Kč vč. DPH podle platné sazby
vzorovou Smlouvu o centralizovaném zadávání pro centralizovaný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro město Dobruška
a jeho příspěvkové organizace nakupující
silovou elektřinu i zemní plyn a vzorovou
Smlouvu o centralizovaném zadávání pro
centralizovaný nákup silové elektřiny pro
zbylé příspěvkové organizace města Dobrušky na roky 2019 a 2020 na Českomoravské komoditní burze Kladno, v přiloženém
znění, a uzavření smluv o centralizovaném
zadávání dle těchto vzorových smluv se
všemi příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Dobruška
při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Chábory - úprava
příkopu, Dobruška “ objednávání provedení díla u společnosti Chládek Tintěra, Pardubice a. s., IČ 25253361. Nabídková cena
této společnosti činí 122.500 Kč bez DPH,
tj. 148.225 Kč vč. DPH podle platné sazby
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě prodloužení vodovodního
řadu umístěné v pozemku parc. č. 1678/22
v obci a k. ú. Dobruška, jehož spoluvlastníky jsou manželé XXXXX, výše spoluvlastnického podílu činí id. 1/3 celku, XXXXX,
výše spoluvlastnického podílu činí id. 1/3
celku, a XXXXX, výše spoluvlastnického
podílu činí id. 1/3 celku
uzavření darovací smlouvy na převedení stavby vodního díla spočívající v prodloužení stávajícího vodovodního řadu
na pozemku parc. č. 1678/22 v obci a k. ú.
Dobruška s manžely XXXXX
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
se Stavebním bytovým družstvem v Dobrušce, IČ 00045250, za účelem provedení
opravy hydroizolace základového zdiva bytového domu čp. 994 v Dobrušce
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvě o právu provést
stavbu číslo: IP-12-2009684/VB/1, název:
Dobruška, Domašínská, 392/1,Felcman-

5
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-příp.knn, uzavřené dne 17.04.2018 s ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035
přidělení dvou vyhrazených míst na parkovišti na pozemku parc. č. 270/119 v obci a k.
ú. Dobruška v ulici Domašínská mezi prodejnou pekárny MARTA a bytovými domy
na sídlišti, dle přiloženého zákresu, na dobu
5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace
na přidělení tohoto vyhrazeného parkovacího místa. Pokud by během této doby odpadl
důvod, pro který vlastník dotčené komunikace vydal souhlas s vyhrazením parkovacího místa, např. ukončení platnosti průkazky
ZTP, platnost tohoto povolení zaniká. O těchto změnách, které by měly vliv na platnost
tohoto povolení, je nutné informovat odbor
výstavby a životního prostředí – silniční
hospodářství MÚ Dobruška. Výměnu dodatkové tabulky v případě změny registrační
značky silničního vozidla a její instalaci hradí žadatel. Vozidlo parkující na tomto vyhrazeném parkovacím místě musí být po celou
dobu způsobilé provozu ve smyslu zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla,
ve znění pozdějších předpisů. Po uplynutí
doby platnosti vydaného povolení zvláštního užívání místní komunikace bude příslušné dopravní značení Technickými službami
města Dobrušky odstraněno, případně zakryto. Pokud bude žadatel požadovat prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího
místa, je nutné alespoň 30 dnů před uplynutím doby platnosti rozhodnutí požádat
o jeho prodloužení
vyřazení majetku města Dobrušky dle přiložených Návrhů na vyřazení drobného
majetku č. 57, č. 58, č. 59, č. 60 a č. 61 příspěvkové organizaci Mateřská škola J. A.
Komenského, Dobruška, Komenského 577,
IČ 75018535, a to prokazatelnou fyzickou
likvidací a odvozem k ekologické likvidaci.
Majetek je starý, nefunkční, rozbitý, dále
nepoužitelný, jeho oprava je nerentabilní
vyřazení majetku města Dobrušky dle přiloženého Seznamu majetku k vyřazení a Vyřazení techniky příspěvkové organizaci Dům
dětí a mládeže Dobruška, Domašínská 363,
IČ 64224635, a to prokazatelnou fyzickou
likvidací a odvozem k ekologické likvidaci.
Majetek je starý, nefunkční, rozbitý, dále
nepoužitelný, jeho oprava je nerentabilní
uzavření Smlouvy o převodu majetku
z vlastnictví České republiky podle § 22
odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, s Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Královéhradeckého
kraje, IČ 70882525, na převod majetku (gumový nafukovací člun, lodní motor a přívěs
na přepravu lodí) v celkové pořizovací ceně
194.341,40 Kč
bezplatné užití znaku města Dobrušky ústavem Laxus z. ú., IČ 62695487, v jeho výroční zprávě za rok 2017
změny týkající se sběrné sítě města Dobrušky uvedené ve změnovém listu č. 2
ke Smlouvě o zajištění svozu směsného
komunálního odpadu a vytříděných plastů,
nápojových kartonů, papíru, skla a biologicky rozložitelného odpadu na území

města Dobrušky uzavřené dne 13.12.2017,
v přiloženém znění
– Kroniku města Dobrušky za rok 2017 a její
prezentaci na webových stránkách města a ukládá informatikům ve spolupráci
s Mgr. Jiřím Machem, kronikářem města Dobrušky, připravit prezentaci kroniky
na webových stránkách města
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 25.06.2018
– uzavření smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
č. 18_SOP_01_4121411996
a č. 18_
SOP_01_4121411986 se společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035. Předmětem
obou smluv je připojení odběrného zařízení
k distribuční soustavě a zvýšení rezervovaného příkonu pro odběrné místo na adrese
Mělčanská 118, 518 01 Dobruška

byla seznámena
– s návrhem Změny č. 2 Územního plánu
Dobruška
– s variantami řešení užívání asfaltové cesty přes areál Městského stadionu Václava
Šperla v Dobrušce k domu čp. 31 na pozemku parc. č. -4/2 v obci Dobruška a k. ú.
Mělčany u Dobrušky.

bere na vědomí
– výsledek výběrového řízení na akci Půdní
vestavba ZUŠ Dobruška. Z důvodu neobdržení ani jedné nabídky není navržen dodavatel pro realizaci veřejné zakázky

souhlasí
– s výměnou bankomatu České spořitelny, a. s.,
IČ 45244782, v budově čp. 26 na nám. F. L.
Věka v Dobrušce dle předložené projektové dokumentace Výměny a instalace ATM
2018, vypracované společností Origon,
spol. s r. o., s datem 03/2018 a potvrzením
Souhlasu majitele objektu s výměnou bankomatu. Náklady spojené s výměnou bankomatu nese výlučně Česká spořitelna, a. s.
– s podnájmem pozemků parc. č. 2113/139,
2113/142 a 2106 v obci a k. ú. Dobruška dle Smlouvy 433/2005 uzavřené dne
02.09.2005 se ZD Dobruška, IČ 00128112,
za účelem dočasného uložení ornice ze
stavby „Lidl Dobruška, ulice Solnická“
– se stavbou „Lidl Dobruška, ulice Solnická“
dle projektové dokumentace s názvem „Lidl
Dobruška, ulice Solnická“, vypracované
společností TIPRO projekt, s. r. o., Brno,
s datem 09/2017, stupeň UR, ve znění aktualizovaného celkového a koordinačního
situačního výkresu C.2 zaslaného e-mailem dne 07.06.2018, na pozemcích města
2113/134, 2113/137, 2113/138, 2113/7,
2113/125, 2113/126, 2113/130, 2113/135,
2885/1, 2885/5, 2886/2, 2136/1, 2136/2,
2142/16, 2941/3, 2131/5, 2131/4, 2120/20,
2120/17 a 2120/1 v obci a k. ú. Dobruška,
a to pro účely vydání územního rozhodnutí
– s odnětím orné půdy na pozemcích parc.
č. 2113/137, 2112/138, 2113/125, 2113/126,
2113/130, 2112/135 a 2136/1 v obci a k. ú.
Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky
ze zemědělského půdního fondu pro účely stavby „Lidl Dobruška, ulice Solnická“
a s napojením nové místní komunikace realizované v rámci stavby „Lidl Dobruška,
ulice Solnická“ na místní komunikaci ulice
Solnická formou křižovatky dle projektové
dokumentace

– s dočasným uložením ornice ze stavby „Lidl
Dobruška, ulice Solnická“ na pozemky
parc. č. 2113/139, 2113/142 a 2106 v obci
a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za podmínky, že to umožní současný nájemce těchto pozemků ZD Dobruška,
IČ 00128112, a s následným umístěním této
ornice na pozemcích parc. č. 2170/1, 2168,
2171, 2298/21, 2890/1, 2170/44, 2170/45,
2170/43, 2170/32, 2170/46, 2176/1, 2176/3,
2176/4, 2176/5, 2176/6, 2176/7, 2170/42,
2170/40 a 2173/3 v obci a k. ú. Dobruška
za podmínek stanovených příslušným orgánem státní správy

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– vydat Změnu č. 2 Územního plánu Dobruška formou opatření obecné povahy
– schválit realizaci projektu „Sportovní hala
v Dobrušce, ulice Pulická“ o celkových nákladech na stavbu sportovní haly a vybavení jejího interiéru ve výši 100.000.000 Kč
vč. DPH
– schválit podání žádosti o podporu na projekt „Sportovní hala v Dobrušce, ulice
Pulická“ z dotačního podprogramu MŠMT
„133D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu - ÚSC, SK a TJ“, bude-li
tento či podobný dotační program vyhlášen
– schválit zajištění ﬁnančního krytí nákladů
projektu „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ odpovídající výši spoluúčasti
příjemce dotace z dotačního podprogramu
MŠMT „133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ“
a výši případných neuznatelných nákladů
výše uvedeného projektu
– schválit uzavření dohody o zrušení Smlouvy o zřízení práva stavby ze dne 23.12.2014
se společností Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., IČ 25282719, kterou bude Smlouva o zřízení práva stavby ke dni účinnosti
této dohody zrušena
– rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí
investiční dotace ve výši 10.000 Kč spolku Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z. s.,
IČ 48615561, na akci „Nákup vozidla v kategorii mikrobus“ 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
– rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí investiční dotace ve výši 8.128.000 Kč spolku
SK Dobruška z. s., IČ 42885060, na akci
„Rekonstrukce atletické dráhy včetně sektorů
pro technické disciplíny a rekonstrukce vnitřní travnaté plochy hřiště č. 1 na Městském
stadionu Václava Šperla v Dobrušce“ 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.

Rada města
dne 15.6.2018
schvaluje
–

odeslání dopisu Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce Univerzity Karlovy, v přiloženém znění

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– rozpočtové opatření č. 13/2018 dle předloženého návrhu.
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Z pracovního diáře starosty
■ Středa 16. května: veřejné projednání
připravovaných investičních projektů
a studií v kině.
■ Čtvrtek: 17. 5.: jednání u kulatého stolu v Hradci Králové na téma dostupné
bydlení v Královéhradeckém kraji
■ Pátek 18. 5.: porada organizačního
týmu Dne bezpečnostních a záchranných složek IZS.
■ Sobota: 19. 5.: slavnostní vyhlášení
výsledků závodu v moderní gymnastice Dobrušské jaro.
■ Pondělí 21. 5.: podpis smlouvy se
společností LIDL Česká republika
za účelem výstavby velkoprodejny
v Dobrušce.
■ Středa 23. 5.: projednání dopravní
studie lokality u Městského stadionu
Václava Šperla; slavnostní shromáždění ke 100. výročí Vojenské geograﬁcké služby Armády ČR v kině; účast
na slavnostním otevření nové muzejní
expozice v Rýdlově vile.
■ Čtvrtek 24. 5.: odhalení pamětní desky generála Josefa Churavého v areálu
vojenského úřadu; přivítání delegace
z maďarského partnerského města Ábrahámhegy.

■ Pátek 25. 5.: pracovní schůzka v Praze
s rektorem Univerzity Karlovy o budoucnosti pobočky UK v Dobrušce;
jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o dotačním programu využitelném pro výstavbu sportovní
haly v Dobrušce; vernisáž výstavy slovenského malíře Dénese Mikóczyho
v lapidáriu městského úřadu.
■ Sobota 26. 5.: jednání s architektem
Oldřichem Hyskem - dokončení projektu sportovní haly.
■ Pondělí 28. 5.: schůzka s projektantem
Hronovským nad dopravními stavbami v Dobrušce; předání cen nejlepším
plavcům závodu O pohár města Dobrušky; setkání s architektem Jurou Bečičkou - příprava výstavby domu pro
seniory v Dobrušce; jednání s vedením
dobrušského zemědělského družstva.
■ Středa 30. 5.: setkání se zástupci IKKO
a Aquaservisu ohledně nového vodojemu na Chlumu; schůzka realizačního
týmu pro tvorbu strategického plánu
Dobrušky; předání maturitních vysvědčení studentům SPŠel•it.
■ Čtvrtek 31. 5.: účast na představenstvu
Centrálního zdroje tepla.
■ Pátek 1. června:
Den
bezpečnostních a záchranných
složek IZS; setkání
s hejtmanem Královéhradeckého kraje
■
Sobota 2. 6.:
předání cen na mezinárodním turnaji
v badmintonu v hale
SPŠel•it;
účast
na soutěži hasičů
v Křovicích
■ Pondělí 4. 6.:
převzetí rozhodnutí o udělení dotace na rekonstrukci
dráhy
Předání cen nejlepším plavcům závodu O pohár města Dobrušky atletické

■
■

■

■
■

■

■
■
■
■

■

na stadionu společně
s Ivanem Koláčným,
předsedou SK Dobruška, a konzultace
o stavbě sportovní haly
na MŠMT v Praze;
představení projektu dokumentárního
ﬁlmu o malíři Františku Kupkovi zastupitelům města Opočna
Úterý 5. 6.: stavební řízení v Javorové
ulici čp. 828
Středa 6. 6.: schůzka vedení města
s provozním ředitelem společnosti Sodexo; účast na slavnostním otevření
zóny klidu v areálu vojenského úřadu
v Dobrušce
Čtvrtek 7. 6.: setkání starostů a zástupců společnosti Škoda Auto v Kvasinách; vernisáž výstavy ﬁlmových
plakátů ze sbírky Víti Tichého
Pátek 8. 6.: schůzka s městským architektem; přivítání členů skupiny Olympic na dobrušském náměstí
Sobota 9. 6.: jednání s historikem
Pavlem Taussigem nad přípravou knihy o Radoslavu Brzobohatém; účast
na zahájení oslav výročí města Opočna
na zámku a žehnání novému praporu
SDH Mělčany
Neděle 10. 6.: předání cen nejlepším
vytrvalcům přespolního běhu v Cháborách; účast na beneﬁčním koncertě
Farní charity v kostele sv. Václava
Pondělí 11. 6.: jednání výběrové komise ohledně nákupu zvedací plošiny pro
technické služby města
Úterý 12. 6.: setkání starostů ORP
Dobruška
Středa 13. 6.: jednání s kvestorkou
Univerzity Karlovy o prodeji nemovitostí v Dobrušce
Čtvrtek 14. 6.: schůzka s vedením
KBA-Graﬁtec - příprava koncertu
Symfonického orchestru Českého rozhlasu
Pátek 15. 6.: vernisáž výstavy k založení partnerského města Pilawa Gorna
v Polsku

AKTUALITY Z MĚSTA
Smlouvy podepsány, Lidl shání
do Dobrušky zaměstnance
Město Dobruška uzavřelo se společností Lidl Česká republika Smlouvu o
spolupráci, o smlouvě budoucí kupní a
o smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí a Smlouvu o smlouvě budoucí
směnné… „Mimo jiné řeší vybudování
přístupové komunikace k budoucímu obchodnímu domu a směny a prodej po-

zemků,“ uvedl dobrušský starosta Petr
Lžíčař.
O pokračujících přípravách zahájení
stavby marketu svědčí inzeráty Lidlu, které na internetových portálech poptávají
zaměstnance na pracovní pozice manažer
a zástupce manažera prodejny Lidl ČR
Dobruška.
(six)

Studenti míří
do školy po nových
chodnících
Studenti gymnázia a Podorlického
vzdělávacího centra v Pulicích chodí z autobusového a vlakového nádraží do školy
po novém. V uplynulém období se podařilo dokončit rekonstrukci chodníku v ulicích Nádražní a Zdeňka Nejedlého poté,
7
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co zde byl v loňském roce vyměněn vodovodní řad. „Ve stejné lokalitě se pokračovalo opravou části chodníků v ulicích
Na Hřišti a Radima Drejsla. Na Hřišti se
v létě vymění vodovodní řad a převložkuje kanalizace. Následně se na komunikaci položí nový asfaltový povrch a opraví
chodník na druhé straně,“ prozradil Ivo
Hagara, technik odboru rozvoje města.
Podle jeho slov zde budou v dalších letech pokračovat opravy chodníků v ulicích Mlýnská a Sadová.
(six)

Připravované projekty a studie
na webu města

V loňském roce a letos na jaře město
veřejně prezentovalo několik připravovaných projektů. Občané se mohli k chys-

taným rekonstrukcím v ulicích nebo
v krytém bazénu a na koupališti vyjádřit,
případně navrhovat jiná řešení. V polovině května se uskutečnilo další veřejné
představení za účasti zainteresovaných
architektů. „Lidé se seznámili s detaily
připravovaných rekonstrukcí v ulicích
Javorová, Solnická, Mírová, Kostelní,
Mírová a Družstevní. Na závěr se věcně
diskutovalo o variantách potřebné modernizace dobrušského krytého bazénu
a koupaliště. Jsem rád, že naši obyvatelé
přicházejí a sdělují nám své názory. My
s nimi dál pracujeme. Veřejné diskuse

se osvědčily, hodláme v nich pokračovat,“ sdělil starosta Petr Lžíčař. Pokud
jste v sále společenského centra doposud
chyběli a zmiňované projekty a studie vás
zajímají, můžete se s nimi se seznámit
na internetových stránkách Město Dobruška v záložce „Projekty města“.
(six)

Mělčanští hasiči se pyšní
novým praporem
Farní vikář Ján Janček v sobotu
9. června požehnal novému praporu sboru dobrovolných hasičů v Mělčanech.
Slavnostního odpoledne před hasičskou
zbrojnicí se zúčastnila řada vzácných hostů v čele s bývalým ředitelem Hasičského
záchranného sboru generálem Ing. Miroslavem Štěpánem a starostou Dobrušky
Ing. Petrem Lžíčařem. Hasiči poděkovali
všem dárcům, kteří přispěli na koupi nového praporu v červenozelených barvách.
Na závěr oﬁciálního programu převzali
zasloužilí mělčanští hasiči ocenění z rukou
Josefa Netíka, čestného náměstka starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

a náměstka starosty
Okresního sdružení
hasičů v Rychnově
nad Kněžnou, a starosty Dobrušky. Josef Škoda s Josefem
Tomášem obdrželi
medaili za mimořádné zásluhy, Jan
Dvořák převzal čestné uznání sdružení
a veliteli SDH Josefu
Dernerovi byla udělena Medaile svatého Floriána.
(six)

Cykloturisty na Dobrušsku v létě potěší celá řada novinek

Detail mapky s cyklotrasami najdete v barevném provedení
na straně 35
8

V měsíci červnu
byly na Dobrušsku nainstalovány
svislé
dopravní
značky
sloužící
k navigaci cykloturistů. Ve spolupráci s cyklistickou
sekcí Klubu českých turistů je dálková trasa č. 222
vedoucí z Hradce

Králové přes Opočno a po nové cyklostezce do Dobrušky prodloužena přes náměstí až na křižovatku u čerpací stanice
pod městským hřbitovem.
Regionální trasa č. 4060 vedoucí
od Rozkoše končila před Bohuslavicemi.
Nyní je protažena po nových místních komunikacích v Bohuslavicích, přes Pohoří,
Pulice, Mělčany až do Chábor. Prozatím
je značení dotaženo z Chábor do Pulic.
Obce Pohoří a Bohuslavice by je měly dokončit v nejbližší době.
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„Vznikly také dva místní relaxační
okruhy nazvané Křovický a Domašínský,
přičemž jsou napojeny na stávající síť cyklotras. Cyklisté a in-line bruslaři už objevili novou opravenou zemědělskou cestu
z Pulic do lipové aleje ve směru na Opočno.
Rozšířila jim možnosti aktivního odpočinku. V této souvislosti upozorňuji na nebezpečné místo výjezdu z této komunikace
u lipek. Na silnici II. třídy č. 298 je hustý
provoz. Vozidla zde jezdí zpravidla rychle

a jejich řidiči nejsou připraveni na to, že
z vedlejší cesty někdo vyjede. Dbejte proto
nejvyšší opatrnosti!“ upozorňuje na zrádné
místo Petr Poláček, místostarosta Dobrušky.
Během prázdnin bude opraven úsek silnice mezi křižovatkou k Pohoří a bývalou
pulickou cihelnou. V červenci se umístí
další tři odpočinkové altány se stojany
na kola a odpadkovými koši v Mělčanech
na návsi, Na Trojici a u křižovatky s polní
cestou na cyklostezce k Opočnu. Na Tro-

Cyklobusy do Orlických hor
Cyklobusy mířící přes Dobrušku
do Orlických hor jsou v provozu od začátku června do konce září. Jezdí každou
sobotu a neděli. Navíc také o svátcích 5.
a 6. července a 28. září.
Novinky z loňska využívající moderní informační technologie se osvědčily.

Umožňují cykloturistům sledování spojů
a rychlé zjištění případného zpoždění autobusu nebo využití dispečinku IREDO,
který je v provozu i o víkendu. Byla spuštěna praktická mobilní aplikace IDS IREDO. Ke sledování spojů lze rovněž využít
internetové stránky http://tabule.oredo.cz.

jici bude altán doplněn stacionárním grilem, na němž budou mít příchozí možnost
opékání. Na náměstí F. L. Věka vyroste
pro žíznivé pocestné nové pítko vedle
kinetické koule. „Kolemjdoucím nabídne možnost svlažení vyprahlých jazyků
v době, kdy léta, ba ani jara již nejsou
u nás tak rozmarná, jak popisoval před
lety ve známém románu Vladislav Vančura, a kdy nás trápí spíše jen vedrem,“
dodává Petr Poláček.
(red)
V době velkého rozmachu jízdních kol
s přídavným pohonem organizátor cyklobusů Euroregion Glacensis upozorňuje,
že dle platných Smluvních a přepravních
podmínek IREDO je přeprava kol s jiným než elektrickým přídavným motorem
a přeprava elektrokol s neodnímatelnou
baterií zakázána. Apel na závěr: věnujte patřičnou pozornost bezpečí při jízdě
na kole a respektujte i další účastníky turistiky, zejména pěší chodce.
(eg)

Poděkování vojenským geografům a vedení města Dobrušky
Ve středu 23. května jsem se zúčastnil
oslav stoletého výročí vojenské zeměměřické služby v dobrušském kině a otevření nové muzejní expozice v Rýdlově vile
na téma „Vojenská geograﬁe“. Byl to pro
mne úžasný kulturní, odborný a zejména lidský a profesní zážitek. Jako bývalý příslušník Vojenského geograﬁckého
a hydrometeorologického úřadu děkuji
vedení města Dobrušky za možnost vybudovat stálou výstavu v Rýdlově vile
a za všestrannou pomoc s její realizací.
Jsem přesvědčený, že výstava přispěje
ke zvýšení turistické atraktivnosti města. Vybudování expozice ve spolupráci
s městem Dobruška dává také velmi pozitivní signál velení Armády České republiky a Ministerstva obrany ČR, že Úřad je
v Dobrušce strategicky důležitou organizací a že vzájemná civilní a vojenská spolupráce je zde na velmi dobré úrovni.

Vojenský geograﬁcký a hydrometeorologický úřad se stal nástupcem Vojenského topograﬁckého ústavu v roce 2003, kdy
byl současně zrušen Vojenský zeměpisný
ústav v Praze. Bylo to období velkých
rozporů ve vedení nejen tehdejší Topograﬁcké služby Armády
České republiky, ale
i v nejvyšším vedení
Ministerstva obrany
ČR. Po 1. 7. 2003
jsem slýchal řadu
pesimistických názorů, že se jedná
jen o dočasné řešení
a že Vojenský geograﬁcký a hydrometeorologický úřad
v Dobrušce dlouho
nepřežije. Opak je
pravdou. Úřad letos

ve skvělé kondici oslavil patnácté narozeniny. Od svého vzniku usiluje nikoliv
o přežití v Dobrušce, nýbrž o svoji odbornou pozici v Armádě České republiky
i v rámci vojenské geograﬁcké komunity
v alianci NATO. Stále mám možnost roz-
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voj vojenského zeměměřictví, respektive
vojenské geograﬁe, poměrně podrobně
sledovat a jsem skutečně velmi rád, když
vidím v zásadě obrovské úspěchy, kterých
Vojenský geograﬁcký a hydrometeorologický úřad dosahuje v geodézii, mapování, geoinformatice i v přímé geograﬁcké
podpoře vojsk a složek krizového řízení
České republiky.
Dobrušský vojenský úřad je bezesporu vitálním přínosem pro zabezpečování
obrany státu i pro realizaci bezpečnostní
politiky Aliance. Řada vojáků i civilních
zaměstnanců dnes zastává velmi významné pozice v rámci aliance NATO a je
úžasné setkávat se s názory zahraničních
partnerů, kteří vyjadřují hluboký respekt
k odborné úrovni specialistů z Dobrušky.
Otevření výstavy „Vojenská geograﬁe“
v našem městě je pro mne informací, že
Vojenský geograﬁcký a hydrometeorologický úřad do Dobrušky prostě patří.
Se vší skromností děkuji všem vojákům
i občanským zaměstnancům Úřadu nejen
za realizaci výstavy, ale zejména za jejich
skvělou práci a vytváření dobrého jména
Vojenského geograﬁckého a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce.
Ing. Karel Brázdil, CSc.
zastupitel Dobrušky
a ředitel Zeměměřického úřadu Praha

Okénko poslance Petra Sadovského:
Alternativa dopravy v našem kraji
– moderní železnice
Enormní nárůst individuální automobilové dopravy spojený s přetížením
hlavních silnic mezi významnými centry
našeho kraje vedl k hledání možností nabídnout lidem jinou alternativu dopravy.
A tou je doprava železniční.
Naprosto nevhodná železniční infrastruktura opírající se pouze o jednokolejné tratě neumožňovala pokrýt požadavky
na moderní železniční dopravu. Proto se
před 15 lety rozhodlo realizovat projekt
takzvané „Vysokovské spojky“. Nová
trať měla umožnit přímé spojení České
Skalice s Náchodem a tím zkrácení jízdní
dobu mezi Náchodem a krajským městem
na pouhých 35 minut.
Projekt měl podporu kraje i města
Náchoda. Zpracovala se studie proveditelnosti a Ministerstvo dopravy dalo
projektu v roce 2007 zelenou. Ještě se
tehdy stihlo zanést trasu do územního
plánu. Jenže krajské volby v roce 2008
přinesly změnu ve vedení ČSSD a na celý
projekt se v tichosti zapomnělo. Další
hřebíček do rakve Vysokovské spojky

zatloukly komunální volby v roce 2010.
Je velkou škodou, že realizaci tohoto
projektu nevěnovalo bývalé vedení kraje,
ani vedení města Náchoda větší pozornost, ale především podporu! Vysokovská
spojka už dnes mohla sloužit svému účelu!
Nyní vítáme, že první náměstek hejtmana směřuje na železnici větší pozornost.
Plně ho v tom podpoříme. Zároveň jsme
s ním při společném jednání prodiskutovali možnosti zrychlení některých linek
veřejné autobusové dopravy vedoucích
z Dobrušky do krajského města Hradce
Králové.
Petr Sadovský, místostarosta Dobrušky
a poslanec Parlamentu ČR

Dobrušská pouť: kulturní program vers. hlučné atrakce
Po letošní Dobrušské pouti se setkávám
s dotazy a připomínkami k pátečnímu kulturnímu programu, který se v uplynulých
letech stal nedílnou součástí pouťového
reje. Proto vám přiblížím organizaci Dobrušské pouti.
Již několik let je prostor náměstí pronajímán manažerce, která následně organizuje rozmístění atrakcí a případně
pořádá další doplňkové aktivity. Rada
města v březnu schválila podmínky nájemní smlouvy. Nejpodstatnější klauzuli
smlouvy tvoří doba nájmu. Letos platila
od úterní 18. hodiny (22. 5.) do pondělní

půlnoci (28. 5.). Cena nájmu byla stejná
jako v letech minulých – 90 tisíc Kč. Součástí smlouvy je také kauce 10 tisíc korun,
která je splatná předem. Kauci manažerka
po skončení pouti převedla už tradičně
Nadačnímu fondu na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit na území města
Dobrušky. Z tohoto fondu se mimo jiné
částečně ﬁnancuje tradiční Den bezpečnostních složek.
Jak jsem uvedl výše, prostor náměstí
je od úterního večera do pondělní půlnoci pronajat a veškeré pouťové atrakce
a případná hudební vystoupení vybírá, ob-

jednává i ﬁnancuje nájemce bez jakékoli
účasti města Dobrušky.
Paní manažerka byla už při předchozích poutích opakovaně upozorňována
na to, že hudební produkci ruší pouťové
atrakce. Nikdy to však nevyhodnotila tak,
aby kulturní program zrušila, přerušila
nebo iniciovala přesunutí do klidnějšího
prostoru. Rozhodnutí jít či nejít v pátek
večer na náměstí na koncert rušený hlukem atrakcí je na každém z nás. Ostatně
i to je součástí demokracie.
Petr Poláček, místostarosta Dobrušky
10
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Z HISTORIE
120 let | * 1898 – † 1961 Věra Laichterová–Jičínská
* 3. července 1898 v Petřkovicích
† 27. března 1961 v Praze
Druhá manželka Prokopa Laichtera.
Od roku 1916 začala výtvarná studia, nejprve u prof. Kysely na Uměleckoprůmy-

slové škole v Praze, později v Mnichově
a Paříži (1923 – 1931), kde také navázala přátelství s hudebním skladatelem
Bohuslavem Martinů. V roce 1931 se
vrátila do vlasti, kde se provdala za Prokopa Laichtera. Od té doby tvořila často
v Dobrušce. Nejvlastnější formou jejího
výtvarného výrazu byl pastel, v němž dokázala ztvárnit krajinu, architekturu i portrét.
Pro své umění nacházela inspiraci v řadě
míst, nejčastěji ale v Orlických horách.
Své obrazy vystavovala v Paříži, Budapešti, Praze a v řadě dalších měst. V roce
1952 se při zřícení lešení při restaurátorských pracích těžce zranila. Následky
úrazu postupně snižovaly její pracovní
a umělecké možnosti, až jim nakonec podlehla. Největší část jejího díla je v dobruš-

Věra Jičínská – Kostel sv. Václava z Domašínské ulice
ském vlastivědném muzeu, kam se dostala
jako součást rozsáhlého daru jejího manžela Prokopa Laichtera. Letos si připomínáme již 120. výročí jejího narození. (jm)
Portrét Věry Jičínské od Prokopa Laichtera

Věra Jičínská – Krystaly, Menhiry

20 let | Povodeň v létě 1998
Čas od času, někdy jednou za generaci,
někdy méně často nebo i častěji, se vyskytne přírodní katastrofa, na níž současníci
vzpomínají jako na cosi, co „nemá pamětníka“. Svým způsobem mají pravdu, ale
podíváme-li se hlouběji do minulosti, třeba prostřednictvím starých kronikářských
zápisů, zjistíme, že katastrof podobného
rozsahu se událo více, že byly dokonce
větší a ničivější. Lidská paměť je zkrátka
záležitost velmi ošidná a mívá, historicky
vzato, dost krátký dosah.
A tak je tomu s povodněmi, které postihovaly náš kraj. Žijící generace pochopitelně nic nebo téměř nic nevědí
o povodních v minulých staletích, jejichž rozbouřené vody dosahovaly ještě
o několik centimetrů či decimetrů více.
Hmatatelný doklad toho najdeme na skále pod zámkem Skalka, kde je výška
vody označena jednak silnou čárou s datem (jakým, to neprozradím, je to dobrý
tip na výlet, jeďte se tam podívat), jednak kovovou tabulkou, na níž najdeme
letopočet 1998.

Století se pomalu chýlilo ke konci, léto
toho roku bylo spíše horké a suché. Největší vedra přišla právě v závěru měsíce
července a dosahovala třicítkových výšek. Země byla vyprahlá a přímo toužila

po troše vláhy. Ale po takové, která přišla,
snad ani ne.
Nebesa se otevřela na svátek svaté
Magdalény 22. července 1998. K večeru
se spustily nepřetržité proudy vod a dopadaly na severozápad Orlických hor a jejich podhůří celou noc. Déšť ustal až před
ránem, ale do té doby stačil způsobit neuvěřitelnou spoustu škod.
Pamětníci vyprávějí, že horské svažité louky se té noci proměnily v jakási
šikmá jezera, v nichž stékala voda v jednolité velmi silné vrstvě. Poté se vrhala
do strží a potoků, které ji do svých břehů
nestačily pojmout. Dravý proud opustil
koryta potůčků, které proměnil v široké
řeky, a potoků, jejichž původní břehy
nešlo ani odhadnout. Bral všechno, co
se mu postavilo do cesty. Škody by byly
zajisté mírnější, kdyby lidé přistupovali ke svým činnostem s větším rozumem
a pokorou. Podél potoků byly skládky
dříví a nejen toho, ale všelijakého harampádí, které se doma nehodilo či dosloužilo, stály zde stavby, které by si naši
předkové tak blízko vodního toku nikdy
nepostavili.
11
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potoka. Obrovské škody natropila velká
voda v dobrušské části Pulicích a na dalších místech. O rozsahu povodně podává
svědectví i zpráva, následně zpracovaná
státními orgány. Snad nejvýmluvnější
je informace o spadaném množství srážek, které se pohybovalo kolem 200 mm
na čtvereční metr. Pozoruhodný je v tomto směru údaj z dobrušské stanice, který
sděluje, že množství
napršených srážek
nemohlo být změřeno, protože stanice se ocitla pod
vodou.
Nejbolestivější byla ztráta
šesti lidských životů. Byl mezi nimi
i pulický hasič Josef
Slavík (na snímku),
který se vydal varovat před povodní
spoluobčany a byl
zabit velkou vodou.
Po právu si zasloužil medaili Za hrdinství, kterou mu
in memoriam udělil
prezident republiky
Václav Havel 28.
října 1999.
Zatopené ulice Na Poříčí a Opočenská na sklonku července 1998
Všechny horské potoky a vůbec vody
směřovaly do Zlatého potoka, včetně všeho, co nesly. Zpravidla se taková změť
klád, pneumatik a bůhví čeho ještě zastavila o mosty, vytvořila hráz, která byla
vodní silou následně protržena a mosty
zničeny. Tak vzaly za své mosty u Poláčkovy pily a Aldorfova mlýna v Dobrém,
v Podbřezí i na Cháborách. Do některých
míst se lidé dostávali velmi složitými
a dlouhými objížďkami.
Zničena byla i řada obydlí. Kounov
se označoval za české Troubky, což byla
moravská vesnice, zdevastovaná povodní o rok dříve. Navždy zmizel Vitenčův
mlýn v Mastech, vyplaveno bylo mnoho
domů v dalších vesnicích povodí Zlatého

Připomínáme-li si již dvacáté výročí
ničivé povodně, která postihla naše město
a náš kraj, je dobré si připomenout i onu
velikou vlnu lidské solidarity s postiženými, která tuto událost následovala. Mohla by stát trvalým inspirativním zdrojem
snahy pomáhat druhým, těm, kdo to potřebují. A to nejen pro generace, které velkou vodu z roku 1998 osobně už nebudou
pamatovat.
(jm)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA
V pátek 8. června se v malém sále společenského centra uskutečnilo vítání nových občánků Dobrušky,
při kterém byly přivítány tyto děti:
Leontýna Burýšková
Karolína Neumannová
Gabriel Michl
Štěpán Zilvar
Otakar Dvořák
Filip Štengl

Dobruška, Družstevní
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Novoměstská
Dobruška, Domašín
Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Domašín

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červenci oslaví významná životní jubilea:
Marie Petrová
93 let Dobruška, Mělčany
Anna Pařízková
92 let Dobruška, Belveder
Anna Dršková
91 let Dobruška, Za Universitou
Jaroslav Hladík
80 let Dobruška, Na Příčnici
Miroslava Chlupáčová
75 let Dobruška, Mírová
Milada Uhlířová
75 let Dobruška, Běstviny
Bohumír Mazoch
65 let Dobruška, Za Universitou
Anna Polová
65 let Dobruška, Za Universitou
Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.
12

Adam Martinek
Josef Šimon Krejčí
Aneta Štěpánová
Vladimír Ficenec
Josefa Skálová
Michaela Krawciwová

Dobruška, Družstevní
Dobruška, Domašínská
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Pulická
Dobruška, Mělčany
Dobruška, Pulická

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V květnu z našich řad odešli
Petr Javůrek
Josef Kollert
Michaela Čisárová

1936
1946
2018

Dobruška 667
Dobruška 976
Dobruška 812

Čest jejich světlé památce!
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Z KULTURY
Dobrušku čeká výjimečná
kulturní událost
Koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v industriálním prostřední
v Dobrušce, který se uskuteční 23. září
v rámci MHF F. L. Věka, je považován
(a právem) za dosavadní vrchol festivalu.
Mezi významné partnery této hudební
přehlídky, jež si získala vynikající renomé svou špičkovou dramaturgií i péčí
o své příznivce, dlouhodobě patří město Dobruška a druhým rokem také KBA
Graﬁtec. Rozhovory s Ing. Petrem Lžíčařem a Ing. Lubošem Moravcem přináší
náš zpravodaj.

Vstupenky na koncert SOČRu
i všechny další, které jsou zařazeny
do programu osmého ročníku, zakoupíte v informačních centrech v Dobrušce a Novém Městě nad Metují nebo
na www.kupvstupenku.cz.
Více informací na www.mhf-vek.cz.

Tak nahlíží na koncert Symfonického
orchestru Českého rozhlasu ve výrobní
hale KBA Graﬁtec starosta Dobrušky Petr
Lžíčař. Město podporuje hudební festival
F. L. Věka od samého počátku a je předpoklad, že v tom bude pokračovat.
Dobruška bude již osmým rokem centrem hudebního festivalu, který nese
jméno slavného rodáka. Polovina koncertů, včetně dosavadního vrcholu této
přehlídky, proběhne přímo v Dobrušce. Přibližte, v čem tkví podíl města
na festivalu?
V Dobrušce jsme hrdí na svého nejslavnějšího rodáka, jehož románové si hudební
festival propůjčil do svého názvu. Zároveň
můžeme být hrdí na festival, který během
pár let existence dosáhl současných obdivuhodných rozměrů. Oceňuji skutečnost,
že jeho tvůrci dávají příležitost talentovaným mladým umělcům. To, že město
Dobruška festival podporuje ﬁnančně, je
samozřejmostí. Snažíme se jeho organizátorům vytvořit co nejlepší podmínky, aby
se mimořádná hudební akce mohla v našem městě nadále rozvíjet a propagovat ji
v republice i za jejími hranicemi.
V době konání festivalu proběhnou volby do zastupitelstva. Lze předpokládat
propojení města a hudebního festivalu

i v příštích letech?
Za sebe mohu
zodpovědně
odpovědět, že určitě.
Z
mezinárodního
hudebního festivalu zasazeného do podhůří Orlických hor
se stal doslova fenomén. Jsem rád, že se
klasická hudba ve špičkovém provedení
dostává i k nám – do menších měst a obcí.
Nemyslím si, že jakékoliv budoucí složení vedení našeho města by se nechtělo
na podpoře festivalu podílet.
Plánujete osobní účast na koncertech?
Na co se v rámci letošního ročníku nejvíc těšíte?
Festivalových koncertů se v rámci časových možností rád každoročně účastním. Těším se do výrobní haly dobrušské
fabriky KBA Graﬁtec. Předpokládám, že
připravovaný koncert Dvořákovy Novosvětské v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu v industriálním
prostředí se stane vrcholem dosavadní
historie festivalu a historie Dobrušky
vůbec. Při mnoha jednáních po vyslovení nápadu odvážného projektu jsem byl
osobně přítomný, proto jsem dvojnásobně
napjatý. Jsem přesvědčený, že Dobrušku
čeká výjimečná kulturní událost.
(eda)

Někomu to připadne jako šílený nápad
poznamenal Ing. Luboš Moravec, výrobní
ředitel KBA Graﬁtec (Koenig & Bauer),
ke koncertu na půdě této ﬁrmy, která je
partnerem MHF F. L. Věka druhým rokem
a v jejíž prostorách se letos uskuteční vrchol celé dosavadní historie festivalu.
KBA Graﬁtec se 23. září stane přímým
svědkem dosavadního vrcholu MHF F.
L. Věka, když v jedné z výrobních hal
proběhne koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Za jakých
okolností se zrodil tento nápad?
Nápad se zrodil asi před rokem u kávy
s panem Svobodou, kdy mně pošeptal
svůj sen uspořádat koncert symfonického
orchestru v industriální zóně. Ihned jsem
mu nabídnul naší montážní halu, pan Svoboda se toho okamžitě chytil a já jsem už
potom neměl sílu o tom zapochybovat.
Možná to někomu připadne jako šílený
nápad, ale kdo může říct, že bude mít koncert významného symfonického orchestru
pro stovky posluchačů ve výrobním pro-

vozu? Takovou akci v oblasti klasické
hudby v Dobrušce nepamatuji a určitě se
v nejbližší době nebude opakovat.
Přibližte stručně jednotlivé fáze přípravy prostoru, který má podle atestu
skvělou akustiku?
Koncert se bude konat v hlavní montážní hale, kde nebudou probíhat zvláštní
úpravy. Musíme ale do té doby zrekonstruovat další prostor, kam část montáže
po dobu koncertu přesuneme. Máme s tím
vzhledem k obecnému zaneprázdnění stavebních ﬁrem nemalé problémy, ale doufám, že to zvládneme.
Má Vaše ﬁrma v plánu spojit své jméno
s festivalem i v budoucnu? Pokud ano,
jaké?
Hudební festival podporujeme již druhým rokem, a pokud se naší ﬁrmě bude
i nadále dařit, rádi v tom budeme pokračovat. Naše ﬁrma má zájem se prezentovat
především v našem blízkém okolí. Festi-

val má svojí tradici a vysokou uměleckou
hodnotu. Z tohoto důvodu je pro nás důležitý marketingový partner.
Festivalu se účastníte několik let. Co
Vám osobně přináší klasická hudba
a na jaké koncerty vzpomínáte nejraději?
Festival rád navštěvuji již mnoho let.
Od samého začátku zde vystupují velmi
kvalitní umělci. Mě nejvíce zaujaly koncerty pana Ivana Ženatého a Josefa Špačka. Velmi oceňuji nasazení a obětavost
organizačního týmu. Všem, kteří se o festival obětavě starají, náleží velký dík.
Co Vás přivedlo k tomuto žánru - hrajete na nějaký nástroj?
Od dětství jsem tzv. chodil do houslí.
Vím, jak je to těžký, ale krásný hudební
nástroj, a proto obdivuji naše přední houslové koncertní mistry.
(eda)
13
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Prvňáčky pasovaly princezny
z Ledového království
Poslední květnový týden patřil
v knihovně prvňáčkům z obou dobrušských škol. Ti se za svůj první rok ve škole naučili krásně číst a přišli do knihovny,
aby mohli být pasováni na čtenáře krásného slova.

Te n t o k r á t
do knihovny zavítala vzácná delegace
z království Arendelle – princezny
Anna s Elsou. Domnívaly se, že děti
by mohly pomoci zakleté Else. Na tu zlý
čarodějný sněhulák
seslal mocné kouzlo
a ona zapomněla, jak se vlastně čte! Děti
s nadšením těžkou misi přijaly a splnily
všechny úkoly, které mohly Else pomoci.

Ukázaly jí abecedu a písmenka, poté
samy předvedly, jak umí číst. Krutá kletba
byla nakonec díky šikovným prvňáčkům
zlomena a princezna jim mohla přečíst
slib, kterým by se všichni čtenáři měli řídit. Děti slíbily, že budou knížky ochraňovat a vždy se k nim chovat hezky. Poté
přišlo na řadu samotné pasování nových
hrdých čtenářů Elsinou ledovou hůlkou.
Prvňáčci si z knihovny odnesli drobné dárečky, ale nejdůležitější byla jejich nová
průkazka do knihovny. Těšíme se, že se
stanou pravidelnými návštěvníky naší
knihovny a velkými čtenáři!
(mk)

Česko-polské přátelství
utužili dobrušští rockeři
Na 23. ročníku Dnů Pilawy Górne vystoupila dobrušská rocková kapela Madhouse Company. Její syrové pojetí rock and
rollu zaujalo polské publikum včetně zastupitelů našeho partnerského města v čele
se starostkou Zuzanou Bielawskou.
Jsem rád, že jsem
mladou začínající
kapelu mohl doprovázet na zahraničním
výjezdu.
Výměnné sportovní
a kulturní akce mezi
Dobruškou a Pilawou Górnou tak
Místostarosta Petr Poláček při setkání úspěšně pokračují.
s polskou starostkou a zastupiteli
Přejme si, aby spol-

Vystoupení skupiny kapely Madhouse Company v partnerském
polském města Pilawa Górna
ková mezinárodní spolupráce trvala i nadále. Sklízí kladné ohlasy a přispívá k obohacujícímu vzájemnému poznávání, získávání
inspirace a výměně zkušeností.
Petr Poláček, místostarosta Dobrušky

Codex Gigas – největší ručně psaná
kniha světa poprvé v Dobrušce
Dobrušku čeká
výjimečná událost.
Dočasnou součástí
interiéru dobrušské
synagogy se stane
Ďáblova bible. Výstava téměř dokonalé makety největší
známé latinsky psané rukopisné knihy
14

světa, zvané též Codex Gigas, z dílny žamberského knihařského mistra Jiřího Fogla
je neopakovatelným zážitkem, stejně jako
nahlédnutí do její pohnuté historie.
Originál vznikl ve 13. století v klášteře
Podlažice u Chrudimi, kde ho podle barvité pověsti napsal za jedinou noc hříšný
mnich s vydatnou pomocí Ďábla, který se
pak zhmotnil do nejznámější ilustrace této
knihy.
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Codex Gigas obsahuje opis celé Bible,
Kosmovy kroniky, kalendárium, seznam
podlažického bratrstva, různé traktáty,
nekrolog se jmény 1635 zemřelých, spisy
o aritmetice, zaklínadla a dokonce i vyobrazení nebeského Jeruzalému. Nebeský
Jeruzalém je tu zobrazen vedle již zmiňované ilustrace ďábla a jedná se o město
uspořádané do jedenácti pater řádu, míru
a naděje.
Bouřlivá léta husitské revoluce, kdy
byl domovský klášter Codexu Gigas to-

tálně zničen, přežila obří kniha, vážící
neuvěřitelných 76 kg, v bezpečí broumovského kláštera. Z Broumova ji do svých
sbírek získal císař Rudolf II. Za třicetileté
války ji z Pražského hradu odvezli jako
válečnou kořist Švédové. A vlastní ji dodnes.
Dobrušská výstava obří knihy bude
součástí prohlídky historických expozic
vlastivědného muzea od 17. července
do 30. srpna denně mimo pondělí (9.00 11.30 a v 12.30 - 17.00).
(vs)

Benefiční koncert na pomoc Aničce

Na doﬁnancování speciální pomůcky mamince ještě chybí 19 080 Kč.
Číslo účtu, na nějž lze přispět:
244057716/0300, v.s. 62018.

Varhanní koncert Romana Peruckého z Polska přilákal v neděli 10. června
do kostela sv. Václava bezmála stovku
posluchačů, kteří současně podpořili postiženou jedenáctiletou Aničku.
Pro každodenní život potřebuje polohovací vertikalizační stojan za 80 tisíc

korun, který pojišťovna odmítla zaplatit.
Část peněz poskytla nadace Patron dětí,
15 tisíc se zaplatilo z Tříkrálové sbírky
a stejnou částku darovala společnost Bohemilk Opočno. Do potřebné celé částky
stále chybělo dost peněz…
Proto jsme se rozhodli uspořádat tra-

Polský varhaník Roman Perucki s manželkou (vlevo) bezprostředně po koncertě

Jana Poláčková, ředitelka Farní charity
Dobruška, předala šek malé Aničce

Památka
Mistra Jana Husa

Úspěšná výstava vitráží prodloužena

V Husově sboru si připomeneme památku Mistra Jana Husa. Výročí není
kulaté jako před třemi lety, přesto stále
aktuální. Výjimečný muž zanechal tak výraznou stopu, že se k němu i po šesti stech
letech obracíme. Proč?
Nejen proto, že zjednodušil psanou
češtinu nebo proto, že dokázal pojmenovat nešvary kolem sebe. Především však
proto, že dokázal obětovat vše, co měl,
včetně toho nejcennějšího. Pro ideu, pro
přesvědčení o pravdě a tím následně pro
naši důstojnost. Pro to vše, čeho bychom
si měli dnes tak vážit.
Možná si lidé při vyslovení jména Mistr
Jan Hus, kromě výše zmíněného, vzpomenou na krásnou scénu z Obecné školy. Jan
Tříska, coby Igor Hnízdo, v ní dojímá rozpustilé žáky k slzám právě vyprávěním o velkém Čechovi. Patří k nejkrásnějším scénám,
které byly o Mistru Janovi natočeny.
Každého, kdo by chtěl vzpomenout
na Husovu památku, zveme v pátek 6. července v 15 hodin do Husova sboru. Při pobožnosti stejně jako každý rok zazní píseň
o hranici, která vzplála na břehu Rýna.
(eo)

Dobrušský Husův sbor se poslední květnový pátek stal součástí celorepublikové akce Noc
kostelů. Děkujeme všem, kteří
se na přípravě akce podíleli, či
v teplém a trochu hektickém podvečeru dorazili. Návštěvníci si
mohli prohlédnout výstavu vitráží Josky
Dyntara Pocta modré barvě.
Výstava měla
být
původně
otevřena pouze
do konce června.
Pro velký zájem
je však prodloužena do konce
července. Zveme
ke zhlédnutí nádherných vitráží vytvořených technikou Tiﬀany.
Poprvé ji použil na počátku minulého
století newyorský sklář Louis Comfort
Tiﬀany, syn zakladatele newyorské šperkařské společnosti Tiﬀany & Co. Jeho
otec proslavil šperk, on proslavil sklo.
Před ním vitráže vznikaly zasazováním
jednotlivých skel do olova a on přišel
s geniálním nápadem nahradit olovo měděným páskem a spojování provést pájeným cínem.

diční charitní koncert jako beneﬁční
a výtěžek přidat na nákup speciálního zařízení. Ke zdaru akce přispěli Servisbal
obaly Ing. Horčička, Město Dobruška,
MUDr. Bejda, Bittner Architects - manželé Bittnerovi, Jízdní kola Maršálek a mnoho anonymních dárců.
Bezprostředně po krásném koncertě
maminka Aničky převzala symbolický
šek ve výši 15 920 Kč, které se při akci
vybraly.
Velký dík všem, kteří svou účastí
na koncertě, zakoupením vstupenek nebo
zasláním peněz na účet pomohli udělat
zase jeden dobrý skutek.
Ing. Jana Poláčková,
ředitelka Farní charity Dobruška

Všem, kteří mají zájem dozvědět se
více, doporučujeme návštěvu tradičních
Svátků skla v Deštném v Orlických horách. Letos se uskuteční 3. až 5. srpna.
Výstava v Dobrušce je otevřena každý
čtvrtek od 14.00 do 16.30 nebo po domluvě na telefonu 774 666 576.
(eo)

Jeden z dílů kulinářského pořadu
Prostřeno! na televizní stanici Prima se
odehrál v Dobrušce. V soutěži amatérských kuchařů se představila paní Věra
Mikešová. Prodavačku z výrobny polotovarů přihlásili kolegové z práce, protože
vědí, že vaření je jejím velkým koníčkem.
Seriál se natáčel v bytě na sídlišti Hečmanda, na náměstí, v domku F. L. Věka
a v restauraci u Zelingerů.
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VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – ČERVENEC 2018
Beletrie pro dospělé
Erin Watt
Michal Viewegh
Martina Riebauerová
Günter Grass
Bernard Minier
Milena Busquetsová
Jojo Moyesová
Petra Stehlíková
Emma Cline
Lesley Pearse
Arnošt Goldﬂam
Camille Aubray
Petr Hugo Šlik
Michael Köhlmeier
Olga Grjasnowa

Palác lží
Muž a žena
Kde se líbat v Praze?
O konečnosti
Noc
Všechno jednou pomine
Krasojezdkyně
Naslouchač
Rodina
Bojovnice
Horror a další hrůzy
Vařila jsem pro Picassa
Tržiště
Das Mädchen mit dem Fingerhut
Der Russe ist einer,
der Birken liebt

Naučná literatura pro dospělé
G. Koukalová, M. Moravec Jiná
Kolektiv autorů
Vojenská geograﬁe
v českých zemích
Robert Adam a kol.
O jazyce bez hranic

Ann Martinová
Jiří Plachý
Martin Veselovský,
Tomáš Holub
Literatura pro děti
Claire Hawcock,
Charlotte Cooke
Erica David
Jan Vladislav

Quilling: šperky z papíru
Emil Boček:
strach jsem si nepřipouštěl
Biskup na snowboardu

Čti mi před spaním

Anna & Elsa. Tajemný ctitel
Proč je slunce na obloze samo:
pohádky o tom, jak vznikl svět
Iva Mrkvičková
Maja a Kim
Marianne Dubucová
Pošťák myšák doručuje
Meagan Spoonerová
Na lovu
Tomáš Vondrovic
Parsifal: příběh rytíře
kulatého stolu
Andy Griﬃths
Ztřeštěný dům na stromě: 39 pater
Karel Kovy Kovář
Ovšem
Jakub Cenkl
Strach má velké oči
Andrew McDonald
Smrtonoš
Hervé Tullet
Barvy
Anna Sosso, Roberta Lonardi Na stavbě

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro měsíc červenec:
Literatura pro dospělé:
Aleš Palán, Jan Šibík: RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ: SETKÁNÍ SE ŠUMAVSKÝMI SAMOTÁŘI
2. vydání, Prostor,
Praha, 2018, 367 s.,
447 Kč
Někteří si postavili v lese chýši, jiní
žijí v maringotkách,
případně na horských
samotách. Jeden přespává přímo pod stromy. K některým se
dá dojet autem, k dalším se musí pěšky.
Šumavští poustevníci, samotáři, jejichž
názory a životy se nepodobají vůbec ničemu, co znáte. O setkáních s nimi je tato
kniha. Osm rozhovorů s lidmi žijícími

dlouhodobě mimo civilizaci přináší pohled do tajuplného světa, o jehož existenci
nic nevíme. Setkáváme se zde s divokými
zvířaty, krutými zimami, dokonce i s přízraky. Někteří samotáři jsou vysloveně
racionální (zejména obě zpovídané ženy),
jiní vyprávějí svůj život trochu jako mýtus. I ten má svou výpovědní hodnotu, jen
jinou než výčet ověřených faktů. Způsob,
jakým novodobí poustevníci v krajině
přebývají, se ostatně dost možná mýtem
brzy stane. Pokud se jím už nestal.
Hodnocení z databáze knih: 92%
Literatura pro děti:
Jana Ruthová: MARUŠKA A KOUZELNÉ PASTELKY
1. vydání, Obhajoba pastelky, Praha,
2017, 102 s., 299 Kč

Malá Maruška dostane k Vánocům kouzelné
pastelky a pohádkovou knihu. Společně se
svým kocourem
Piškotem objeví
dvířka, kudy se
dá projít do světa
pohádek.
Maruška zjistí,
že všechno, co
v pohádce nakreslí, ožije. Kocour Piškot,
který v pohádkovém světě umí mluvit, jí
pokaždé dobře poradí a společně pomohou mnoha pohádkovým bytostem v nesnázích.
Hodnocení z databáze knih: 80%

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ
Gentlemani nevymřeli

Chtěla jsem slyšet koncert
Olympicu v Dobrušce. Seděla
jsem v invalidním vozíku, a protože na náměstí bylo „těsno“ a na mne i dost hlasito,
přesunula jsem se směrem na Šubertovo
náměstí do míst, kde sídlí Policie ČR.
Mile mě překvapilo, že během jedné
hodiny se mne tři lidé přišli zeptat, jestli nepotřebuji odvézt blíž ke zdroji hudby.
A nebyli to známí Dobrušťáci, ale cizí kolemjdoucí.
Děkuji. Těší mě, že gentlemani ještě
nevymřeli.
V. H.
16

Proč si ničíme útulný kout
města?

Nový parčík v ulici Poddomí
u rodného domku F.
L. Věka bývá příjemnou oázou klidu. Původně byl přístupný
pouze v rámci otevírací doby Věkovy
(Hekovy) expozice.
Na žádosti občanů
je otevřený non-stop. A takový je dnešní
stav - častý nepořádek, popsané lavičky
i osvětlení a poničená zídka!
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ZE ŠKOL
Absolventi SPŠel•it Dobruška převzali maturitní vysvědčení
Konec školního roku ve čtvrtém
ročníku střední školy je spjatý se závěrečnou maturitní zkouškou. Tradiční předávání maturitních vysvědčení studentům
SPŠel•it se také letos uskutečnilo v dobrušském kulturním domě.
Ve středu 30. května si pro důležitý
doklad přišlo 49 studentů, kteří úspěšně
završili čtyřleté studium ve třech třídách
oborů informační technologie a elektrotechnika. Prošli zdárně všemi úskalími jak
státní části maturitní zkoušky, tak i části
školní. Státní část sestávala ze zkoušky
z českého jazyka a literatury, anglického
jazyka nebo matematiky. Školní část zahrnovala zkoušky z odborných předmětů.
Slavnostní podvečer zahájili absolventi nástupem za doprovodu studentské hymny. Poté se ujal slova Ing. Milan
Maršík, ředitel školy. Zhodnotil výsledky
letošních maturitních zkoušek a popřál
absolventům hodně štěstí do dalšího studijního i osobního života. Následovaly
krátké proslovy hostů i samotných studentů. Po předání maturitních vysvěd-

čení a vyhlášení nejlepších studentů
setkání zakončila státní hymna.
Školu opustily další desítky absolventů. Přidaly se k tisícovkám z předchozích
let. Nebudou poslední, protože už teď je
jasné, že jejich místa v září zaujmou jejich
následovníci, kteří projevili zájem o studium na dobrušské střední škole.
Mgr. Marcela Němečková

Jan Říkal se na ústřední kole olympiády Šest úžasných dnů
Konečná
v angličtině neztratil nále.
ve Francii a Anglii
osmá příčka je
Žák 9. ročníku Základní školy Františka Kupky Jan Říkal obsadil v ústředním kole olympiády v anglickém jazyce
skvělé 8. místo. Po úspěšném absolvování
školního, okresního a krajského kola se
dobrušský reprezentant probojoval do závěrečného kola v Praze. Kategorie 2.A se
celkem zúčastnilo 35 tisíc soutěžících.
Honza nezklamal ani v republikovém ﬁ-

skvělým úspěchem. Honzovi
blahopřejeme
a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu na střední škole SPŠel•it v Dobrušce.
Mgr. Milena Vodehnalová

Dlouho očekávaný zahraniční zájezd
do Francie a Anglie pro žáky 7. až 9. ročníků Základní školy Františka Kupky se
uskutečnil od 14. do 19. května. Prožili
jsme šest úžasných dnů, na které nikdy
nezapomeneme. Vše včetně počasí proběhlo na jedničku s hvězdičkou.
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Postřehy dětí hovoří za vše:
• počasí (hezké, krásné, moc pěkné)
• super kolektiv
• sranda na každém kroku
• dobrá organizace zájezdu
• skvělá průvodkyně Jíťa
• milí řidiči autobusu Rosťa a Tonda
• hodné učitelky
• Eiﬀelova věž
• půvabná Paříž a hezké holky
• super nocleh i snídaně na hotelu
• cesta trajektem (vítr a vlny)
• půlkilometrové molo s lunaparkem
• super rodina a wiﬁna v rodinách
• prosklené podlahy na Tower Bridge
• hustý hrad Jindřicha VIII. a jeho šest
manželek
• krásný Londýn s překvapením – jízda
rychlovýtahem do 35. patra 170 metrů
nad zemí a odtud výhled na celé město
(Sky garden v oblacích)
Na závěr snad jen: Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme a jsme tu!
Za účastníky zájezdu Dagmar Peřinová

Pokus o vytvoření
národního rekordu v pexesu
Žáci Základní školy Františka Kupky se zapojili do pokusu o vytvoření národního rekordu ve vytvoření největšího
pexesa. Výuku anglického a německého
jazyka v červnu zpestřila tvorba pexesových kartiček. Žáci vymýšleli méně obvyklá slova a kreslili je na kartičky. Děti
obohatily svoji slovní zásobu a při výtvarném zpracování zažily dost legrace. Teď

už pouze zbývá počkat, zda všechno klapne, a národní rekord ve vyrobení nejvyššího počtu kartiček pexesa bude dosažen.
Máme radost, že jsme pokus mohli podpořit. Všem žákům děkujeme za krásné
příspěvky.
Text: Petra Fialová
Foto: Vojta Suchánek

ZŠ Opočenská
IX. ročník Hudebně divadelního
festivalu speciálních škol v Náchodě
ZŠ Opočenská se zúčastnila Hudebně divadelního festivalu speciálních škol
v Divadle Dr. J. Čížka v Náchodě, kterou organizuje tamní Praktická škola,
Základní škola a Mateřská škola Josefa
Zemana. Na devátém ročníku s tématem
„AUSTRÁLIE“ vystupovalo dvanáct
speciálních škol, včetně zahraničních.
O doprovodný program pro soutěžící
se postarali Bořek Slezáček, Jitka Asterová a zpěváci z muzikálu Mamma Mia.
Žáci ze ZŠ Opočenská, Dobruška vystoupili s tancem Xanadu od australské
zpěvačky Olivie Newton-Johnové. Kromě tance se také zpívalo a hrálo. Všichni
účinkující si kromě potlesku a příjemných zážitků odvezli z Náchoda diplomy
a spoustu dárečků.
(zšo)

Školní výlet do středověku v Orlických horách
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří školní výlet. V ZŠ Opočenská jej
spojili s environmentálním programem
zacíleným na pozorování a poznávání
hmotné kultury středověku a využívání
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přírodních zdrojů. Žáci navštívili archeologické muzeum v přírodě Villa Nova
v Orlických horách. Ocitli se ve středověké vesničce, založené v roce 1992 Bohumírem Dragounem, který se zábavnou
a především názornou formou snažil
přiblížit život našich předků. Po teorii přišly praktické
ukázky. Děti si vyzkoušely lámání lnu,
předení a tkaní, rozdělávání ohně, mletí
obilí a zastřílely si
z luku. Poté vyrazily do terénu, kde je
Bohumír Dragoun

seznámil s místními objekty a jejich provozem. Nakrmily ovce a kozy a program
zakončilo pečení placek. Žáci strávili
den v přítomnosti člověka, který dává
středověké vesničce kus sebe. Děkujeme
za originální způsob, kterým děti seznámil s dávnou, a pro nás nemyslitelnou,
dobou bez televize, internetu, telefonu
a dalších vymožeností dnešního moderního světa.
(zšo)
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ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPOČENSKÁ tradičně v květnu vystupují V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU. Tentokrát navštívilo
jejich vystoupení více seniorů nežli obvykle. Žáci jim předvedli, co se v tomto školním roce naučili. Zaznělo několik písní, pár básniček
a taneční vystoupení speciálních tříd. Všichni diváci obdrželi přáníčka vyrobená ve školní družině a děti na oplátku sladkou odměnu.

Gymnazisté zdolali Sázavu
V pondělí 4. června jsme vyrazili
na dlouho očekávaný vodácký kurz. V 7:40
jsme odjížděli vlakem z Dobrušky a před
námi byla dlouhá cesta. To nás ale neodradilo, a my si zkrátili čas zpěvem a hraním
na kytaru, jejíž tóny se linuly celým vlakem. V odpoledních hodinách jsme dorazili na místo, konkrétně do kempu Radost
ve Vlastějovicích. Ihned jsme se ubytovali
v chatkách a po vydatném obědě následovala kratší procházka, během níž jsme si
prohlédli okolí. Druhý den nás již čekal

první úsek Sázavy.
Nejdříve nás vlak
zavezl do Ledče nad
Sázavou, kde pro
nás byly připraveny
k vypůjčení
lodě
(samby).
Učitelé
nám řekli kratší instruktáž a my mohli
vyrazit. I přes obavy
některých z nás se
nám na vodě velmi
líbilo a všichni se
těšili na další den
v loďkách. Ten byl
o něco náročnější
než předchozí, kdy
jsme ujeli 14 km.
Tentokrát jsme museli plout 28 km – tedy
jednou tak dlouhou vzdálenost. Atmosfé-

ra byla ale stále veselá a my si užívali sluníčka. Okolo osmé jsme se vrátili příjemně
unavení zpět do kempu, kde nás čekala pozdní večeře. Ve čtvrtek jsme podnikli pěší
výlet ze Smrčné do Ledče, odkud jsme se
vraceli odpoledne zpět do kempu. Večer
jsme rozdělali oheň a udělali si pravý táborák s opékáním buřtů a hraním na kytary. V pátek dopoledne jsme nasedli opět
do vlaku a jeli zpět. Okolo třetí hodiny odpolední jsme byli v Opočně. Počasí nám
přálo celý týden, teploty se pohybovaly
okolo 26° C a každý den svítilo sluníčko. V důsledku toho jsme bohužel místy
škrtali loděmi o dno, ale stačilo vylézt,
do loďky strčit a jelo se dál. Všichni jsme
si společný týden velmi užili.
Nikol Machová a Julie Světlíková, 7.G
19
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Děti v Pohádkovém lese letos potkaly Barta, Homera i Shreka
Na táborové základně v Mělčanech
a blízkém lese bylo v sobotu 9. června nezvykle rušno. Sešlo se zde třiatřicet bytostí, které svými úkoly pobavily nejen děti,
ale i jejich doprovod.
V pohádkové trase malé návštěvníky
přivítal král s královnou a děti jim stavěly
hrad. Praly prádlo s Křemílkem a Vochomůrkou, nezapomněly upéct dort pejskovi

a kočičce. Během cesty se potkaly s loupežníkem Rumcajsem a jeho Mankou,
hloupým Honzou, zachraňovaly Karkulku
před vlkem a princeznám navlékaly poztrácené korále.
Vedle tradičních pohádkových bytostí
se v lese objevil i zelený Shrek s Fionou
a celá rodinka Simpsonových včetně Barta
a Homera. Od pohádkové babičky dostalo
perníček, diplom a sladké odměny celkem
134 dětí, které úspěšně prošly trasu letošního Pohádkového lesa.
Za pohádkové bytosti DDM Dobruška

Pomoc do Afriky:
upleteny a uháčkovány dvě stovky čepic a čtverců
Navzdory horkému letnímu počasí se
v Domě dětí a mládeže sešlo velké množství pletených a háčkovaných čepic a pletených čtverců.
Charitativní projekt „Upleť čepici
- čtverec pro Afriku“ byl dobrušským
DDM vyhlášen již čtvrtým rokem. Čepice a čtverce jsou zasílány do střediska pro
nemocné děti a sirotky v Bryanstonu.

Ohlas akce byl v Dobrušce a okolí jako
vždy obrovský! Celkem se upletlo a uháčkovalo 212 čepic a čtverců! Nejvíce čepic připravila paní Miloslava Šimková
(75 kusů). Čepice bylo potřeba spočítat,
složit do malých balíčků po deseti kusech
a zabalit do velkých balíků předepsaných
rozměrů. Čepice v červnu putovaly do jižní Afriky.

Děkujeme všem, které věnovaly svůj um, čas
i materiál na charitativní
projekt a pomoc na dobrou věc. Věříme, že balíky s čepicemi a čtverci dorazily na místo
určení a budou hřát stejně jako náš dobrý
pocit z pomoci jiným.
Jitka Macková, DDM Dobruška

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Vješák vypluje objevovat Nový svět
Volnočasový klub Vješák bude sice přes
prázdniny zavřený, ale pro „vješákovce“ má
připraveno nejedno napínavé dobrodružství.
Mládežníci budou od 23. do 28. července objevovat „Nový svět“ na pobytovém
táboře v Orlických horách. Jak sám název
napovídá, vypraví se za oceán do Ameriky po stopách rodáka z českého Suchdola nad Odrou – Davida Zeisbergera. Ten
se v patnácti letech rozhodl opustit své
jistoty a spolu s kamarádem odcestoval
do americké osady Savannah v Georgii.
Jeho život byl velmi pestrý, pomáhal za20

kládat nové osady a věnoval se misijní
práci mezi indiány kmene Delaware. Jejich jazyk pomohl uchovat do dnešních

dnů. Dobrodružný životní příběh Davida
Zeisbergera se organizátoři tábora rozhodli přiblížit mladé generaci.
Všem „vješákovcům“ se doporučuje
sledovat facebookové stránky klubu (facebook.com/vjesak), kde se budou objevovat aktuální informace a akce. Plánuje
se společně vyrazit na koupaliště, zajít si
zahrát venkovní hry do parku nebo se projít s outdoorovým klubem.
Všem přejeme klidné a pohodové léto
a těšíme se na vás v novém školním roce.
(vje)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
červenec 2018
NÁDRAŽÍ ČD
Neděle 1. července v 18.00
KONCERT NA PERÓNĚ 2018
Vystoupí dechová hudba Valánečka a dobrušská country-folková skupina Sedmý nebe. K nahlédnutí „kino na kolejích“. Vstup
zdarma.

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

SYNAGOGA
LADISLAV VLNA – LIDÉ MOŘE
Výstava portrétů slavných polských námořníků vytvořených netradiční technikou metalurgické malby. Originální český umělec
Ladislav Vlna zaměnil malířské plátno za kovové desky a svá
díla vytváří broušením, leštěním a s pomocí ohně. Výstava
je součástí prohlídky historických expozic denně mimo pondělí
9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 až do 15. července.
CODEX GIGAS
– NEJVĚTŠÍ RUČNĚ PSANÁ KNIHA SVĚTA
Výjimečné dílo Ďáblovy bible, vážící neuvěřitelných 76 kg, bude
dočasnou součástí interiéru dobrušské synagogy. Výstava téměř
dokonalé makety největší známé latinsky psané rukopisné knihy
světa, zvané též Codex Gigas, z dílny žamberského knihařského
mistra Jiřího Fogla. Otevřeno denně mimo pondělí 9.00 – 11.30
a 12.30 – 17.00 od 17. července do 30. srpna.

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

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ – změna výpůjční doby o prázdninách
pondělí, středa, pátek

8.30 – 11.30

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
ABSTRAKCE - fotograﬁe manželů
Jarmily a Vlastislava Balcarových
JARMILA - hlavní podstatou její
tvorby je „citlivé ženské vnímání“
světa. Osobitá cesta vyhraněná poetickým podtextem. Dokáže v technickém předmětu přetavit zprávu
do něžného obrazu. V roce 2009 prezentovala fotograﬁckou poemu obrazu s básněmi v Pardubicích.
VLASTISLAV - odborník na fotograﬁckou techniku. Člen komory fotograﬁckých živností, lektor a majitel
Digibal Photoagency Česká Skalice.
Začínal přírodou a postupně byl přitahován událostmi kolem sebe – tedy
reportáží – dokumentem. Známé jsou jeho cykly, jejichž hlavním
aktérem je člověk, jeho tvář, výraz.
Prázdninová soutěž pro děti:
PRÁZDNINY S KNIHOU
Sbírejte prázdninové zážitky, pohledy, fotky či vstupenky. Malujte, kreslete, nalepujte, pište. Vytvořte koláž či obrázek, abychom v knihovně viděli, co jste v létě prožili, kde jste byli a také,
co jste četli. Fantazii se meze nekladou! Na vašich výtvorech by
neměla chybět kniha, kterou jste o prázdninách přečetli. Odevzdejte na dětském oddělení do konce září. Všechny výtvory
v knihovně vystavíme. Soutěž pro děti do 15 let o prima ceny!

Náměstí F. L. Věka čp. 11

PRÁZNINOVÁ PAUZA
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Upozorňujeme účastníky čtvrtečních pohádkových zábavných
odpolední, že cyklus Povídám, povídám pohádku bude mít
prázdninovou pauzu. Na shledanou s dětmi od 4 do 6 let se těšíme v dětském oddělení městské knihovny opět ve čtvrtek 6. září
od 15 hodin.

Výstava v červenci a srpnu
JIŘÍ HRONOVSKÝ: ROK ČESKÉHO EX LIBRIS
Výstava je přístupná v otevíracích hodinách městského úřadu:
pondělí a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00, pátek
7.30 – 13.30.
Vernisáž ve čtvrtek 12. července v 17 hodin.

SLEDUJTE KNIHOVNU NOVĚ I NA INSTAGRAMU
Pod jménem knihovna.dobruska najdete na Instagramu fotky našich aktivit a akcí, ale také tipy
na zajímavé knihy z dětského
i dospělého oddělení. Nenechte
si ujít čerstvé zprávy z knihovny!

LAPIDÁRIUM
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RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667
VOJENSKÁ GEOGRAFIE
Nová unikátní expozice vlastivědného muzea dává možnost nahlédnout nejen do vývoje vojenskou geograﬁí využívaných přístrojů, pomůcek, tvoření map, zabezpečení vojsk, ale také seznámí
s několika významnými osobnostmi této vědy a dalšími aspekty
mimořádně důležité práce. Expozice je pro veřejnost přístupná
denně mimo pondělí 10 – 12 a 13 – 17 hodin v prvním patře.
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.

ARCHLEBOVY SADY
DOBRUŠSKÉ LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ 2018
Neděle 8. července
Rocksorry (Dobruška)
Neděle 15. července
Tomy (country, Opočno)
Neděle 22. července
Memory (pop, Dobruška)
Neděle 29. července
Pepa Štross a syn (folk, Brno)
Začátek vždy v 18.00
Sobota 28. července od 14.00
PUTOVÁNÍ S F. L. VĚKEM – 2. ročník
Start a cíl v parku. Absolvování trasy po stanovištích. Plnění úkolů s klapkami na očích. Vyzkoušení věcí z běžného života zrakově postižených. Na účastníky čeká v cíli - po získání potřebných
razítek – diplom se sladkou odměnou. Následovat bude posezení
s hudbou. Zváni jsou všichni, i když nebudou soutěžit. Pořádají
Senioři ČR – pobočka Dobruška a SONS – odbočka Dobruška.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Pondělí 2. července až středa 4. července od 8 do 12 hodin
LÉTO S PAMPELIŠKOU - chceš prožít první dny prázdnin
s novou vlastnoručně vyrobenou hračkou? Vyrobit dárek pro kamaráda? Tvořit něco pro radost a vyzkoušet netradiční výtvarné
techniky? Prázdninové tvoření a hry. Hlásit se lze i na jednotlivé
dny. Cena za den 70 Kč zahrnuje výtvarný materiál, s sebou svačinu a přezůvky.
Připravujeme
STANOVÝ TÁBOR V MĚLČANECH - všestranně zaměřený
stanový tábor pro děti od 1. do 5. třídy od 30. července do 10.
srpna.
VÍKENDOVÝ ŘEZBÁŘSKÝ KURZ – na táborové základně
v Mělčanech od pátku 3. srpna do neděle 5. srpna.
TANEČNÍ TÁBOR - v budově horské chaty Radost v Plasnicích od 19. do 26. srpna. Vhodné pro děti od 1. třídy.

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24 (vchod od zmrzliny), ☎ 605 548 288
Letní otevírací doba
Pondělí 2.7 až středa 4. 7., pondělí 9. 7. až čtvrtek 12. 7., pondělí
30. 7. až pátek 3. 8.
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Neděle 1. července v 17.30
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Premiéra animovaného ﬁlmu. Vzrušující putování plné fantazie
natočené podle stejnojmenného knižního bestselleru slavného
spisovatele Michaela Endeho, mj. autora Nekonečného příběhu.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ110 min. České znění.
Neděle 1. července ve 20.00
DÁMSKÝ KLUB
Repríza komedie s plejádou největších hereckých hvězd. Rolí
rozverných dam se ujaly stále okouzlující Diane Keatonová, Jane
Fondová, Candice Bergenová a Mary Stenburgenová. Pánské
protějšky s neodolatelným šarmem ztělesnili Andy Garcia, Don
Johnson, Richard Dreyfuss a Craig T. Nelson. Mládeži přístupný.
Vstupné 100 Kčǀ100 min.
Koncert
Neděle 1. července v 18.00
KONCERT NA PERÓNĚ 2018
železniční stanice ČD Dobruška
Netradiční, ale již tradiční, „Koncert na peróně“ u příležitosti
přistavení Kinematovlaku 2018. Tentokrát s malým překvapením. Vystoupí dechová hudba Valánečka a dobrušská country-folková skupina Sedmý nebe. K nahlédnutí „kino na kolejích“.
Vstup zdarma.
Čtvrtek 5. července ve 20.00
PRVNÍ OČISTA
Premiéra hororu. Přežijte nejnebezpečnější noc v roce. Přežijte Očistu - dvanáct hodin, během nichž pro vás nehnou prstem
ani policajti ani záchranáři. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120
Kčǀ103 min.
Pátek 6. července ve 20.00 a sobota 7. července v 17.30
ANT - MAN A WASP ﬁlm ve 3D
Premiéra akční podívané o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Po událostech ﬁlmu Captain America: Občanská válka
musí Scott Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako
superhrdina, ale i otec. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ109
min. České znění.
Sobota 7. července ve 20.00
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
Premiéra akčního romantického thrilleru. Inspirováno skutečným příběhem dvou svobodomyslných lidí. Nezapomenutelný
příběh o nezdolnosti lidského ducha a vše překonávající síle lásky. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ96 min.
Neděle 8. července v 17.30
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE ﬁlm ve 3D
Repríza akčního pokračování jednoho z nejúspěšnějších ﬁlmů
všech dob. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ130 min. České
znění.
Neděle 8. července ve 20.00
MANŽEL NA ZKOUŠKU
Premiéra romantické komedie. I milionáři mají své dny. Mládeži
přístupný. Vstupné 120 Kčǀ112 min.
Záznam koncertu
Čtvrtek 12. července ve 20.00
MUSE: DRONES WORLD TOUR
Premiéra nejlepší živé show na planetě v podání britských alternativních rockerů Muse, kteří se pyšní titulem nejlepší koncertní
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kapely současnosti. Ambiciózní turné s oválným podiem uprostřed koncertních hal, při němž si fanoušci vychutnali dokonalý
360stupňový audiovizuální zážitek plný laserových efektů, doslova pastva pro lidské smysly. Během show zazní epické hitovky jako Uprising, Hysteria, Plug in Baby nebo Supermassive
Black Hole. Mládeži přístupný. Vstupné 200 Kčǀ100 min.
Pátek 13. července ve 20.00
MRAKODRAP ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního thrilleru. Dwayne Johnson, největší akční
hrdina současnosti, vyráží do smrtonosné pasti, aby v ní přežil
skleněné peklo a zachránil rodinu. Mrakodrap je akční thriller,
po němž si začnete vážit slova „přízemí“. Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě, v níž začne hořet
a o technickou závadu se rozhodně nejedná... Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kčǀ103 min.
Sobota 14. července a neděle 15. července vždy v 17.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ ﬁlm ve 3D
Premiéra animovaného ﬁlmu. S oblíbenou rodinkou strašidel se
vydáte na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Jenže se zblázní do záhadné kapitánky lodi
Eriky... Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ87 min. České znění.
Sobota 14. července ve 20.00
ANT - MAN A WASP ﬁlm ve 3D
Repríza amerického velice očekávaného dobrodružného akčního
ﬁlmu. Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek Ant-Man
a Wasp, který je novou kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí
zmenšovat. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ109 min. České
znění.
Neděle 15. července ve 20.00
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Premiéra české komedie režiséra Dana Svátka. Dáš si ještě jedno? Tragikomedie „o chlastu, vůli a vesmíru“. V hlavních rolích:
David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ 92 min.
Čtvrtek 19. července a neděle 22. července vždy ve 20.00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Premiéra muzikálu Mamma Mia! Největší letní ﬁlmová pohoda
se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova
Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ
114 min.
Pátek 20. července ve 20.00
DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
Premiéra mysteriózního hororu. Když zemře Ellen, matriarcha
rodu Grahamů, začíná rodina její dcery rozplétat záhadná a čím
dál tím děsivější tajemství svých předků. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 110 Kčǀ126 min.
Sobota 21. července v 17.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ ﬁlm ve 3D
Repríza animovaného ﬁlmu s oblíbenou rodinkou strašidel. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ87 min. České znění.
Sobota 21. července ve 20.00
MRAKODRAP ﬁlm ve 3D
Repríza akčního thrilleru. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ
103 min.
Neděle 22. července v 17.30
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Repríza animované komedie. Planetu Zemi čeká invaze kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste
samozřejmě pravdu. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ90 min.
České znění.

Čtvrtek 26. července,
sobota 28. července a neděle 29. července vždy 20.00
CHATA NA PRODEJ
Premiéra nové české komedie o tom, co všechno se může stát,
když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce
s chatou. Před jejím předáním novému majiteli se matka (Ivana
Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu! Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ77 min.
Pátek 27. července ve 20.00
PLÁN ÚTĚKU 2
Premiéra akčního ﬁlmu se Sylvesterem Stallonen, který je neustále na útěku - živí se totiž testováním nedostatků zabezpečovacích systémů ve věznicích. Mládeži nepřístupný. Vstupné 110
Kčǀ93 min. České znění.
Sobota 28. července v 17.30
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Repríza animovaného ﬁlmu. Mládeži přístupný. Vstupné 100
Kčǀ110 min. České znění.
Neděle 29. července v 17.30
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Repríza loutkového animovaného ﬁlmu ČR. Pro dva známé šikuly není nic problém... Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ75
min.
Čtvrtek 2. srpna ve 20.00
HOTEL ARTEMIS
Premiéra akčního kriminálního sci-ﬁ. Pravidlo č. 1: Nezabiješ
jiného hosta hotelu! Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ93 min.

MALÝ SÁL
Výstava
20 LET OD NIČIVÉ POVODNĚ
Otevřeno od 16. července do 31. srpna v provozních hodinách
kina. Slavnostní zahájení: pondělí 16. července v 17.00.

LETNÍ KINO
NA KOUPALIŠTI
Mírová 890, v areálu letního koupaliště
Ve středu 4. července zahájí provoz
Sledujte zvláštní plakáty a webové stránky SC-Kina 70
Středa 4. července ve 21.30
TEORIE TYGRA - tragikomedie, ČR, 2016, 101 min., mládeži
přístupný.
Pátek 6. července ve 21.30
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH - akční komedie, USA, Velká
Británie, 2017, 141 min., mládeži nepřístupný.
Sobota 7. července ve 21.30
SNĚHULÁK - thriller, USA, 2017, 120 min., mládeži nepřístupný.
Středa 11. července ve 21.30
ŠPINDL - komedie, ČR, 2017, 98 min., mládeži přístupný.
Pátek 13. července ve 21.15
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ – komedie, Velká Británie/Francie/USA, 2016, 123 min., mládeži nepřístupný.
Sobota 14. července ve 21.15
MIMI ŠÉF - animovaná komedie, USA, 2017, 97 min., mládeži
přístupný.
Středa 18. července ve 21.15
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ - dobrodružný/fantasy, USA, Čína,
2016, 104 min., mládeži přístupný.
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Pátek 20. července ve 21.15
POLDŮV ŠVAGR - komedie, USA, 2016, 101 min., mládeži
přístupný.
Sobota 21. července ve 21.15
PROČ PRÁVĚ ON? - komedie, USA, 2016, 111 min., mládeži
nepřístupný.
Středa 25. července ve 21.15
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ
DĚTI - fantasy/dobrodružný, USA, Belgie, UK, 2016, 128 min.,
mládeži přístupný.
Pátek 27. července ve 21.15
SPOJENCI - válečný/romantický, USA, 2016, 124 min., mládeži přístupný.
Sobota 28. července ve 21.00
SOUSEDI 2 - komedie, USA, 2016, 104 min., mládeži nepřístupný.
Středa 1. srpna ve 21.00
LOGAN: WOLVERINE - akční/fantasy, USA, 2017, 137 min.,
mládeži nepřístupný.
Po celou dobu promítání bude možné zakoupit si občerstvení
v tzv. bufetovém okénku (pivo, limo, hranolky, káva, brambůrky). V případě příznivého počasí grilování. Změna programu
vyhrazena. V případě velice nepříznivého počasí se představení neuskuteční. Na všechna ﬁlmová představení bude vybíráno
jednotné vstupné 50,- Kč. Pokud není uvedeno jinak, všechna
představení budou uvedena v českém znění!!!
Nebude-li ﬁlmové představení z důvodu nepřízně počasí dohráno, vstupné se nevrací. Vzhledem ke sníženému vstupnému nebudou přiznávány žádné slevy.

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

9.00 – 19.00

KRYTÝ BAZÉN UZAVŘEN
SAUNA – ZAVŘENO (technická odstávka)

FLORBAL
Městský stadion Václava Šperla
Sobota 1. července
5. ročník OPEN AIR CUP DOBRUŠKA
turnaj mládežnických kategorií – U11, B13, B15, G13 a G15
Středa 4. července až sobota 6. července v 10.00
5. ročník OPEN AIR CUP DOBRUŠKA – největší turnaj 3+1
pod širým nebem v republice (220 týmů z ČR a Slovenska)
Středa – vstup zdarma
20.30 slavnostní zahájení turnaje, 21.00 Koncert U2 Revival Desire, 22.45 Rocková zábava Teplá buchta
Čtvrtek – 1. hrací den
8.00 – 20.00 zápasy ve skupinách, 20.30 Bungee Running
Challenge, 21.00 Turnajová PÁRTY s Pohodex Teamem
Pátek – 2. hrací den
8.30 zápasy play oﬀ, 14.00 ﬁnále VETERÁNI, 16.30 ﬁnále
ŽENY, 17.00 ﬁnále MUŽI

FUTSAL
Městský stadion Václava Šperla
Sobota 14. července a neděle 15. července
DOBRUŠSKÝ POHÁR - 28. ročník
turnaje mužů, žen a veteránů - zahájení zápasů v 7.30
sobota ve 20.00 Letní taneční zábava, hraje skupina Rocksorry.
Vstup zdarma.

CYKLISTIKA
Neděle 1. července v 10.00
25. ročník DOBRUŠSKÉHO POHÁRU amatérských cyklistů
SILNIČNÍ ZÁVOD PIVOVAR DOBRUŠKA
Start v Olešnici v Orlických horách. Trasa: Olešnice – Orlické
Záhoří – Bartošovice – Luisino údolí – Deštné v Orlických horách – Olešnice (86 km). Pořádá Tri club Dobruška.
Neděle 15. července v 10.00
25. ročník DOBRUŠSKÉHO POHÁRU amatérských cyklistů
SILNIČNÍ ČASOVKA JIPAM CNC
Start v Dobrušce – odbočka na Domašín. Trasa: Dobruška – Dobré – Prázova bouda (13 km). Pořádá Tri club Dobruška.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
01.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
14.07.
15.07.
21.07.
22.07.
28.07.
29.07.
04.08.
05.08.
24

MDDr. Andělová Jana
Bahník Dent s.r.o.
MUDr. Bahník František
JB DENT s.r.o.,
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno

494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
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ZE SPORTU
Putovní pohár z Chábor získal novoměstský Krunka
Na start 37. ročníku Přespolního běhu
areálem zdraví v Cháborách se v neděli
10. června postavilo dvaadevadesát vytrvalců. Běželo se na tratích 10 kilometrů a 3 300 metrů ve čtrnácti kategoriích
včetně tradičního náborového závodu pro
všechny generace „Buď Fit! - sport pro
všechny“. Absolutním vítězem putovního poháru na desítce se stal novoměstský
Kamil Krunka v čase 38:02,0 minut. Mezi
ženami byla nejrychlejší Anna Krátká
z Pardubic. Trať dlouhou 3300 metrů zdolala za 14:52,1 minuty. Závod byl součástí
30. ročníku Velké ceny východních Čech
v bězích.
Z výsledků – trať 10 km - muži 20 – 34 let: 1. Krunka Kamil (SK Nové
Město n. Met.) 38:02,0 min., 2. Hradecký
Jaromír (Skuteč) 39:37,0, 3. Dufka Vladislav (Červený Kostelec) 40:46,9; 35 – 44
let: 1. Rücker Pavel (Bonbon Machov)
41:25,6; 45 – 54 let: 1. Vokolek Michal
(AC Pardubice) 41:11,4; 55 – 64 let:
1. Vacarda Vladimír (Eleven Run Team)
45:42,4; 65 – 74 let: 1. Krupička Miroslav (Jiskra Ústí nad Orlicí) 46:41,3;
75 let a starší: 1. Jelínek Matěj (Černilov) 1:09,29 hod. Trať 3 300 m - junioři:
1. Čáp Petr (SK Dobruška) 15:05,8; juniorky: 1. Kubasová Leona (TJ Maratonstav Úpice) 17:53,5; ženy - 20 – 34 let:
1. Doležalová Libuše (Nové Město n.
Met.) 15:22,3; 35 – 44 let: 1. Rýdlová
Denisa (Vella Team Náchod) 15:01,1;
45 – 54 let: 1. Krátká Anna (Hvězda Pardubice) 14:52,1; 55 let a starší: 1. Paulů Blanka (Maratonstav Úpice) 14:57,8.
Buď Fit – muži: 1. Bílek Slavomír (Chábory) 15:17,0; ženy: Rückerová Anežka
(BKL Machov) 16:34,5.
(js)

Nejrychlejší žena Anna Krátká v cíli

Absolutní vítěz
Kamil Krunka

cháborského

závodu

Výsledky plaveckých závodů škol O pohár města Dobrušky

Tradiční školní plavecké závody
O pohár města Dobrušky se uskutečnily
v dobrušském krytém bazénu ve třech termínech.

Závod 14. května
Štafety 4 x 100 m – A (1. ročník SPŠel•it - Šabata Martin, Skalník Matyáš,
Brůžek Václav, Knapovský Miroslav)
2:35,31 min.; B (2. ročník SPŠel•it Mihulka Martin, Dončenko Nikita, Rieger Filip, Vavera Lukáš) 2:29,15; C
(3. ročník SPŠel•it - Jindra Adam, Hostinský Matěj, Macháček Vojtěch, Šabata
Milan) 2:26,72.
Jednotlivci - 100 m VZ: 1. Šabata Milan 1:11,78, 2. Mihulka Martin 1:12,75,
3. Jindra Adam 1:15,55, 4. Hostinský
Matěj 1:26,25, 5. Knapovský Miroslav 1:29,10, 6. Šabata Radek (všichni
SPŠel•it) 1:33,78 min.

Závod 21. května
Štafety 2. třídy 4 x 25 m: 1. ZŠ Fr.
Kupky A (Sedláček Adam, Bláha Milan, Pavlíček Luboš, Zajišková Viktorie)
2:17,16, 2. ZŠ Pulická (Švorčík Šimon,
Řezníček Petr, Nosál Tomáš, Daňková Andrea) 2:20,00. Štafety 3. třídy 4 x
25 m: 1. ZŠ Pulická 1 (Bárnetová Karolína, Čtvrtečková Magdaléna, Jiroud Martin, Domáček Kryštof) 1:51.81, 2. ZŠ Fr.
Kupky B (Matajová Elen, Schill Roman,
Čančarová Natálie, Nejmanová Alžběta)
1:58,44, 3. ZŠ Pulická 2 (Mazochová Denisa, Cerman Štěpán, Tošovský Dominik,
Volfová Kateřina) 2:00,75. Štafety 4. tříd
na 4 x 50 m: 1. ZŠ Pulická (Kárníková
25
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Klára, Hašková Sabina, Peterová Linda, Hušková Denisa) 3:46,38, 2. ZŠ Fr.
Kupky A (Kumprechtová Adéla, Novák
Ondřej, Radoch Jan, Kirschlager Tomáš)
4:23,25, 3. ZŠ Fr. Kupky B (Baláček Tomáš, Pilař Ondřej, Pochobradský Prokop,
Besedová Šárka) nedokončila. Štafety
5. tříd na 4 x 50 m: 1. ZŠ Fr. Kupky B
(Ježková Tereza, Nováková Nikola, Šindléry Jan, Ohnoutek Martin) 3:22,37,
2. ZŠ Fr. Kupky A (Šritr Adam, Hvězdová
Aneta, Bejda Šimon, Matulová Jindřiška)
3:30,28, 3. ZŠ Pulická (Marek Jan, Stonjek Matyáš, Dašek Karel, Dusílek Michal)
3:33,68.
Jednotlivci - dívky 2. ročník 25 m:
1. Tačíková Eva 33:88 sek., 2. Zajíčková
Viktorie 35:08, 3. Pavlová Natálie (všechny ZŠ Fr. Kupky) 37:75. Chlapci 2. ročník 25 m: 1. Bláha Milan (ZŠ Fr. Kupky)
27:69, 2. Řezníček Petr (ZŠ Pulická)
33:38, 3. Pavlíček Luboš (ZŠ Fr. Kupky)
35:00. Dívky 3. ročník 25 m: 1. Růžičková Nikola (ZŠ Fr. Kupky) 20:87, 2. Čtvrtečková Magdaléna (ZŠ Pulická) 23:55,
3. Nejmanová Alžběta (ZŠ Fr. Kupky)
24:22. Chlapci 3. ročník 25 m: 1. Schill
Roman 24:62, 2. Váňa Gabriel (oba ZŠ Fr.
Kupky) 25:94, 3. Domáček Kryštof (ZŠ
Pulická) 26:56. Dívky 4. ročník 50 m:
1. Hašková Sabina a Kárníková Klára (obě
ZŠ Pulická) 56:56 shodný čas, 3. Peterová
Linda (ZŠ Pulická) 1:01,28 min. Chlapci
4. ročník 50 m: 1. Novák Ondřej 53:10,
2. Baláček Tomáš 54:32, 3. Pochobradský
Prokop (všichni ZŠ Fr. Kupky) 1:03.97.
Dívky 5. ročník 50 m: 1. Ježková Tereza
41:25, 2. Hvězdová Aneta 47:44, 3. Matulová Jindřiška (všechny ZŠ Fr. Kupky)
1:00,00 min. Chlapci 5. ročník 50 m:
1. Marek Jan (ZŠ Pulická) 42:06, 2. Bejda
Šimon (ZŠ Fr. Kupky) 44:75, 3. Pithart
Václav (ZŠ Pulická) 48:19.
Celkovými vítězi v kategorii 2. - 5.
ročníků se stali Tereza Ježková (ZŠ Fr.
Kupky) a Jan Marek (ZŠ Pulická).

Postup žáků ZŠ Opočenská do krajského kola v atletickém čtyřboji

Závod 28. května
Štafety 6. tříd ZŠ na 4 x 50 m:
1. ZŠ Pulická (Tošovský Lukáš, Domáčková Kristýna, Týfa Tobiáš, Urban Matěj)
3:00,97 min., 2. ZŠ Fr. Kupky (Kellnerová Anna, Tojnar Marek, Vymetálek
Vojtěch, Štrach Jan) 3:27,88. Štafety 7.
tříd ZŠ a 2. třídy gymnázia na 4 x 50 m:
1. Gymnázium (Vilímek Vít, Valterová

Okresní kolo 52. ročníku Atletického
čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyhlašované Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky zorganizovala na dobrušském
stadionu ZŠ Opočenská za podpory města. Dívky a chlapci ve věku 13 až 15 let
soutěžili ve čtyřech disciplínách - běhu
na 60 metrů, hodu kriketovým míčkem,
skoku dalekém a běhu na 800, resp.
1500 metrů.
Mladí sportovci ZŠ Opočenská se
na klání poctivě připravovali v hodinách
tělesné výchovy, během nichž proběhla školní kola soutěže. V okresním kole
zaznamenala největší úspěch Sandra
Murgošová. Vyhrála dvě disciplíny (hod
krikeťákem a dálku) a v celkovém hodnocení skončila druhá. Do krajského kola
postoupili tři nejlepší z okresu. Zásluhou
kvalitních výkonů si postup vybojovali
také další dva reprezentanti ZŠ Opočen-
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Dana, Sýkorová Tereza) 2:36,34, 2. ZŠ
Fr. Kupky (Čančara Matyáš, Bejda Adam,
Dyntar Petr, Váňa Oliver) 2:37,84, 3. ZŠ
Pulická (Pekárek Adam, Matějů Filip, Gerža Vojtěch, Čáp Petr) 2:54,90. Štafety
8. tříd ZŠ a 3. třídy gymnázia na 4 x
50 m: 1. ZŠ Fr. Kupky (Ježek Jiří, Dvořák
Matěj, Hrnčířová Nicol, Sedláček Petr)
2:29,69, 2. místo Gymnázium (Vojnarová Klára, Jindrová Linda, Ruml Dominik,
Bílek Slavomír) 2:50,62, 3. ZŠ Fr. Kupky
2. družstvo (Bartošová Victoria, Tomi Jan,
Pago David, Štach Josef) 3:18,03. Štafety
9. tříd ZŠ a 4. třídy gymnázia na 4 x
50 m: 1. Gymnázium (Čtvrtečková Jaroslava, Burešová Simona, Tláskal Lukáš,
Felcman Martin) 2:34,50, 2. ZŠ Fr. Kupky (Sixta Tadeáš, Říkal Jan, Jaroš Josef,
Novotný Lukáš) 3:25,63.
Jednotlivci - dívky 6. ročník 50 m:
1. Domáčková Kristýna (ZŠ Pulická)
41:84 sek., 2. Kellnerová Anna (ZŠ Fr.
Kupky) 46:63, 3. Smažíková Lucie (ZŠ
Pulická) 59:13. Chlapci 6. ročník 50 m:
1. Urban Matěj (ZŠ Pulická) 32:47,
2. Tojnar Marek (ZŠ Fr. Kupky) 42:00,
3. Sládek Tomáš (ZŠ Pulická) 45:94.

Dívky 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia 50 m: 1. Petrová Bára 40:22, 2.
Antošová Michaela (obě ZŠ Fr. Kupky)
44:31, 3. Sýkorová Tereza (Gymnázium)
47:72. Chlapci 7. ročník ZŠ a 2. ročník
gymnázia 50 m: 1. Vilímek Vít (Gymnázium) 27:77, 2. Bejda Adam (ZŠ Fr.
Kupky) 33:19, 3. Čáp Petr (ZŠ Pulická)
37:94. Dívky 8. ročník ZŠ a 3. ročník
gymnázia 50 m: 1. Bartošová Victoria
(ZŠ Fr. Kupky) 33:03, 2. Vojnarová Klára
(Gymnázium) 37:25, 3. Hrnčířová Nicol
(ZŠ Fr. Kupky) 37:93. Chlapci 8. ročník
ZŠ a 3. ročník gymnázia 50 m: 1. Ježek
Jiří (ZŠ Fr. Kupky) 32:88, 2. Ruml Dominik (Gymnázium) 35:88, 3. Dvořák Matěj
(ZŠ Fr. Kupky) 36:34. Dívky 4. ročník
gymnázia 50 m: 1. Čtvrtečková Jaroslava
32:44, 2. Burešová Simona (obě Gymnázium) 38:26. Chlapci 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia 50 m: 1. Sixta Tadeáš (ZŠ
Fr. Kupky 33:56, 2. Tláskal Lukáš 34:50,
3. Felcman Martin (oba Gymnázium) 39:25.
Celkovými vítězi v kategorii 6. - 9.
ročníků základních škola a 1. - 4. ročníku
gymnázia se stali gymnazisté Čtvrtečková
Jaroslava a Vilímek Vít.
(pp, six)

ská - nejmladší závodnice soutěže Vanesa
Gažiová a Josef Tamáš.
Sandra Murgošová potvrdila skvělou
formu i v krajském kole na atletickém stadionu TJ Sokol v Hradci Králové. Vybojovala cenná třetí místa ve skoku dalekém
a hodu kriketovým míčkem.
(zšo)

Úspěšná vícebojařska Sandra ze Základní
školy Opočenská (vlevo)
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Odložený Dolský bike cup
byl nakonec rekordní
V náhradním termínu v neděli 17.
června ožilo okolí nové smuteční síně
smíchem, křikem a skandováním dětí
a dospělých. Dobrovolní hasiči z Dolů
uspořádali 8. ročník Dolského bike cupu.
Závod byl v původním termínu 3. června
zrušen kvůli dešti.
O čtrnáct dní později byla Dobruška
prozářená sluncem. Na start přilákalo rekordní počet čtyřiceti závodníků. V nejmladší kategorii novou trať absolvovaly
děti narozené v roce 2016, v závodě nejstarších soupeřily ročníky 2004.
Nová trať plně prověřila síly a zdatnost
všech zúčastněných. Pro nejmenší sice
vedla po asfaltu v lipové aleji ke hřbitovu,
ovšem zdolat táhlé stoupání na odrážedle,
koloběžce nebo na nejmenším kole nebylo
vůbec jednoduché. Ti větší musely kolem

hřbitova po prašné
cestě, štěrku a trávě. Často velmi vyčerpaní
přijížděli
do cíle, někteří dokonce s viditelnými
odřeninami po drobných pádech. Nikdo
ale nebrečel a ze závodu neodstoupil!
Sladkou odměnu nakonec přineslo vyhlášení výsledků a chvíle slávy pro vítěze na stupních vítězů. Pořadatelé ovšem
s cenami nezapomněli ani na poražené.
Zaslouženou odměnou pro dobrovolné
dolské hasiče, kteří dětským závodem důstojně oslavili 10. výročí svého vzniku,
byl závěrečný potlesk všech přítomných
a rozesmáté tváře malých závodníků.
(jme)

Fotbalisté Dobrušky postoupili
mezi krajskou elitu
Fotbalový A-tým mužů SK Dobruška
postoupil do nejvyšší soutěže v Královéhradeckém kraji. Svěřenci trenéra Miloše Killara v konečné tabulce I. A třídy
obsadili třetí příčku. Dle postupového
klíče mají možnost zamířit do krajského
01. Sobotka
02. Broumov
03. SK Dobruška
04. Kratonohy B
05. Roudnice
06. Černilov
07. Úpice
08. Police n. M.
09. Týniště n. O.
10. Kunčice
11. Kobylice
12. Náchod B
13. Trutnov B
14. Nový Hradec Kr.
15. Hostinné
16. Bílá Třemešná

21
19
20
19
17
19
11
13
10
11
11
11
12
9
6
2

6
6
9
7
9
10
11
15
12
15
14
15
17
19
21
25

1
3
1
1
4
1
5
1
3
2
1
2
1
0
2
1

přeboru dva nejlepší celky. Druhý Slovan
Broumov se práva postupu vzdal. Dobrušský tým skvěle zvládl jarní část soutěže.
Z patnácti zápasů prohrál pouze třikrát
(vždy nejtěsnějším rozdílem o jediný gól)
a jednou remizoval.
(six)
2
2
0
3
0
0
3
1
5
2
4
2
0
2
1
2

86:42
81:43
101:42
105:53
89:42
73:38
70:67
71:92
68:65
56:73
52:70
59:80
55:75
61:92
43:114
35:117

67
65
62
62
59
59
46
42
41
39
39
39
38
29
23
10
27
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Z DOBRUŠSKÝCH FIREM
Kliky z Dobrušky míří do celého světa

Ivo, Petr, Roman Ulichovi - M&T
Na počátku 90. let na Dobrušském poháru, věhlasném turnaji v malém fotbalu,
triumfovalo tři roky po sobě mužstvo Kanárci Bohuslavice nad Metují. Jeho páteř
tvořilo trio šikovných bratrů Ulichových
- Ivo, Petr a Roman.
Nejmladší Ivo (1974) prokázal na zeleném trávníku mimořádný talent, takže
v Hradci Králové podepsal profesionální
smlouvu. Po stříbrném Euru v roce 1996
přestoupil do pražské Slavie. Z ní už to
bylo jen krůček do národního týmu. V reprezentaci odehrál osm zápasů a vstřelil
jeden gól. Ve druhé polovině sportovní
kariéry se Ivo Ulich proměnil ve fotbalového světoběžníka. Sešívaný dres vyměnil
za zelenobílé barvy Borrusie Mönchen-

gladbach. Poté, co si na rok „odskočil“
do japonského Kóbe, vrátil se do Německa. S velkým fotbalem se deﬁnitivně rozloučil před deseti lety v Drážďanech.
Společnosti M&T (zkratka Material
& Technology) vznikla v době, kdy Ivo
Ulich fotbalově působil v pražském Edenu. „Bratr Roman se vyučil strojařem
a stal se společníkem v česko-polské ﬁrmě, která mimo jiné dovážela kliky. Příliš
se jí však nedařilo. Roman na jednom veletrhu v roce 1997 rozpoznal, že o dveřní
a okenní kování je nebývalý zájem a do budoucna skrývá velký potenciál. Od té ﬁrmy jsme odkoupili zásoby a postavili se
na vlastní nohy,“ vzpomíná na začátky
Ivo Ulich. Do rodinné ﬁrmy se později
zapojil i nejstarší
bratr. Kdysi skvělý
duatlonista a nadále
úspěšný běžec Petr
Ulich (1968) šéfuje
výrobě.
Firma M&T
nejprve pouze nakupovala v zahraničí.
Následně vybudovala sklad a obchodní síť. Zbývalo už
pouze rozjet vlastní
Výrobně administrativní budova společnosti M&T v Dobrušce

je Zaměstnavatelem roku 2018
Dobrušská společnost Servisbal Obaly získala ocenění
Sodexo Zaměstnavatel
roku v Královéhradeckém kraji v kategorii
do 500 zaměstnanců. Hodnocení Zaměstnavatel roku se již od roku 2003 zaměřuje
na společnosti v České republice z pohledu lidských zdrojů. Smyslem soutěže je
přiblížit lidem společnosti s výborným
přístupem ke svým zaměstnancům.
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Soutěž pomáhá rozvíjet oblast lidských
zdrojů v České republice, a to bez ohledu na jejich historii, velikost, a dokonce
i odvětví. Hodnocení probíhá celosvětově
uznávanou metodikou Saratoga od společnosti PricewaterhouseCoopers ČR.
„Jsme rádi, že jsme v soutěži uspěli.
Je to pro nás potvrzením našeho přístupu, který máme ke svým zaměstnancům,“
uvedl Ing. Ladislav Horčička, majitel společnosti (na snímku s personalistkou Vendulou Bakšovou).
(red)

Bratři Ulichovi vsadili na kliky.
Začali jejich
montováním, pak se pustili do výroby
a v současnosti je s úspěchem navrhují. Před pár lety si Dobrušku vybrali
za místo pro sídlo společnosti M&T.
výrobu. „Pokud pomineme malé kovárny, nemá u nás výroba klik téměř žádnou tradici. Měli jsme v začátcích štěstí,
že zdejší strojírenské ﬁrmy propouštěly
zaškolené lidi,“ konstatuje Roman Ulich
(1971). Ve společnosti se stará o obchod v ČR a zároveň je dvorním designérem značky M&T. V roce 2013 kování
z Romanovy návrhářské dílny s názvem
Minimal/Maximal
získalo
prestižní
designerské ocenění Red Dot Design
Award.
V letech 2013 a 2014 poblíž silničního obchvatu Dobrušky vyrostlo moderní
sídlo společnosti s výrobními dílnami,
moderními technologiemi, zkušebnou
a sklady. Nový areál stál více než 100 miliónů korun. „Investice do nového zázemí byla jednoznačně přínosem. Umožnila
nám zkvalitnit a zrychlit výrobu. Přestože
při nanášení povrchových úprav používáme nejmodernější technologie, stále u nás
hraje rozhodující roli kvalitní ruční práce při broušení, ﬁnálním leštění klik či
kompletaci,“ prozrazuje Ivo Ulich, že bez
šikovných českých ručiček by konkurenceschopné výrobky nevznikly .
Kliky M&T v minulosti vznikaly
v České Třebové, Broumově, Jičíně, Praze
i nedaleké obci Spy. Celý výrobní proces
s výjimkou mosazných výkovků rukojetí
v České Třebové nyní probíhá v Dobrušce. Vloni ﬁrma vyrobila více než sto tisíc
kompletů a roční obrat M&T dosáhl 110
miliónů korun. Kvalitní kliky M&T míří
z města F. L. Věka do celého světa. (six)
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Křížovka o ceny
V tajence červnové křížovky Dobrušského zpravodaje se ukrývala křestní jména současných členů legendární skupiny
Olympic, kteří v pátek 8. června odehráli
skvělý koncert na dobrušském náměstí
(viz snímek na titulní straně): PETR (Janda), MILAN (Broum), MARTIN (Vajgl)
a JIŘÍ (Valenta).

Po dvou vstupenkách na unikátní výstavu v novoměstském zámku „České
korunovační klenoty na dosah“ získávají
tři výherci, které z losovacího osudí tentokrát vytáhl starosta Petr Lžíčař. Štěstí
se usmálo na Lukáše Kováře z Dobrého,
Olgu Petrovou ze Spáleniště a Dobrušťáka Jaroslava Semeráka.
Chcete-li vyhrát lístky do dobrušského
kina na srpnové filmové představení, mu-

síte zaslat vyluštěnou tajenku se jménem,
adresou a telefonním číslem na redakční e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz
nebo osobně odevzdat do boxu v Informačním centru na náměstí F. L. Věka nejpozději do neděle 15. července.
NÁPOVĚDA: Lisp, Incize, Rete, Ai,
Anta, Afrem, IC.
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ŠKODA
AUTOKINO
Prorubky,
fotbalové hřiště
Vstup ZDARMA
26. 7. 2018, 21:30 –

Deadpool
(český dabing, anglické titulky, 2016)

2. 8. 2018, 21:30 –

Dunkerk
(v anglickém znění, české titulky, 2017)

9. 8. 2018, 21:00 –

Příchozí
(český dabing, anglické titulky, 2016)

16. 8. 2018, 21:00 –

Baby Driver
(český dabing, anglické titulky, 2017)

23. 8. 2018, 21:00 –

Šílený Max: Zběsilá cesta
(český dabing, anglické titulky, 2015)

*kino přístupné vždy půlhodiny před začátkem projekce

Zaměstnanci ŠKODA AUTO
po předložení MFA karty obdrží
popcorn a nápoj ZDARMA

Kontakt: +420 604 228 054,
+420 720 200 927
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Adresa:

Fotbalové hřiště Prorubky,
Prorubky 4, 516 01 Liberk

GPS:

50.211507, 16.339312
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ŠKODA
LETNÍ KINO
Zámecký park,
Rychnov nad Kněžnou
Vstup ZDARMA
27. 7. 2018, 21:30 –

Doctor Strange
(český dabing, anglické titulky, 2016)

28. 7. 2018, 21:30 –

Krycí jméno U.N.C.L.E.
(český dabing, anglické titulky, 2015)

3. 8. 2018, 21:30 –

Anthropoid
(český dabing, anglické titulky, 2016)

4. 8. 2018, 21:30 –

Kniha džunglí
(český dabing, anglické titulky, 2016)

10. 8. 2018, 21:00 –

Fantastická zvířata a kde je najít
(český dabing, anglické titulky, 2016)

11. 8. 2018, 21:00 –

Strážci Galaxie Vol. 2
(český dabing, anglické titulky, 2017)

17. 8. 2018, 21:00 –

Rogue One:
Star Wars Story
(v anglickém znění, české titulky, 2016)

18. 8. 2018, 21:00 –

La La Land
(český dabing, anglické titulky, 2016)

*kino přístupné vždy půlhodiny před začátkem projekce

Zaměstnanci ŠKODA AUTO
po předložení MFA karty obdrží
popcorn a nápoj ZDARMA
Kontakt: +420 604 228 054,
+420 720 200 927
Adresa: Poláčkovo náměstí 1434,
Rychnov nad Kněžnou 516 01
- areál zámeckého parku
GPS:

50.165922, 16.276367
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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Val 80, 518 01 Dobruška
e-mail: loziska@segment.cz
tel.: 734 313 717

Specialista na ložiska a strojní součásti

agroložiska

ložiskové
domky

silentbloky

Jedinečný přístup a maximální spolehlivost!

www.segment.cz

13:00

15:00

17:00

19:00

20:30

pít se bude

Turnaj ve stolním fotbálku v lidské velikosti
Rodinný koutek a dílničky pro děti
Akcí vás provede Lucie Peterková
(moderátorka ČRo Hradec Králové)
e-mail: info@pivobrani.eu / tel.: 777 642 OO9
zákaz vstupu se zvířaty

17O Kč 20O Kč
PŘEDPRODEJ

NA MÍSTĚ

Děti do 1OO cm
v doprovodu rodičů zdarma

22:30

24:00

www.pivobrani.eu
na zdraví!

hlavní partneři
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PėEDNÁŠKY
KONCERTY
DIVADLO
VÝSTAVA

Vladimír Mišík a ÌDG, Eduard Stehlík, Zbigniew Czendlik,
Cyril Höschl, Tomáš PetráÍek, Spirituál kvintet, Roman Joch,
Martin C. Putna, Vladimír Smékal, Matyáš Zrno, Ladislav
Heryán, Lenka Dusilová, Jięí PadevÛt, Alexander Tomský,
Dušan Majer, Jan Royt, Zdenek Wasserbauer, Jan Linhart,
Aleš Palán a Jan Šibík, Divadlo na tahu, Vladimír Just,
ZdenÛk Opatrný, Jięí Kocourek, Pavel Kalina a další…
WWW.AKADEMICKETYDNY.CZ

Místo i pro Vaši reklamu!
Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
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Tradiční SOUTĚŽE VODICÍCH PSŮ se letos v Dobrušce zúčastnilo devět čtyřnohých
pomocníků nevidomých a slabozrakých páníčků. Letošní ročník byl součástí celodenní
akce „Soutěžní a roztančené náměstí“. Na náměstí F. L. Věka ji završil taneční a hudební
program s módní přehlídkou.
Sportovní klub moderní gymnastiky Dobruška v květnu uspořádal devátý ročník závodu
DOBRUŠSKÉ JARO v tělocvičně střední průmyslové školy. Tradičně byl součástí přeboru Východočeské oblasti. O medaile soutěžilo sto čtyřiceti dívek a žen.
MAPKA CYKLOTRAS k článku na str. 8

KINO POD RADNICÍ v předvečer Mezinárodního dne dětí přilákalo na dvě
představení na náměstí F. L. Věka opakovaně více než stovku diváků. Děti náramně
zaujal animovaný film Ferdinand, dospělí
se zasmáli s českou komedií Špindl.

Dobrušské vlastivědné muzeum se rozšířilo o nové prostory, nacházející se v architektonické chloubě města - Rýdlově
vile. Slavnostně zde byla otevřena EXPOZICE VOJENSKÁ
GEOGRAFIE. První patro významné historické budovy v sousedství rodného domku F. V. Heka – F. L. Věka je nyní zasvěceno
historii vojenského mapování, které má v našem městě dlouholetou tradici. Geografická služba Armády České republiky si letos
připomíná 100 let od svého vzniku a právě Dobruška se stala
hlavním dějištěm oslav. Na Rychnovsko zavítali nejen nejvyšší
armádní představitelé, ale i významní hosté ze sousedních zemí
- Polska a Slovenska. Součástí programu bylo také vystoupení
vojenského uměleckého souboru Ondráš ve společenském centru.

