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V dobrušské renesanční radnici slavnostně pokřtil svoji novou knížku pohádek JOSEF
LUKÁŠEK. Nese název POHÁDKY Z ORLICKÝCH HOR a je již čtvrtým pokračováním úspěšného titulu. Vyprávění místního autora tentokrát čtenáře zavedou například
do Bačetína, Bystrého, Kounova nebo Deštného v Orlických horách. Pohádky a vyprávěnky tradičně ilustrovala sedloňovská výtvarnice Jarmila Haldová. Na přebalu knihy
vyobrazila zimní scenérii se sedloňovským kostelem, čtyřmi lyžníky a srnou se srncem.

V rámci slavnostního nástupu ke DNI
OZBROJENÝCH SIL v dobrušském
Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu ocenil jeho ředitel plukovník gšt. Jan Marša pamětním listem
právnické subjekty a zaměstnance, kteří
se nejvíce zasloužili o zdárnou realizaci
oslav 100. výročí založení geografické
služby. Pamětní list pro město Dobruška
za účasti náčelníka geografické služby
AČR plukovníka gšt. Marka Vaňka převzal starosta Petr Lžíčař. Přítomní uctili
položením věnce památku generála Josefa
Churavého před jeho nedávno odhaleným
památníkem.
Vizualizace NOVÉ BUDOVY S ODBORNÝMI UČEBNAMI, která vyroste v areálu Střední školy – Podorlické vzdělávací
centrum. Článek najdete na straně 18.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
letos si připomínáme
smutné
výročí. Na sklonku
července
přesně
před dvaceti lety
náš region bez varování zdevastovala katastrofální
povodňová vlna.
Způsobila obrovské materiální škody
a dokonce si vyžádala šest lidských životů. Ve Společenském centru – Kině 70 si
až do konce srpna můžete připomenout
neblahé události z léta roku 1998, které
se řadě našich spoluobčanů trvale vryly do paměti. Výstavu nazvanou „20 let
od ničivé povodně“ tvoří historické fotograﬁe, videozáznamy, statistické údaje
a vzpomínky lidí, které přímo zasáhla velká voda.
Po dvou desetiletích od zmíněných
záplav se stále nepodařilo zrealizovat

Výpust poldru podle Povodí Labe

všechna protipovodňová opatření ochraňující naše město. Od roku 2001, kdy byla
zpracována studie proveditelnosti výstavby plánované údolní nádrže u Mělčan,
se bez viditelného výsledku hovoří o její
výstavbě. Po složitém a vleklém posuzování vlivů stavby na životní prostředí dospěli ochránci přírody k závěru, že
vhodnější variantou protipovodňového
opatření na Zlatém potoce je suchá retenční nádrž (poldr).
Před dvěma měsíci náš stavební úřad
vydal územní rozhodnutí o umístění stavby
suchého poldru, proti němuž se v zákonné
lhůtě opětovně odvolal jediný účastník řízení. Pevně věřím, že se blíží doba, kdy
se poldr, jehož výstavbu město od počátku
plně podporuje, začne realizovat.
Povodňovou výstavu v září vystřídá neméně zajímavá expozice. Chceme
vám přiblížit stavební vývoj Dobrušky.
Na výstavě se objeví staré územní plány
a projekty, které skončily v zapomnění.
Představí se plány realizovaných staveb
a prezentovat se budou projekty a studie
zamýšlených
investičních
akcí
v našem městě.
V červenci byl
městský
stadion
dějištěm dvou výjimečných
sportovních akcí, které
svým
významem
přesahují
hranice
našeho regionu. Neustále se rozšiřující
ﬂorbalový Open Air
Cup atakoval hranici dvou tisíc účast-

Kde se vzalo vaše příjmení?
V Dobrušce žije nejvíce Petrových,
Štěpánových a Moravcových
Přemýšleli jste někdy nad tím, kde se
vzalo vaše příjmení? Proč se jmenujete
právě tak, jak se jmenujete? Kde všude
se vaši jmenovci vyskytují? A kolik jich
bydlí ve vašem regionu? A víte, která příjmení jsou nejčastější v republice a která
jsou nejpočetnější v Dobrušce?
Na poslední dvě otázky odpovědi známe. Nejčastějším příjmením v Česku
jsou s velkým náskokem Novákovi. Letos na jaře jich v republice žilo 68 693
(33 881 mužů a 34 812 žen). Na druhém

místě jsou Svobodovi (51 376) a bronzovou příčku zaujímají Novotní (49 239).
Následují Dvořákovi a Černí.
V Dobrušce jsou z republikových TOP
5 příjmení obdobně vysoko Novotní. Patří
jim čtvrtá pozice. Na medailových příčkách se nacházejí Moravcovi (63) a Štěpánovi (89). Nejrozšířenějším příjmením
v našem městě byli na přelomu letošního
května a června Petrovi. V Dobrušce jich
žije téměř stovka (97 celkem – 48 mužů
a 49 žen).
dokončení na straně 34

Letošní Dobrušský pohár ve futsalu
skončil po uzávěrce vydání Dobrušského
zpravodaje. Článek s výsledky přineseme
v příštím čísle.
níků všech věkových kategorií od dětí
až po veterány. Je největším ﬂorbalovým
turnajem pod širým nebem v republice,
přičemž jeho organizaci zvládl více než
padesátičlenný štáb z místního klubu FBC
na jedničku. Tradice futsalového Dobrušského poháru se narodila v osmdesátých
letech minulého století. Jeho organizátoři
rekrutující se z klubu FC Santus Dobruška během 28. ročníku rovněž pracovali
na jedničku, což potvrdila slova chvály
řady účastníků, včetně polských hráčů
z partnerského města Pilawa Górna. Letos do Dobrušky přijelo bojovat o cenné
poháry v kategoriích mužů, žen a veteránů na šest set vyznavačů menšího fotbalového míče. Oba sportovní turnaje jsou
skvělou propagací našeho města, za což
pořadatelům děkuji.
Přeji vám pohodový zbytek dovolených a dětem co nejpomaleji se krátící
druhou polovinu prázdnin.
Petr Lžíčař
starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 5 148
Dobrušské kino v I. pololetí letošního roku navštívilo 5148 diváků. V pokladně za ﬁlmová představení utratili
přes půl milionu korun (556 090 Kč).
Statistiku eviduje Unie ﬁlmových distributorů.
PETROVI
ŠTĚPÁNOVI

MORAVCOVI
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 20. 6. 2018
schvaluje
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna technologie fontány – Šubrtovo náměstí, Dobruška“
výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této
veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo
s Jaroslavem Sloukou, IČ 62710320. Nabídková cena tohoto subjektu činí 435.300 Kč
bez DPH, tj. 526.713 Kč vč. DPH podle
platné sazby
– zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Oprava místní komunikace na pozemku parc. č. 1197/1 v kat. Spáleniště“ formou odeslání výzvy o zahájení
výběrového řízení těmto obchodním subjektům: HOLD s. r. o., IČ 45538425, Chládek Tintěra, Pardubice a.s., IČ 25253361,
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,
IČ 48035599, STAVITELSTVÍ DS s. r. o.,
IČ 25932381, MIROS MAJETKOVÁ a. s.,
IČ 27523934
– 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
„Oprava místní komunikace na pozemku
parc. č. 1197/1 v kat. Spáleniště“

jmenuje
– hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Oprava místní
komunikace na pozemku parc. č. 1197/1
v kat. Spáleniště“ (dále jen „hodnotící komise“) v tomto složení: Richard Hynek,
vedoucí 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
– toto usnesení: Zastupitelstvo města Dobrušky mění své usnesení č. ZM 09/22/2018
ze dne 18.04.2018 takto:
– k usnesení přiložený Seznam movitých
věcí se nahrazuje novým Seznamem movitých věcí,
– v usnesení uvedená celková kupní cena
movitých věcí se mění na částku ve výši
72.747 Kč,
– v usnesení uvedená celková kupní cena
se mění na částku ve výši 10.772.747 Kč,
– v usnesení uvedený den podání návrhu na vklad vlastnického práva města Dobrušky do katastru nemovitostí
a den převzetí předmětu koupě se mění
na 31.08.2018,
– v usnesení uvedené období, za nějž vyúčtování nákladů na služby a záloh vybraných od nájemců v budově čp. 99
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a vyrovnání případných přeplatků/nedoplatků z tohoto vyúčtování provede
společnost POLIKLINIKA DOBRUŠKA, s. r. o., se mění na 01.01.2018 –
31.08.2018,
– v usnesení uvedený den, od nějž se
město Dobruška zaváže zajišťovat nájemcům prostor v budově čp. 99 v nájemních smlouvách sjednané služby, se
mění na 01.09.2018,
– v ostatním se usnesení nemění
– Plán rozvoje sportu v Dobrušce na období
2018 – 2020.

Rada města
dne 27. 6. 2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 14/2018
dle předloženého návrhu
– zřízeným příspěvkovým organizacím přijetí
peněžních darů od sdružení rodičů ve školním roce 2018/2019:
a) Mateřské škole J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577, IČ 75018535,
od Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
– spolek, při Mateřské škole J. A. Komenského, 518 01 Dobruška, se sídlem
MŠ J. A. Komenského, ul. Komenského
577, 518 01 Dobruška, IČ 60885114, dar
v maximální výši 60.000 Kč
b) Mateřské škole J. A. Komenského, Dobruška, IČ 75018535, od Sdružení rodičů
a přátel dětí a školy – spolek, při Mateřské škole Za Univerzitou, 518 01 Dobruška, se sídlem MŠ Za Univerzitou 875,
ul. Za Univerzitou 875, 518 01 Dobruška, IČ 64811298, dar v maximální výši
30.000 Kč
c) Základní škole Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres
Rychnov nad Kněžnou, IČ 75018616,
od Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Františka Kupky v Dobrušce, se sídlem Dobruška, Františka Kupky
350, 518 01 Dobruška, IČ 22692304, dar
v maximální výši 250.000 Kč
d) Základní umělecké škole, Dobruška,
Kostelní 428, IČ 71234357, od Spolku
rodičů a přátel Základní umělecké školy v Dobrušce, Kostelní č. 428, 518 01
Dobruška, IČ 67442765, dar v maximální výši 20.000 Kč
– zaslat výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Půdní vestavba ZUŠ Dobruška těmto dodavatelům:
ASINTA, s. r. o. stavební společnost,
IČ: 48169501; GARRET CZ, spol. s r. o.,
IČ: 25933272; STATING s. r. o.,
IČ: 25963864; AW DOMY s. r. o.,
IČ: 27557847; KERSON spol. s r. o.,
IČ: 45536040; Ing. Václav Hynek,
IČ: 13220675
– zveřejnit výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Půdní vestavba ZUŠ Dobruška na webových stránkách
města Dobrušky

– podmínky výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu Půdní vestavba
ZUŠ Dobruška, v přiloženém znění
– objednání opravy vozidla CAS 30 T815-7
6x6.1 u společnosti NAPA TRUCKS, spol.
s r. o., IČ 25288717, v rozsahu a za cenu
speciﬁkovanou v přiloženém Rozpočtu
na opravu havarovaného vozu TATRA VIN:
TNU7T5R31HK001635 - cena opravy vozidla dle tohoto rozpočtu činí 428.650 Kč
bez DPH, tj. 518.666,50 Kč vč. DPH 21 %
a výjimku z postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu
s bodem 3.1 čl. 3, odst. (11) organizační
směrnice města Dobrušky „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ umožňující
zadání veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je oprava vozidla CAS 30
T815-7 6x6.1, společnosti NAPA TRUCKS,
spol. s r. o., IČ 25288717, bez provedení
výběrového řízení způsobem stanoveným
pro tzv. střední zakázky
– Příkaz k obchodování elektřiny v rámci
sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí včetně všech
jeho příloh, v přiloženém znění, pro centralizovaný nákup elektrické energie pro
město Dobruška jakožto centrálního zadavatele a jím zřízené příspěvkové organizace
na Českomoravské komoditní burze Kladno.
– Příkaz k obchodování zemního plynu
v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh včetně
všech jeho příloh, v přiloženém znění, pro
centralizovaný nákup zemního plynu pro
město Dobruška jakožto centrálního zadavatele a jím zřízené příspěvkové organizace
na Českomoravské komoditní burze Kladno
– přidělení vyhrazeného parkovacího místa
na parkovišti na pozemku parc. č. 270/104
v obci a k. ú. Dobruška u zdi bývalého výměníku za prodejnou masa a uzenin v čp.
384 v Dobrušce sídlišti dle přiloženého
zákresu, paní XXXXX, bytem XXXXX,
číslo průkazu ZTP XXXXX, pro automobil
SPZ XXXXX, 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 XXXXX,
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 jejich
instalace 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
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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
prodloužení doby užívání vyhrazeného
parkovacího místa na parkovišti na pozemku parc. č. 2120/1 v obci a k. ú. Dobruška
v ulici Za Universitou před bytovým domem
čp. 864-865 v Dobrušce, dle přiloženého zákresu, panu XXXXX, bytem XXXXX, číslo
průkazu ZTP/P XXXXX, pro střídavé stání
automobilů SPZ XXXXX nebo XXXXX.
Užívání parkovacího místa se prodlužuje
o 5 let ode dne nabytí právní moci nového 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/P XXXXX,
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
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku parc.
č. 1051/6 a části pozemku parc. č. 1051/4
v obci a k. ú. Dobruška
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IP-12-2009893/SOSB VB/01, název: Dobruška-Pulice, 62/2, 833, Hušek-přípojka,
s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o technické
podpoře ze dne 12.09.2013 s Ing. Václavem
Lepšem, IČ 45589976
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
se Společenstvím vlastníků domu 737, 738
Mírová, Dobruška, IČ 25986708, za účelem
zajištění umístění lešení, zařízení staveniště a manipulačního prostoru a pro složení
stavebního materiálu při provádění opravy
střechy domu čp. 737-738 v Dobrušce
zveřejnění záměru směny části pozemku
parc. č. 2186/312 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky
parc. č. 2202/20, 3018/124 a části pozemků parc. č. 2186/2, 2186/313, 2186/314,
2186/316 v obci a k. ú. Dobruška s doplatkem, dle přiloženého zákresu

– uzavření Dodatku č.
8 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2 ze dne
30.06.2010 uzavřené s XXXXX, jímž
se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 2
do 30.06.2019
– uzavření Dodatku č.
8 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 7 ze dne
29.06.2010 uzavřené s XXXXX, jímž
se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 7
do 30.06.2019
– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 18 ze dne 29.06.2010 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 18 do 30.06.2019
– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 8 ze dne 30.04.2014 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 8 do 30.06.2019
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.04.2015 k bytu č. 13 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 13 do 30.06.2019
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.04.2015 k bytu č. 23 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 23 do 30.06.2019
– uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 30.06.2010 k bytu č. 30
v domě čp. 813 v Mírové ulici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 30 do 31.12.2018
– uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.12.2015 k bytu č. 5 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 30.09.2018
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1
v ulici Na Příčnici čp. 672 v Dobrušce
s XXXXX, a to dohodou k 30.06.2018
– uzavření Dodatku č. 70 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 31.08.2018
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
9.000 Kč Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce, IČ 73633569, na akci – letní dětský
tábor „NARNIE – TAJUPLNÉ OSTROVY“
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
– při výkonu působnosti valné hromady podle
§ 12 odst. 1 a § 421 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění, akciové společnosti Centrální
zdroj tepla Dobruška, a. s., IČ 25282719,
řádnou účetní závěrku společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., za rok 2017
a použití zisku společnosti za rok 2017
ve výši 3.143.117,60 Kč ke snížení neuhrazených ztrát minulých let (účet 429)
– uzavření Smlouvy o zpracování osobních
údajů se společností Techem, spol. s r. o.,
IČ 49684370
– úhradu nákladů za autobus Josefu Jarkovskému, IČ 48986691 do maďarského města

–

–
–

–

–

Ábrahámhegy a zpět pro dechovou hudbu
Valánečka, mažoretky Tyrkys a pracovníky města Dobrušky, kteří se na základě
pozvání starosty města Ábrahámhegy zúčastní místních slavností ve dnech 20.09.
– 23.09.2018. Dále rada schvaluje nákup
sudového dobrušského piva jako prezentaci české gastronomie na Slavnostech obce
Ábrahámhegy
uzavření darovací smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Rodný kraj
Františka Kupky, IČ 75123142, v přiloženém znění. Předmětem smlouvy je darování
propagačních předmětů v celkové částce
3.536 Kč vč. DPH
Nařízení č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška.
likvidací pro město již nepoužitelných plotových dílců včetně plotových sloupků ze
stavby Rekonstrukce atletického stadionu na Městském stadionu Václava Šperla
formou bezplatného přenechání Českému
svazu chovatelů Dobruška a Sboru dobrovolných hasičů Domašín u Dobrušky
Lázeňský řád krytého bazénu a Lázeňský
řád koupaliště města Dobrušky. Zároveň se
ruší oba lázeňské řády předchozí
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
18KPGU1-0070 s Královéhradeckým krajem, IČ 70889546. Předmětem smlouvy
je poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 25.000 Kč z dotačního fondu poskytovatele na ﬁnancování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem
„Dobrušské letní muzicírování 2018 – cyklus koncertů“

jmenuje
– komisi k hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: Půdní vestavba ZUŠ
Dobruška v tomto složení: Mgr. Martin Pošvář, referent ORM, Ivo Hagara, investiční
technik ORM, Miloš Votroubek, DiS., referent ORM. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková celková
cena vč. DPH

souhlasí
– se zahájením obchodování a s uzavřením
příslušného burzovního obchodu, jehož
předmětem je nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, v nejbližším možném termínu
– se zahájením obchodování a s uzavřením
příslušného burzovního obchodu, jehož
předmětem je nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno, v nejbližším možném termínu
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna vodovodního řadu a kanalizace v ulici Na Hřišti
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v Dobrušce“ výběr nejvhodnější nabídky
pro plnění této veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo se společnosti AQUA
SERVIS, a. s., IČ 60914076. Nabídková
cena této společnosti činí 1.693.693 Kč bez
DPH, 2.049.368,53 Kč vč. DPH podle platné sazby
– s výměnou stávajícího kabelu pro přenos
signálu kabelové televize do 15 rodinných
domů v Domašínské ulici v Dobrušce
za nový ve vlastnictví společnosti Nej.cz,
s. r. o., IČ 03213595, a s jeho bezplatným
umístěním ve stávající trase kabelu včetně
ponechání stávajících sloupů, na nichž je
tento kabel umístěn, a to vše za podmínky,
že dojde k dohodě mezi společností Nej.cz,
s. r. o., a uživateli tímto kabelem napojených nemovitostí ohledně poskytnutí služeb
Nej.cz, s. r. o.

byla seznámena
– s vyjádřením k situaci umístění závěsného
televizního kabelu pro přenos signálu kabelové televize do 15 rodinných domů v ulici
Domašínská na sloupech ČEZ, které podal
provozovatel kabelové televize společnost
Nej.cz, s. r. o., IČ 03213595

bere na vědomí
– Zprávu nezávislého auditora o ověření
účetní závěrky a výroční zprávy účetní
jednotky Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., za účetní období od 01.01.2017
do 31.12.2017 včetně Výroční zprávy společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.
s., za rok 2017 a Zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2017 a sdělení
auditora ze dne 22.05.2018

nu na Městském stadionu Václava Šperla
a bezplatné přenechání 60 ks plotových dílců o rozměrech 150 x 100 cm včetně 60 ks
plotových sloupků Českému svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Dobruška,
IČ 70970262

jmenuje
– hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na pronájem prostor sloužících
podnikání – kinokavárny v Společenském
centru Kině 70 v Dobrušce ve složení:
Ing. Petr Lžíčař, starosta, Ing. Petr Poláček,
místostarosta, Ing. arch. Oldřich Bittner,
radní, Pavel Hůlek, radní, Ing. Zdeňka Hanousková, vedoucí oddělení majetku města,
Mgr. Taťána Klapková, vedoucí Kulturních
zařízení města Dobrušky a Mgr. Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města, a pověřuje hodnotící komisi zároveň otevíráním
obálek s nabídkami

ruší
– své usnesení č. RM 33/172/2018 ve znění:
Rada města Dobrušky schvaluje likvidaci pro město již nepoužitelných plotových
dílců včetně plotových sloupků ze stavby
Rekonstrukce atletického stadionu na Městském stadionu Václava Šperla formou
bezplatného přenechání Českému svazu
chovatelů Dobruška a Sboru dobrovolných
hasičů Domašín u Dobrušky.

určuje
– ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech, ve znění pozdějších předpisů,
jako auditora k provedení povinného auditu
společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., pro rok 2018 společnost c. k.
audit, s. r. o., IČ 46504028, zapsanou v seznamu auditorských společností vedeném
Komorou auditorů ČR pod ev. č. 392.

Rada města
dne 29. 6. 2018
schvaluje
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikace na pozemcích parc. č. 1216, 1200/1,
1220/1 a 1166 v k. ú. Spáleniště“ výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné
zakázky a uzavření smlouvy o dílo se společností Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.,
IČ 25253361. Nabídková cena této společnosti činí 586.000 Kč bez DPH, 709.060 Kč
vč. DPH podle platné sazby
– odeslání dopisu v přiloženém znění zájemcům, kteří projevili nebo případně projeví
zájem o pronájem prostor sloužících podnikání – kinokavárny v budově čp. 70 v ulici
Komenského v Dobrušce, která je součástí
pozemku parc. č. 106/1 v obci a k. ú. Dobruška
– pracovní cestu Bc. Táni Klimešové, Josefa
Dernera a Blanky Čiháčkové s doprovodem
do partnerského polského města Miejska
Górka na akci Dny Miejske Górky, která se
uskuteční 06.07 – 08.07.2018
– likvidací pro město již nepoužitelných plotových dílců včetně plotových sloupků ze
stavby Rekonstrukce atletického stadio-
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Rada města
dne 4. 7. 2018
schvaluje
– zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Přechody pro chodce
a stavební úpravy chodníku u ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce,výměna vodovodního
řadu u ZŠ Fr. Kupky a výměna chodníku před čp. 965“ formou odeslání výzvy
o zahájení výběrového řízení těmto obchodním subjektům: NOVOSTAV s. r. o.,
IČ: 45539006, Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ: 25253361, STAVITELSTVÍ
DS s. r. o., IČ: 25932381, Dlažba Vysoké
Mýto, s. r. o., IČ: 25953818, KENVI CZ
s. r. o., IČ: 28825039, COLAS CZ, a. s.,
IČ: 26177005
– 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 „Přechody pro chodce a stavební úpravy chodníku u ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce,
výměna vodovodního řadu u ZŠ Fr. Kupky
a výměna chodníku před čp. 965“. Výzva
a všechny její přílohy tvoří přílohu č. 1

jmenuje
– hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Přechody pro
chodce a stavební úpravy chodníku u ZŠ
Fr. Kupky v Dobrušce, výměna vodovodní-

ho řadu u ZŠ Fr. Kupky a výměna chodníku
před čp. 965“ (dále jen „hodnotící komise“)
v tomto složení: Richard Hynek, vedoucí
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.

Rada města
dne 11. 7. 2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 15/2018
dle předloženého návrhu
– podání výpovědi smlouvy o předávání dat
platebního styku kompatibilním médiem
při bezhotovostní výplatě mezd zaměstnanců objednatele a výplatě srážek těchto mezd
na účty vedené ve spořitelně a v jiných bankách ze dne 14.06.2002 České spořitelně,
a. s., IČ 45244782
– při zadávání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Pořízení zdvihací plošiny
pro organizační složku města Dobrušky
Technické služby“ uzavření kupní smlouvy
se společností ROTHLEHNER pracovní
plošiny, s. r. o., IČ 48108677, a to pouze
tehdy, nebudou-li naplněny podmínky pro
jeho vyloučení dle ust. § 122 odst. 7 či dle
ust. § 124 odst. 3 a nebudou-li v zákonné
lhůtě podány námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k uzavření
smlouvy. Nabídková cena tohoto dodavatele činí 2.576.370 Kč bez DPH, 3.117.408 Kč
vč. DPH 21 %
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na provedení díla „Úpravy vstupního foyer
SC Kina 70“ se společností ASINTA, s. r. o.
stavební společnost, IČ 48169501. Celková cena byla snížena o 703 Kč bez DPH
a po tomto snížení činí 354.004 Kč bez DPH
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Strategický plán rozvoje
města Dobrušky“ uzavření smlouvy o dílo
se společností BERMAN GROUP, s. r. o.,
IČ 25924206. Nabídková cena stanovená
tímto účastníkem v nabídce činí 629.200 Kč
vč. DPH
– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 23.07.2010 k bytu č. 17 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 17 do 31.07.2019
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 15.04.2013 k bytu č. 9 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 9 do 31.07.2019
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 15.04.2013 k bytu č. 20 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 20 do 31.07.2019
– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 30.04.2014 k bytu č. 8 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 8 do 31.07.2019
– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 30.04.2014 k bytu č. 5 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 31.07.2019
– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 15.04.2011 k bytu č. 27
v domě čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce
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s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 27 do 31.07.2019
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 11.08.2017 k bytu č. 4 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 4 do 31.07.2019
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 04.08.2017 k bytu č. 10 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 10 do 31.07.2019
koupi použitého kovového venkovního
schodiště do skladových prostor kinokavárny v budově čp. 70 od pana Ondřeje Němečka, IČ 06354319, za kupní cenu ve výši
3.500 Kč. Kupní cena je splatná v hotovosti
při předání předmětu koupě
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu
č. 6 v čp. 976 v ulici Orlická v Dobrušce
s XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
Radou města Dobrušky dne 13.01.2016,
doba nájmu od 16.07.2018 do 31.08.2018,
smluvní nájemné za m2 podlahové plochy
bytu bude činit 43,87 Kč
uzavření Dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě
o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 010116 se společností Vodafone Czech Republic a. s., IČ 25788001
uzavření Dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet – Hlasové konvergované služby se společností Vodafone Czech
Republic a. s., IČ 25788001
uzavření Dílčí smlouvy o poskytování služeb – Přípojka do sítě Vodafone OneNet se
společností Vodafone Czech Republic a. s.,
IČ 25788001
uzavření Dílčí smlouvy o poskytování
služeb – OneNet ADSL/VDSL se společností Vodafone Czech Republic a. s.,
IČ 25788001
uzavření Dílčí smlouvy o prodeji a pronájmu zboží – Telefonní přístroje a příslušenství – prodej/pronájem se společností
Vodafone Czech Republic a. s., IČ 25788001
bezplatné zapůjčení laviček XXXXX,
a umožnění používání toalet v Kulturním
domě při akci Putování s F. L. Věkem, která
se uskuteční v sobotu 28.07.2018 od 14:00
v Archlebových sadech
Ceník stání silničních motorových vozidel
na místních komunikacích a jejich úsecích
vymezených v nařízení města Dobrušky č.
2/2018 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška
uzavření smlouvy o poskytování služeb
mezi městem Dobruška a společností GLOBDATA a. s., IČ 05642361
uzavření smlouvy o postoupení pohledávek se společností GLOBDATA a. s.,
IČ 05642361
uzavření smlouvy o zpracování osobních
údajů se společností GLOBDATA a. s.,
IČ 05642361
pracovní cestu starosty města Dobrušky
Ing. Petra Lžíčaře a Roberta France do slovenského partnerského města Veľký Meder,
která se uskuteční 13.07. – 15.07.2018
podání Žádosti poskytovatele sociálních
služeb o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, Královéhradeckému kraji.
Žádost se podává z důvodu využití ﬁnancování sociální služby z jiných zdrojů. Předmětem žádosti je požadavek na poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
ve výši 150.000 Kč

byla seznámena
– s přehledem o plnění rozpočtu města
za I. čtvrtletí 2018 předloženým odborem ﬁnančním a školským. Rozpočtové
hospodaření města skončilo k 31. březnu 2018 přebytkem hospodaření ve výši
14.692.281,51 Kč.

Zastupitelstvo města
dne 25. 6. 2018
schvaluje
– účetní závěrku města Dobrušky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2017 a pověřuje
Odbor ﬁnanční a školský Městského úřadu v Dobrušce vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky
– Závěrečný účet města Dobrušky za rok
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2017,
a to bez výhrad
– nové znění střednědobého výhledu rozpočtu města Dobrušky pro rok 2019 až 2021
– provedení rozpočtového opatření č. 13/2018
dle předloženého návrhu
– realizaci projektu „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ o celkových nákladech
na stavbu sportovní haly a vybavení jejího
interiéru ve výši 105.000.000 Kč vč. DPH.
– 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
– 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
– realizaci projektu „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ pouze pokud bude její
skutečná realizace podpořena dotacemi tak,
aby celková částka zatížila rozpočet města
maximálně 80.000.000 Kč vč. DPH
– 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
– poskytnutí účelové 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, v přiloženém znění
– poskytnutí účelové 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
– poskytnutí účelové 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 ve-

řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené
Radou města Dobrušky dne 13.12.2016
– Plán rozvoje sportu v Dobrušce na období
2018 – 2020

bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 9 - 12/2018
schválenými Radou města Dobrušky
– se stanoviskem odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Dobrušky ze dne
15.02.2018, č. j. KUKHK-995/UP/2018/Sm

souhlasí
– s vyhodnocením výsledků projednání změny územního plánu vypracovaném odborem
rozvoje města Městského úřadu Dobruška ve spolupráci s určeným zastupitelem
a uvedeném v odůvodnění Změny č. 2
Územního plánu Dobruška

vydává
– Změnu č. 2 Územní plán Dobruška formou
opatření obecné povahy po ověření podle
§ 54 odst. 2 stavebního zákona, že změna
územního plánu není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.

pověřuje
– starostu města Dobrušky jednáním s Univerzitou Karlovou o podmínkách koupě
nemovitých věcí Univerzity Karlovy nacházejících se v Dobrušce za kupní cenu
ve výši maximálně 36.000.000 Kč

mění
– své usnesení č. ZM 09/22/2018 ze dne
18.04.2018 takto:
– k usnesení přiložený Seznam movitých
věcí (Příloha č. 6 zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného
dne 18.04.2018) se nahrazuje novým Seznamem movitých věcí
– v usnesení uvedená celková kupní cena
movitých věcí se mění na částku ve výši
72.747 Kč
– v usnesení uvedená celková kupní cena
se mění na částku ve výši 10.772.747 Kč
– v usnesení uvedený den podání návrhu na vklad vlastnického práva města Dobrušky do katastru nemovitostí
a den převzetí předmětu koupě se mění
na 31.08.2018
– v usnesení uvedené období, za nějž
vyúčtování nákladů na služby a záloh vybraných od nájemců v budově
čp. 99 a vyrovnání případných přeplatků/
nedoplatků z tohoto vyúčtování provede
společnost POLIKLINIKA DOBRUŠKA, s. r. o., se mění na 01.01.2018 –
31.08.2018
– v usnesení uvedený den, od nějž se
město Dobruška zaváže zajišťovat nájemcům prostor v budově čp. 99 v nájemních smlouvách sjednané služby, se
mění na 01.09.2018
– v ostatním se usnesení nemění.
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Z pracovního diáře starosty
■ Pátek 15. června: účast na slavnostním
zahájení soutěže vodicích psů na náměstí F. L. Věka; vernisáž v partnerském městě Pilawa Górna.
■ Sobota 16. 6.: jednání s architektem
Oldřichem Hyskem o dokončení projektu sportovní haly.
■ Neděle 17. 6.: účast na dětských cyklistických závodech Dolský Bike Cup.
■ Úterý 19. 6.: schůzka ředitelů škol
ORP Dobruška; jednání dozorčí rady
společnosti Aqua servis v Rychnově
nad Kněžnou.
■ Středa 20. 6.: jednání Mikroregionu
Rodný kraj Františka Kupky.
■ Čtvrtek 21. 6.: jednání poradního sboru Úřadu práce; vyhodnocení Dne
bezpečnostních a záchranných složek
IZS v Dobrušce.
■ Pátek 22. 6.: zahájení turnaje Českého
poháru v národní házené; účast na slavnostním otevření zrekonstruovaného
bazénu v Ústí nad Orlicí.
■ Sobota 23. 6.: účast na slavnostech
obce Trnov.
■ Neděle 24. 6.: předání cen Českého
poháru v národní házené; slavnostní otevření hřiště při základní škole
v Českém Meziříčí; účast na koncertu
k 90. narozeninám hudebního skladatele Luboše Sluky v Opočně.

rušce s pracovníky městského úřadu.
■ Středa 4. 7.: bezpečnostní rada ORP
Dobruška; slavnostní zahájení ﬂorbalového Open Air Cup Dobruška.
■ Čtvrtek 5. 7.: slavnostní otevření nového workoutového hřiště na Městském
stadionu Václava Šperla.
■ Pátek 6. 7.: předání cen nejlepším
týmům na Open Air Cup Dobruška.
■ Středa 7. 7.: prohlídka studijního
střediska UK společně se členy rady
města.
■ Čtvrtek 12. 7.: jednání v poslanecké
sněmovně o dopravní problematice
v našem regionu; účast na oslavách
státního svátku Francouzské republiky
na francouzském velvyslanectví.
■ Neděle 15. 7.: předání cen nejlepším týmům na Dobrušském poháru
ve futsalu.

■ Pondělí 25. 6.: zasedání zastupitelstva města Dobrušky.
■ Úterý 26. 6.: jednání komise pro tvorbu
strategického plánu Dobrušky.
■ Středa 27. 6.: křest nové pohádkové
knížky spisovatele Josefa Lukáška
v dobrušské renesanční radnici.
■ Čtvrtek 28. 6.: účast na slavnostním vyřazení žáků 9. tříd ZŠ Pulická
a ZŠ F. Kupky.
■ Pátek 29. 6.: slavnostní nástup příslušníků vojenského úřadu v Dobrušce.
■ Sobota 30. 6.: jednání s vrcholnými
představiteli Českých drah a Správy
železniční dopravní cesty o budoucnosti dobrušského vlakového nádraží
a jeho okolí.
■ Neděle 1. července: koncert na peróně
na nádraží ČD.
■ Pondělí 2. 7.:
jednání s kvestorkou Univerzity
Karlovy v Praze
o
budoucnosti
budovy
studijního
střediska
v Dobrušce.
■ Úterý 3. 7.: prohlídka
prostor
studijního stře- Z pravidelného jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou
diska UK v Dob- působností (ORP) Dobruška

AKTUALITY Z MĚSTA
Město hodlá koupit univerzitní budovu i s pozemky
Univerzita Karlova se rozhodla prodat budovu s pozemky studijního střediska v Dobrušce. Dobrušští zastupitelé
na svém červnovém zasedání schválili záměr nemovitosti koupit.
Jako první informaci o prodeji střediska obdrželi v květnu jeho zaměstnanci.
Bylo jim oznámeno, že činnost ubytovacího školícího zařízení na sklonku letošního
roku skončí. „Poté, co jsem se o úmyslu
vysoké školy zbavit se dobrušských ne-
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movitostí dozvěděl, ihned jsem požádal
rektora o schůzku. Na univerzitní půdě
v Praze mi nejvyšší představitel UK potvrdil, že se škola majetku v Dobrušce
zbaví,“ vysvětluje Petr Lžíčař, starosta
Dobrušky. Následně začal usilovat o příslib vysoké školy, aby o prodeji přednostně začala jednat s městem Dobruška.
„Chceme zabránit tomu, aby se rozsáhlý
objekt s velkou ubytovací kapacitou stal
předmětem spekulantů a prakticky pár
metrů od centra
města nekontrolovatelně vznikla obří
ubytovna, na jejíž
fungování bychom
neměli žádný vliv,“
dodává Petr Lžíčař.
Na další pražské
schůzce s kvestorkou
Univerzity Karlovy
se již konkrétněji hovořilo o možné výši
prodejní ceny vycházející z odborných

znaleckých posudků. Překotný vývoj kauzy „univerzita“ pokračoval. Hned následující týden - v pondělí 25. června - se sešlo
zastupitelstvo Dobrušky a jednomyslně
schválilo záměr jednat s Univerzitou Karlovou o koupi nemovitostí v Solnické ulici.
Všeobecně zvítězila obava ze zhoršení
bezpečnostní situace ve městě, a tak všech
třináct přítomných zastupitelů bez ohledu
na politickou příslušnost hlasovalo pro
koupi objektu.
Město ustanoví pracovní skupinu,
která bude hledat nejvhodnější varianty
využití nově nabytého objektu. Je možné, že v něm z části zůstane zachován
hotelový provoz, protože Dobrušce chybí dostatek ubytovacích kapacit. Starosta

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 8 / 2018
nastínil i další možnosti využití: „Jedním
z možných záměrů je sestěhování celého městského úřadu do jednoho objektu.
Dlouhodobě sídlí v šesti budovách na náměstí a v přilehlých ulicích, což je pro
občany značně nepraktické. Koncentrace úředníků do jedné budovy by zvýšila
komfort veřejných služeb města. Dalšími
možnostmi při prvotních úvahách o vyu-

žití univerzitního studijního střediska je
vybudování zařízení pro seniory nebo třeba výstavba startovacích bytů.“
Město Dobruška by univerzitní objekt
a pozemky mohlo získat za odhadní cenu
36 milionů korun. Nákup by radnice ﬁnancovala z rozpočtu bez nutnosti úvěru.
Budovu by převzala 1. ledna nadcházejícího roku.
(six)

Zastupitelé schválili maximální cenu
za výstavbu sportovní haly
Dobrušští zastupitelé se na červnovém
zasedání
seznámili s aktuální cenou projektu,
za níž by se měla
postavit nová sportovní hala. Její výstavba se připravuje
v těsném sousedství
Základní školy Pulická a gymnázia.
Technické úpraVizualizace sportovní haly při dobrušské Základní škole Pulická vy projektu sníži-

Budova Univerzity Karlovy v Dobrušce byla postavena v roce 1956.
Od jara 1957 do podzimu 1960 v ní
sídlil Okresní národní výbor. Následně
objekt převzala Universita 17. listopadu. Po jejím zrušení byl v roce 1973
převeden Univerzitě Karlově.

ly původní, nepřijatelně vysokou cenu
sportovního zařízení na necelých 105 miliónů korun. Na dotazy zastupitelů a přítomných občanů odpovídal Ing. Oldřich
Hysek z plzeňského Architektonického
studia Hysek, v němž se dobrušská hala
projektuje. O akutní potřebě sportoviště s moderními parametry během dlouhé diskuze hovořili ředitelé tří škol (ZŠ,
gymnázia a Podorlického vzdělávacího
centra) a představitelé sportovních klubů
ve městě.
Zastupitelé schválili realizaci projektu
za předpokladu, že výstavba zatíží rozpočet města maximální částkou 80 milionů
korun. Zbývající ﬁnance z celkové sumy
přesahující stomilionovou hranici se město
pokusí získat z dotačních programů. (red)

Proti realizaci suchého poldru se odvolává poslední účastník
Stavební úřad v Dobrušce na sklonku
května vydal územní rozhodnutí o umístění stavby suchého poldru na Zlatém potoce (Dědině) v Mělčanech. Mluvčí Povodí
Labe Hana Bendová pro Českou tiskovou
kancelář uvedla, že se přiblížila doba, kdy
se obce ležící v území pod plánovanou
hrází konečně dočkají protipovodňové
ochrany. O její výstavbu se usiluje téměř
dvacet let, které uplynuly letos v červenci. Ničivá povodeň způsobila v roce 1998
miliardová škody na majetku a navíc zmařila šest lidských životů.
Povodí Labe mohlo po nabytí právní
moci územního rozhodnutí zahájit výkup
pozemků. Podle Bendové vykupování
nebude jednoduché a nezačne se stavět
dřív než za dva roky. „O stavební povolení nemůžeme žádat dříve, než budeme
mít všechny pozemky. Předpokládáme,
že samotná výstavba nádrže potrvá asi tři
roky,“ sdělila mluvčí.

Proti územnímu
rozhodnutí se však
ve stanovené lhůtě
před nabytím právní moci odvolal jeden účastník řízení.
Na začátku července
to oznámil stavební
úřad.
Povodí Labe připravuje suchou retenční nádrž (poldr)
od roku 2001, kdy
byla zpracována studie proveditelnosti
výstavby původně
plánované
údolní Vizualizace údolní nádrže Mělčany (vpravo nahoře obec Chábory)
nádrže. Od ní však pod tlakem ekologů Orlicí. Poldr v Mělčanech by měl pojmout
upustilo. Poldr za půl miliardy korun by asi 3,1 milionu metrů krychlových vody,
měl zachytávat povodňové průtoky vody přičemž maximální zatopenou plochou
a ochránit tak Dobrušku i další obce bude území o 55 hektarech.
(six)
až k soutoku Zlatého potoka s řekou

Nové hřiště na stadionu pokřtila
soutěž ve shybech
Na Městském stadionu Václava Šperla
bylo slavnostně otevřeno nové workoutové hřiště. Nabízí 20 prvků na cvičení
a je volně přístupné veřejnosti. Na vybudování se podílelo město a společnost
Škoda Auto, která přispěla částkou 120
tisíc korun. Společně se starostou Petrem
Lžíčařem přestřihl pásku Jakub Jedlinský

z kvasinského závodu. Slavnostní otevření
zpestřila exhibice Páji Šulistové, mistryně
republiky ve streetworkoutu, a Zdeňka
Krause, pátého muže závodu Světového
poháru v Římě. Slavnost uzavřela soutěž dobrovolníků ve shybech. Role rozhodčího se ujal Robin Homolka z ﬁrmy
Work4out, která na hřiště dodala zařízení.
9
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Z redakční pošty
Doprava do Dobrušky
„Cestička k domovu známě se vine,
hezčí je krásnější než všechny jiné.“
Ta naše cesta k nám domů do Dobrušky je ale plná překážek. Je to škoda, protože tady je náš domov; místo, kde žijeme
a kam se rádi vracíme. Je nám tady dobře.
Dobruška se umístila na 2. místě v anketě „Město pro byznys“ a na 30. místě
(z více než 200 měst a obcí ČR) v anketě
„Město pro život“. Letos také oslavíme
110 let od první jízdy vlaku na trati Dobruška – Opočno. Máme zde spoustu jedinečných kulturních památek s bohatou
historií. Jen jedno nám chybí – kvalitní
veřejná hromadná doprava.
Obnovit vlakové spojení s naším městem je i podle odborníků na dopravu

K jeho výstavbě
mnoha brigádnickými
hodinami
přispěli
členové
Sportovního klubu
Dobruška. Členskou základnu SK,

čítající okolo šesti set členů, rozšířili před
nedávnem právě vyznavači workoutu.
Workout je kondiční cvičení pod širým
nebem s využitím váhy vlastního těla
na tělocvičných prvcích - na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích apod.
(six)

nejlepší řešení – šetří životní prostředí,
odlehčí přeplněným silnicím, zkrátí dojezd do Hradce Králové do zaměstnání,
do školy, na úřady, k lékaři, za kulturou
a zároveň posílí turistický ruch u nás
i v celém Podorlickém kraji.

V blízké budoucnosti se plánuje modernizace železničních tratí v Královéhradeckém kraji, s Dobruškou se ale nikde
nepočítá. Připravují se miliardové stavby,
ale jednoduchá řešení leží ladem. Přitom
výstavba železniční spojky u Petrovic nad
Orlicí na trase Hradec Králové - Týniště
nad Orlicí - Broumov by výrazně zkrátila
jízdní dobu a tím zjednodušila cestování
lidem nejen na trase Dobruška - Hradec
Králové, ale i Broumov – Náchod - Hradec Králové. To vše určitě v mnohem
kratší době a za nižší náklady než jsou
plánované mega-projekty. Když k tomu
ještě přidáme již připravenou modernizaci na dalších tratích, budeme i v Praze „co
by dup“.
Věřím, že ten správný „cestář“ nám
vyjde vstříc a cestičku k našemu domovu
obnoví. Vždyť je tady tak krásně.
Pavlína Horká

Motorák mířící do Dobrušky v roce 2010

Okénko poslance Petra Sadovského:
Šest výhybek a půl kilometru nové trati
Naše drahá Dobruška (německy Gutenfeld) je včetně místních částí Běstviny,
Domašín, Chábory, Spáleniště, Pulice,
Mělčany a Křovice druhým největším
městem na Rychnovsku s téměř sedmi
tisíci obyvateli. Jak je možné, že z hlediska veřejné dopravy patří mezi nejhůře
dostupná města? Na schůzce se zástupci
Ministerstva dopravy jsme diskutovali
na téma obnovení osobní železniční dopravy na trati z Dobrušky do Opočna.
Řešením je obnovení osobní železniční
dopravy na trati z Dobrušky do Opočna
a odstranění úvratě v železniční stanici
Týniště nad Orlicí výstavbou zcela nové
traťové spojky u Petrovic nad Orlicí odbočující v kilometru 45,0 trasy Hradec
Králové – Týniště nad Orlicí. V kilometru 27,9 zaústí do železniční tratě Týniště nad Orlicí – Meziměstí, v souladu se
studií proveditelnosti pro zdvojkolejnění
tratě Velký Osek – Hradec Králové – Cho10

ceň (rychlé spojení Dobruška – Hradec
Králové).
V podstatě se jedná pouze o vložení
šesti výhybek a výstavbu asi pěti set metrů nové trati. Přineslo by to zkvalitnění
a zrychlení železniční dopravy v celé severovýchodní oblasti Královéhradeckého
kraje s možností využití pro rychlé spojení s Polskem (Vratislav, Varšava) přes
Meziměstí. Tento krok zároveň podpoří
další rozvoj turistického ruchu v Královéhradeckém kraji, v celé oblasti Orlických
hor a jejich podhůří, Náchodska, Teplicko-Adršpašských skal a Broumovska.
Železniční doprava zkrátí dobu dojezdu do Dobrušky. Ulehčí silniční dopravě,
což je priorita. Autobusová doprava by se
mohla zásadně omezit.
Předchozí vedení kraje si nechalo udělat analýzu u dopravní fakulty. Měla vyhodnotit, jak a za jakých podmínek by
mohl vzniknout jeden regionální doprav-

Vlak na železničním mostě v roce 2015
ce zřizovaný samotným krajem. Současní
krajští radní odmítli vznik vlastního dopravního podniku, který by zajišťoval autobusovou dopravu v Královéhradeckém
kraji.
Já prosazuji opačnou cestu. Posílit dopravu železniční. Pro zajímavost: autobusovou dopravu v současnosti pro kraj
zajišťuje dvanáct ﬁrem v rozsahu 18,5
milionu najetých kilometrů, za což kraj
platí 297 milionů korun.
Petr Sadovský, místostarosta Dobrušky
a poslanec Parlamentu ČR
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Rekonstrukce stadionu zahájena

V polovině července se naplno rozběhla rekonstrukce atletického stadionu. Škvárový ovál
nahradí moderní tartan se šesti běžeckými drahami. Vzniknou nové sektory pro atletické technické disciplíny a rekonstruován bude i trávník hlavního fotbalového hřiště. Rekonstrukce přijde na téměř 20 milionů, přičemž dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy činí více než 11 milionů. Město stavbu dofinancuje částkou 8,128 milionu.

Nové občerstvovací pítko zlepšilo servis
města pro turisty
Město Dobruška pokračuje v budování
infrastruktury pro cyklisty, která v našem
městě a jeho nejbližším okolí v minulosti
chyběla. Naše město na cyklistických mapách prakticky neexistovalo – veškeré cyklotrasy končily na hranici katastru obce.
„Po loňském dokončení cyklostezky spojující Dobrušku s Opočnem bylo osazeno
cykloznačení. Nyní se pracuje na instalaci
tří odpočívadel při turistických cestách.
První vznikne u vzpomínané cyklostezky do Opočna. Druhé bude vybudováno
v Mělčanech před hasičskou zbrojnicí.
Poslední zastřešené posezení opatřené

venkovním grilem pro příležitostné opékání zpříjemní zastávku na vyhlídkovém
kopci na Trojici,“ říká Martin Pošvář
z odboru rozvoje města.
Turisty, a zejména ty, co do Dobrušky
dorazili v sedle bicyklu, potěší nové pítko, které vyrostlo pár metrů od kinetické
fontány na náměstí F. L. Věka. Občerstvovací zařízení vzniklo jako součást projektu zlepšujícího nabízené servisní služby
pro návštěvníky Dobrušky.
(six)

Má „cyklovandal“ radost ze svého díla?
Mám na kole naježděno desetitisíce kilometrů po republice a Evropě. Někde je
značení cyklotras lepší, jinde horší. Nejhorší a nejméně pochopitelné mi připadlo u našich bratrů na Slovensku, nejlepší
u nás v České republice. Bohužel ale musím dodat, že ne na Dobrušsku
Proč? Ať je cyklistické značení horší
nebo lepší, všude si ho místní i příchozí
(vlastně přijevší) nesmírně váží a pečují

o něj. Nikde ho neničí. Asi nemají v hlavě vymeteno a ničení společného majetku
je pro ně zásadní tabu, jak to zpravidla
u normálních lidí bývá.
To u nás přebývá zvláštní dobrušský
tvor, kterého bych pracovně nazval „cyklovandal“. Zákeřně a navíc zbaběle v noci
se potlouká po cyklotrasách a láme cyklistické sloupy. Naposledy na začátku července na cyklostezce k Opočnu. Z mého

Veřejně prospěšné
práce z jiného
pohledu
Když jsem před necelými
čtyřmi roky nastupoval na radnici, byla
situace na zdejším pracovním trhu taková,
že veřejně prospěšné práce, které ﬁnancuje stát prostřednictvím svých regionálních
Úřadů práce, vykonávali zpravidla spoluobčané, kteří nemohli zavadit o žádnou
jinou práci. Po zahájení celorepublikové
průmyslové konjuktury, podpořené navíc
bouřlivým rozvojem nedaleké kvasinské
zóny, se situace zcela obrátila. Lidi nejsou. Každý domorodec z našeho regionu
to pociťuje svým způsobem trochu jinak
- fronty v obchodech, dopravní kolapsy ve špičkách při nájezdech na pracovní
směny a odjezdech z nich, stoupající nárůst
kriminality v Rychnově, nedostatek možností k bydlení a s tím spojená stoupající
cena bydlení, nedostatek parkovacích míst.
Mohl bych pokračovat určitě dál. Jedním z důsledků je i to, že „došli lidi“
i na veřejně prospěšné práce. Stát tuto
činnost i nadále podporuje, město se tuto
pomoc snaží přijmout. Někdy je to těžké.
Pracovníci našich Technických služeb
se občas stávají za této situace s určitou
nadsázkou i sociálními pracovníky. Proč?
Protože zaměstnáváme i spoluobčany,
kteří jsou i mentálně postižení a je s nimi
tím pádem o něco více potřebné řídící
a vysvětlovací práce. Na druhou stranu je
třeba podotknout, že i tito lidé jsou občany Dobrušky a jsou vděčni za to, že mohou svým malým dílem přispět k čistotě
našeho města a přivydělat si na živobytí.
Právě pracovní terapie je jedním z vhodných prostředků, jak jim pomoci.
Chci touto cestou poděkovat zaměstnancům Technických služeb a naší personalistce za to, že mají trpělivost a určitý
nadhled a umožňují těmto lidem pracovat.
Vás ostatní žádám, abyste tyto pracovníky
tolerovali též a nepoukazovali na to, že jejich pracovní tempo je přece jen o chloupek, možná o chlup, jiné, než je standard.
I tak si nakonec svou práci zastanou a své
přidělené úseky vyčistí.
Petr Poláček, místostarosta
pohledu se jedná o tvora
vybíjejícího si adrenalin z těla ven přiblblým
způsobem. Po skončení
destrukční akce si patrně promne ruce
a hlasitě se zachechtá, možná zařehtá.
Mám na vás, milí spoluobčané, velkou
prosbu. Pokud ho někdo potkáte, ohněte
jej prosím přes koleno a zmalujte mu zadní vrchní část stehen rákoskou, či jiným
vhodným předmětem. Děkuji.
Petr Poláček, místostarosta
11
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Tísňová péče pro občany se zdravotním postižením a seniory
Máte
obavu
o zdraví vašeho
seniora? Přejete si, aby mohl
zůstat ve svém
přirozeném prostředí? Nechce ještě jít do pobytového
zařízení? Pomoci může terénní sociální služba Tísňová péče pro občany se
zdravotním postižením a seniory.
Tísňová péče podle § 41 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je
terénní sociální služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými
stálému vysokému riziku ohrožení zdraví
nebo života v případě jejich náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností,
čímž jsou vystavení i nepříznivé sociální
situaci.

Služba je poskytována 24 hodin denně
po celý rok.
Služba není bezplatná. Je hrazená klienty nebo jejich rodinnými příslušníky.
K úhradě lze využít i ﬁnanční prostředky
z příspěvku na péči. S cenami vás v případě zájmu seznámíme.

Součástí sociální služby je výjezdová
jednotka zajišťující tísňovou péči (dojezdový čas ke klientovi cca do 10 minut).
Pro další jednání o zajištění Tísňové péče
pro občany Dobrušky je zapotřebí zjistit
zájem vás - budoucích klientů.
V případě zájmu o sociální službu Tísňová péče kontaktujte odbor sociálních věcí a zdravotnictví
(OSVZ) Městského úřadu v Dobrušce
do 30. září 2018. Kontaktní osobou je
Mgr. Bohuslav Matys, sociální pracovník, který zájemcům podá veškeré další
potřebné informace o podmínkách k poskytnutí Tísňové péče. Tel. 494 629 625,
e-mail: b.matys@mestodobruska.cz.
Bohuslav Matys,
komunitní plánování OSVZ Dobruška

Tel.: 494 629 625 | e-mail: b.matys@mestodobruska.cz.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci srpnu oslaví významná životní jubilea:
Jiřina Beznosková
91 let Dobruška, Zd. Nejedlého
Alena Bašová
90 let Dobruška, Mírová
Božena Michlová
90 let Dobruška, Čsl. armády
Dagmar Mayová
80 let Dobruška, Javorová
Věra Jílková
80 let Dobruška, Za Universitou
Marie Slezáková
80 let Dobruška, Na Poříčí
Václav Šmíd
80 let Dobruška, Domašínská
Andrej Balint
75 let Dobruška, Za Universitou
Josef Nosek
75 let Dobruška, Chábory
Vladimír Zrzavý
75 let Dobruška, Pulice
Miloš Jarkovský
70 let Dobruška, Jiráskova
Josef Jerie
70 let Dobruška, Křovická
Josef Šmída
70 let Dobruška, Pulická
Vladimír Tošovský
70 let Dobruška, Belveder
Jiří Bílý
65 let Dobruška, Družstevní
Eva Kulichová
65 let Dobruška, Za Universitou
Václav Matějů
65 let Dobruška, Domašín

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V červnu z našich řad odešli
Bohumír Mazoch
Růžena Moravcová

1929
1929

Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

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

Zlatá svatba
V roce 1968, uzavřeli manželství dva mladí lidé.
Olga Werkmannová z Hořic a Václav Martinek ze
Semechnic se natrvalo usadili v Dobrušce. Od té doby
prožívají život spolu v dobrém i zlém, přičemž po celou
dobu oba pracovali v dobrušských strojírnách ADAST
a KBA Graﬁtec. Sedmadvacátého června letošního roku
oslavili zlatou svatbu.
Za krásný život a společné zážitky jim děkuje
dcera Daniela s rodinou
12

PALEC NAHORU
PALEC DOLŮ
Základní kynologická organizace Dobruška
Děkujeme organizačnímu týmu Open Air Cup
za vzorné uklizení areálu travnaté plochy po stanovém
městečku, které během florbalového turnaje vzniklo
na výcvikové ploše kynologů. Již v sobotu ráno naši členové se
svými psy mohli prostor opětovně využívat k výcviku. Děkujeme.
Za ZKO Dobruška
Ilona Brožová
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Z HISTORIE
1361 – 1373 Sezema z Dobrušky
Syn Mutiny z Dobrušky. V letech 1361
– 1373 držitel Dobrušky. Ke kostelu a škole učinil další nadace a 26. května 1364
udělil městu práva hradecká či magdeburská včetně práva hrdelního a práva dědit
po bezdětných.

Privilegium Sezemy z Dobrušky (1364)
V latinsky psaném privilegiu, vydaném
v Opočně, kde tehdy již Sezema zřejmě
sídlil, se doslova uvádí: „Protož my, Sezema z Dobrušky, tímto listem vyznáváme
všem, kterých tento list dojde, že naklo-

nivše mysl ku prosbám měšťanů dobrušských, našich milých a chtíce stav tohoto
našeho města polepšiti, aby měšťané jak
chudí tak i bohatí v tomto městě obývající,
povinnosti městské, které jim přísluší, aby
plněji mohli snášeti a potom aby k stálému rozkvětu totéž
město
prospívalo,
týmž měšťanům, které pro stálost jich
oddanosti a věrnosti ve zvláštní přednosti naší přízně
chováme, s našim
dobrým a jistým
vědomím i s radou
našich přátel a věrných, jim měšťanům, aneb i jiným
lidem, kteří s týmž
městem a měšťany
sbírky a berně dávají a platí, od tohoto
dne všecka a stejná
práva Magdeburská
čili také Hradecká
v právních věcech, jichž i jiná města koruny království Českého používají, řečeným
měšťanům dáváme, dopouštíme, udělujeme a je k týmž právům obracíme a přivtělujeme, dávajíce jim a dopouštějíce z naší

Smírčí kříž u Merklovic, na místě, kde Sezema údajně padl v souboji
zvláštní milosti, aby po každém, kdo bezdětek zemře, na zboží a statcích od něho
zanechaných, nejblíže přítel v pořadí příbuznosti nastoupil a následoval, chtíce
a spravedlivě slibujíce a připovídajíce
za sebe a za své dědice, toho všeho vpředu
řečeného nikdy neměniti.“
Roku 1373 padl v souboji se svým příbuzným Janem z Potštejna a je pohřben
v kryptě zdejšího kostela sv. Václava.
Podle jiných pramenů souboj přežil, protože v pozdější době vydal ještě některé
listiny.
(jm)

50 let | Sovětská okupace 1968
„Všemu lidu Československé socialistické republiky!“ Tato pateticky pronesená slova si vyslechli všichni, kdo si
v ranních hodinách 22. srpna 1968 pustili
svůj rozhlasový přijímač. Z následujících
vět se dozvěděli, že naši vlast od nočních
hodin okupují vojska pěti států Varšavské
smlouvy: Sovětského svazu, Polska, Německé demokratické republiky, Maďarska a Bulharska. Odporná teorie omezené
suverenity socialistických států a bratrské
pomoci proti kontrarevoluci našla svůj
praktický výraz.
Takřka na všech pracovištích se přestalo pracovat, lidé vyšli do ulic a pociťovali
naléhavou potřebu proti této strašlivé nespravedlnosti něco podniknout. Tiskly se
letáky, odmontovávaly směrovky, aby se
okupačním vojskům znesnadnila orientace, psala se hesla.
Stranou nezůstali ani občané Dobrušky. Na události těchto dní vzpomíná
v rodinné kronice Václav Matouš. Zkráceně z ní vybíráme následující řádky.
„Do Dobrušky první den okupační voj-

ska nepřijela. Jenom v 9,50 hodin byly
pozorovány přelety těžkých leteckých
svazů směrem k hranicím. Pouze do Nového Města nad Metují dorazil polský
tankový prapor. Do rána byly všechny
dobrušské ulice pomalovány protiokupačními nápisy. U budovy městského národního výboru byla zahájena podpisová akce
za odchod cizích vojsk. Petici hned první
den podepsali 2 364 občané. Na všech veřejných a mnoha soukromých budovách
od rána vlály státní vlajky na půl žerdi
spolu s černými prapory. Dva černé prapory – symbol smutku nad zradou přátel
– visely z ochozu radnice. Zdejší vojenský topografický ústav vytiskl řadu hesel,
letáků a výzev k okupačním vojákům
v ruštině a polštině.
Interventi vjeli do města 22. srpna
ve 12,45 hodin směrem od Provoze. Dobruškou projížděl sovětský vojenský týl,
který tvořila kolona 130 nákladních aut
starého typu a dva autobusy mladých
žen. Kolonu se podařilo dvakrát roztrhnout, poprvé nákladním autem, podruhé

1968 - černá vlajka visící na radnici
13
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1968 - průjezd okupačních jednotek Dobruškou
oplenovaným autem s kládami. Vozidla,
v nichž se krčili ustrašení řidiči asijského typu, rozhořčení lidé poplivali, pomalovali nápisy a polepili letáky. Podle
zmatených zpráv stála u Bačetína kolona
asi 80 sovětských tanků. Avšak do večera
již městem nic neprojelo kromě osobního
auta GAZ s důstojníky, které po patnácté
hodině projelo směrem k Opočnu.
Další jednotka v počtu asi 40 aut stála
rovněž u Provoze, ale nechala se kolem
16 hodin oklamat obráceným směrovým
ukazatelem a vydala se zpět k horám,
tentokrát směrem na Val a Ohnišov. Týž
den byly ke stolkům s podpisovými archy
přistaveny i odpadkové koše na legitimace SČSP (Svaz československo-sovětského
přátelství). A věru, že nezely prázdnotou!

1968 - hesla proti okupaci

Dne 23. srpna proběhla ve městě
podpisová akce za neutralitu Československa a okamžitý odchod okupantů.
Podepsalo 1157 občanů. Také jednotlivé
dobrušské závody a organizace odesílaly
vlastní rezoluce. Od 12 do 13 hodin se
uskutečnila celostátní protestní generální
stávka za odchod okupantů a na podporu
Dubčekova vedení. Týž den také občané
sami přejmenovali ulici Rudé armády
na ulici Ludvíka Svobody, Stalingradskou
třídu (dnešní Opočenskou ulici) na Dubčekovu a ulici Václava Noska na ulici
Čestmíra Císaře. Toto lidové rozhodnutí však bylo později zrušeno. Aby se nezvaným hostům ztížila orientace, zmizely
příští den podle pokynů rozhlasu všechny
silniční ukazatele.“

Po přijetí tzv. moskevského protokolu
byly všechny černé vlajky sejmuty, letáky a nápisy odstraněny, silniční ukazatele
vráceny na své místo. Začala dvacetiletá
éra, která vešla do dějin pod názvem normalizace. Její konec nastal až událostmi
sametové revoluce v závěru roku 1989.
Letos si připomínáme již padesáté
výročí srpnových událostí roku osmašedesátého, kdy byl vojensky potlačen
první pokus o svobodné vydechnutí. Nikdy bychom na tento pokus, byť jakkoli nedokonalý, neměli zapomínat. Má
a bude mít vždy své čestné místo v našich
novodobých dějinách.
(jm)

Z KULTURY
Obdobným projektům fandíme
prakticky od vzniku Servisbalu
uvedl na konto
Mezinárodního hudebního
festivalu
F. L. Věka
Bc.
JIŘÍ
ŠTĚPÁN,
(na snímku),
ředitel marketingu firmy
Servisbal, která letos oslavuje dvacet pět
let vzniku a je významným partnerem tohoto hudebního projektu, který podporuje
jak finančně, tak formou zajímavých obalů na upomínkové grafické listy pro významné interprety.

Servisbal Obaly slaví letos čtvrtstoletí
svého vzniku. Vedle ocenění Obal roku,
Firma roku jste před několika dny získali i titul Zaměstnavatel roku 2018 našeho regionu. V čem jste byli nejlepší?
Soutěž Zaměstnavatel roku 2018 byla
hodně o tvrdých datech jako například
počet hodin školení na zaměstnance, míra
dobrovolné ﬂuktuace zaměstnanců nebo
míra interního povyšování. Ocenění nás
pochopitelně velmi těší, je pro nás potvrzením, že kráčíme po správné cestě.
Za nejdůležitější však stále považujeme
zdánlivě samozřejmou, mnohdy však
vzácnou, lidskou slušnost a respekt v mezilidských vztazích. To platí univerzálně,
ať ve vztahu mezi zaměstnanci nebo k zákazníkům.
Dlouhodobě
podporujete
Mezinárodního hudebního
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konání
festivalu

F. L. Věka. Čím Vás tento projekt oslovil?
Obdobným projektům fandíme prakticky od vzniku Servisbalu. Rádi spolupracujeme s regionálními subjekty, ať už
se jedná o ﬁrmy, řemeslníky nebo různé
spolky. Důkazem jsou například naše ﬁremní vánoční dárky, které vždy nějak
se zdejším regionem souvisejí. Zákazníkům jsme tak například rozdávali Betlém
od Jarmily Haldové ze Sedloňova, keramiku z chráněné dílny Kopeček nebo bylinky z Orlických hor.
Hudební festival nás oslovil tím, že
umožňuje lidem z našeho kraje zúčastnit
se vystoupení prvotřídních umělců. Kvalitní kultura je tak servírována i do míst,
kde jinak většinou vítězí nekvalitní zahraniční tvorba prostřednictvím televize
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nebo ﬁlmu. Myslíme si, že F. L. Věk by
měl z festivalu radost.
Vaše obaly sklízí uznání doma i v zahraničí. Na festivalu F. L. Věka jste se
prezentovali zajímavým řešením obalu na upomínkové graﬁcké listy pro
významné osobnosti. Jak náročná je
příprava a výroba takto speciﬁckých
jednotlivých kusů?
Náročná je rozhodně na čas, protože
převést zajímavý nápad ve fungující a vi-

zuálně pěkný
obal vyžaduje
poměrně dost
práce. Vyrobí se při tom
spousty vzorků, které se
postupně vylepšují. Jedná se však o zajímavou práci,
do které může konstruktér otisknout svůj
rukopis a nápady, taková tvořivá činnost

obvykle designera
obalů baví. V tomto ohledu je to tedy
práce snadná.
Počítáte s podporou MHF F. L.
Věka i v příštích
letech?
Pokud budou díky němu do našeho
kraje jezdit stále tak kvalitní umělci, pak
určitě.
(eda)

V synagoze se bude listovat
tajemnou Ďáblovou biblí
Vlastivědné muzeum
v Dobrušce zve do synagogy na přednášku Jiřího Fogla – knihaře
ze Žamberka, který je tvůrcem vystavené makety Codexu Gigas. Uskuteční se
v úterý 21. srpna v 18 hodin.
Sto let republiky bylo zároveň i dobou
intenzivního studia Codexu Gigas českými odborníky a marných pokusů o trvalé
navrácení tohoto klenotu písemnictví našich předků ze Švédska trvale do Čech.
Starobylá kniha obřích rozměrů byla
z Pražského hradu uloupena švédskými

vojáky na samém konci třicetileté války
v roce 1648 jen pár dní před podepsáním mírů. Stalo se tak na přání samotné
švédské královny Kristýny, která mimo
jiné milovala umění a knihy. Švédové
tehdy v souladu s praxí válečného kořistnictví odvezli z Prahy po Labi a pak dále
po moři mimo jiné i třicet velkých beden
dalších vzácných písemností.
Besedu nad skvělou kopií ojedinělé
knihy doplní listování jejím tvůrcem. Některé zajímavé informace z historie bible
v případě zájmu doplní Vladimír Svatoň,
vedoucí vlastivědného muzea. Součástí
přednášky může být za dobrých světelných podmínek i promítání krátkého ﬁlmu
o výrobě makety unikátního díla.
(vs)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
v Podbřezí - Skalce
Vás srdečně zve
na TRADIČNÍ KONCERT
dechové hudby pod zámkem

VA L A N K A

Podbĝezí - Skalka

10. 8. 2018

Akce se koná za každého poþasí velký Párty stan.

Areál hĜištČ
od 20.00 hodin

12. 8. 2018

od 15. hodin

SKALKA
areál hřiště
Občerstvení
zajištěno
15
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Do kinematovlaku zavítalo více než tisíc diváků
Koncert na peróně tradičně zakončil
letošní ﬁlmové projekce v kinematovlaku
na dobrušském nádraží. Zahrála tři hudební tělesa: avizované překvapení v podobě

místní country-folkové skupiny Dobrý
Bidlo, dechová hudba Valánečka a další
country folková kapela Sedmý nebe. „Pojízdné kino v podobě speciálního vagónu
s kinosálem nám
jako obvykle na celý
jeden týden zapůjčily České dráhy.
Stačili jsme odehrát
celkem 36 představení, která během
sedmi dnů navštívilo
více než tisíc diváků
(včetně nedělního
koncertu),“ prozradil Pavel Štěpán,
programový vedoucí
Kina 70.
(six)

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – SRPEN 2018
Beletrie pro dospělé
Petra Dvořáková
Eva Koudelková
Amanda Hampson
Colson Whitehead
Haemin Sunim
Dolores Redondo
Bernhard Aichner
Vedso Olesen
Rosie Blake
John Grisham
Nicolas Barreau
Fredrik Backman
Stanislav Češka
Melodie Winawerová
Eva Tvrdá
Gemma Liviero

Margareta Magnusson
Dědina
Pověsti z Novoměstska nad Metují
Vůně Francie
Podzemní železnice
Věci, které uvidíte,
jen když zpomalíte
Toto všechno ti dám
Agonie smrti
Dvorní dáma
Život zn. HYGGE
Obchodník
Kavárna malých zázraků
A každé ráno je cesta domů
delší a delší
Případ českého knížete
Písařka ze Sieny
Dědictví
Zlomení andělé

Naučná literatura pro dospělé
Dominik Stroukal,
Bitcoin a jiné kryptopeníze
Jan Skalický
budoucnosti
Lukáš Kuta
Pecková: dítě štěstěny

Tomáš Kašpar
Monika a Jirka Vackovi
Jiřina Prekopová
Literatura pro děti
Petr Šiška, Dušan Rapoš
Disney Enterprises
Hsi-Huey Liang
Anna Milbourne
Noelle Stevensonová a kol.
Jana Šrámková,
Andrea Tachezy
Áslaug Jónsdóttir a kol.
Jeﬀ Lemire
Luke Pearson
Kelly Barnhillová
Joe Todd-Stanton
Marta Álvarez Miguéns
Marion Cocklico

Životní úklid: do hrobu si ten
nepořádek přeci nevezmete
Nespěchejte do rakve
Madagaskar náš osudový
Nese mě řeka lásky
Když draka bolí hlava
Ledové království: 2 nové příběhy.
Rodinné záležitosti; Olaf ve škole
Ilustrované dějiny moderní Evropy
Šípková Růženka:
nakoukni do pohádky
Záleskautky.
Střez se svaté kočičky
Dům číslo 226
Ne! řeklo strašidýlko
Plutona
Hilda a kamenný les
Dívka, která upíjela měsíc
Artur a zlaté lano
Co jsou to bacily?
Na trhu

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro měsíc srpen:
Literatura pro dospělé:
Ferdinand Leﬄer: ŽIJTE VE SVÉ
ZAHRADĚ: inspirace pro současnou
zahradu
1. vydání, Host, Brno, 2017, 295 s.,
599 Kč
Hledáte inspiraci pro svou novou zahradu, nebo chcete něco udělat s tou stávající?
Anebo se chcete prostě jen zasnít a nechat
se unášet krásou zahradních scenerií? Tato
velkoryse vypravená publikace přináší
svěží a veskrze současný pohled na zahradu jako na přátelské místo, kde se vám
bude dobře žít a kde budete trávit příjemné
chvíle se svými blízkými. Na pečlivě vybraných snímcích špičkových fotografů se
podařilo zachytit nejen ten nejkvalitnější
design, ale i podmanivou atmosféru, jem16

nou krásu a genia loci mnoha
kouzelných zahradních zákoutí. Kniha vás
provede od prvotních
úvah
a plánování přes
ukázky realizovaných zahrad až k praktickým radám a tipům. Průvodcem na cestě
k vysněné zahradě, která vašemu životu
dodá nový rozměr, je Ferdinand Leﬄer,
úspěšný a známý zahradní architekt, autor mnoha oceněných projektů a realizací
v České republice i v zahraničí, tvář televizního pořadu Ferdinandovy zahrady
a majitel ateliéru Flera.
Hodnocení z databáze knih: 100%

Literatura pro děti:
Vojtěch Matocha: PRAŠINA
1. vydání, Paseka, Praha, 2018, 260 s.,
269 Kč
Prašina je tajuplné
místo, temný ostrov
uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč,
ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy
tu nesvítí, tramvaje
nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka
se svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit
svět.
Hodnocení z databáze knih: 98%
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ZE ŠKOL
Schola ludus
– škola hrou
Školní divadlo. Fenomén, který byl
kdysi velmi populární, ale v posledních
desetiletích se ze škol téměř vytratil. Iniciátory a organizátory školních divadel
byli především učitelé, připomeňme si
za všechny alespoň Václava Čápa nebo
Jaroslava Plicku na gymnáziu, Miroslava Sixtu, ředitele ZŠ Františka Kupky, či
Jaroslava Kohoutka, učitele ZŠ v Pulické ulici. Ale nebyli to jen učitelé. Školní
divadlo při ZŠ Františka Kupky úspěšně režíroval například Josef Melichar.
V Dobrušce se dokonce každoročně konala velmi kvalitní přehlídka dětských divadelních souborů Šubertova Dobruška. To
jsme však stále v minulém století.
Divadlo - složitější cesta s vlastními texty
Doba se změnila a s touto změnou
skočilo bohužel i školní divadlo. Nacvičit dětské divadlo není totiž vůbec nic
jednoduchého. Nesmí se přitom narušovat školní výuka, děti mnohdy dojíždějí
z okolních obcí, a tak najít potřebné termíny k přípravě hry není snadné. A zejména není snadné udělat z nácviku divadla
atraktivní a pro děti zajímavou činnost.
V době počítačových her a internetu jde
o práci téměř neproveditelnou.
A přece se najdou takoví, kteří se tohoto úkolu nezaleknou a dost možná, že
jej chápou jako výzvu svým pedagogickým schopnostem. Příkladem by mohl být
František Veverka, který vedl dramatický obor dobrušské ZUŠ. Nejčerstvěji se
do nácviku dětského divadla pustil učitel
ZŠ Pulická Václav Mach.
Aby se vyhnul složitým a obtížným
úpravám starších divadelních textů, zvo-

lil cestu, která byla ještě složitější. Napsal text divadelní hry sám. A nutno hned
dodat, že zdařile. Pro dramatizaci si vybral jeden z nejstarších příběhů na světě
– Trojskou válku. Příběh o krásné Heleně
a Paridovi a o řeckých hrdinech Agamemnónovi, Achillovi, či Odysseovi, převedl
do moderního a dětem blízkého pojetí,
aniž by narušil jeho podstatu.
Trójského koně nahradilo prase
Nechybí ani dostatek humoru, o čemž
svědčí již samotný název hry Antický
hrdina, aneb postavíme prase. Ano, místo trojského koně chtějí Řekové nejprve
postavit prase s logickým odůvodněním,
že prase je tlusté, takže se do jeho útrob
vejde více bojovníků. Celý příběh však
sleduje věrně vyprávěcí nit Homérovu,
od únosu krásné Heleny až po vítězství
Řeků pomocí dřevěného koně. To vše je
zpracováno do svěžích moderních dialogů
psaných současnou
a dětem blízkou
češtinou.
Nikoli
však mrzačenou, jak
to někdy dokonce
i v daleko důležitějších
literárních
a zejména publicistických
útvarech
bývá.
Hru sehrály děti
ve středu 13. června
celkem třikrát, a to
ve školní tělocvičně,
která se pro tento
účel změnila v divadelní sál. Dvakrát
hrály pro své spolužáky a odpoledne

pak pro rodiče. Přestože tři představení
v jednom dni je náročná záležitost i pro
zkušené ochotníky, na dětech to nebylo
vůbec patrné. Z jejich hereckých výkonů
přímo tryskalo nadšení a chuť předvést to
nejlepší, co dovedou. A to se jim také beze
zbytku povedlo. Odměnou jim nebylo nic
jiného než dlouhotrvající potlesk maminek, tatínků, dědečků, babiček i sourozenců. Ostatně, pro každého herce je tahle
odměna tou nejsladší a nejcennější. Je určitě škoda, že si děti nemohly zahrát více
představení. Třeba pro žáky jiných škol,
nebo i pro širší veřejnost na opravdových
divadelních prknech.
Dávný příběh ze starověkého Řecka
Nebylo jistě snadné vytvořit hru, která by měla smysl a v níž by se uplatnily
všechny děti ze třídy. Václavu Machovi
se to za podpory vedení školy i učitelských kolegů a kolegyň podařilo. Cenné
je i to, že hra vypráví dávný příběh, který
patří do zlatého fondu kulturního odkazu
starověkého Řecka. Mluvíme-li dnes při
každé příležitosti o Evropě a evropské
kultuře, tak homérské eposy do ní bezesporu patří. A děti ze ZŠ v Pulické ulici je
budou mít nepochybně hluboko ve svém
povědomí.
Bylo by jen dobře, kdyby se v dětském divadle začalo blýskat na lepší
časy. Vždyť už v tomto věku se začíná
rodit vztah nejen k divadlu, ale ke kultuře
jako takové. Právě tady se začíná formovat další generace dobrušských ochotníků, jejichž historie sahá až hluboko
do 19. století. A je jistě v zájmu této i budoucích generací, aby tato tradice měla své
následovníky a pokračovatele.
(jm)
17
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Podorlické vzdělávací centrum čeká rušný školní rok

Předávání maturitních vysvědčení
Srpen, pro nás klidný letní prázdninový měsíc, pro ředitele škol však měsíc,
kdy se něco uzavírá a něco nového připravuje. Ve školách končí starý školní rok
a na konci měsíce, kdy přicházejí učitelé
po prázdninách do škol, začíná ten nový.
Tak tomu je také i v jedné z dobrušských středních škol, ve Střední škole
– Podorlické vzdělávací centrum. Tady
ukončili minulý školní rok s vědomím,
že do tak potřebných technických profesí ze školy odešlo celkem 48 úspěšných
maturantů z oborů Informační technologie, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů
a zařízení a dálkového studia Podnikání a 33 absolventů učebních oborů Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik
a Klempíř.
V září do 1. ročníků nastoupí téměř
stejný počet žáků - 80. Nový školní rok

Předávání výučních listů
v Podorlickém vzdělávacím centru bude učit v novém. Ale to se už bude psát škol(jme)
ale trochu jiný. Poznamená jej staveb- ní rok 2019/2020.
ní ruch. Už několik týdnů před kon- Vizualizaci budoucího školního pavilonu
cem starého školního roku se začal dvůr v barevném provedení najdete na straně 2.
a okolí školy měnit k nepoznání. Byly
zahájeny přípravy na stavbu nové budovy
s odbornými učebnami a dílnami, a tak
se postupně změní vzhled školního areálu, aby se přesně za rok mohlo začít

Stěhování CNC strojů a tiskárny z budovy, která se bude bourat, do náhradních
prostor

Jak vyzrát na nástrahy na silnicích a v internetovém světě?
Víte, jak vznikl semafor? My, žáci ze
ZŠ Opočenská v Dobrušce, už to víme.
To byl jednou pan Červený… Ale víte co?
Nebudeme předbíhat a začneme pěkně
od začátku.
Naši školu navštívil Šimon Pečenka
se svým kamarádem a představil nám in-

18

teraktivní programy „Na červenou stát!“
a „Hravá prevence“. Žáci se vydali se
školákem Pepínem na dobrodružnou
cestu do školy. Pepínovi radili, jak se
obléknout, aby ho řidiči aut dobře viděli
i za šera brzy po ránu, a co nezapomenout
doma, když chce vyjet na kole. Na oplátku se dozvěděli, jaké
nebezpečí na školáky číhá na každém kroku cestou
do školy a zpět
domů. Zebra Milada je naučila, jak
se správně rozhlížet
než vstoupí do vozovky. S panem
Červeným a Zeleným, kteří se dlouho hádali, než našli
společnou řeč, se
domluvili, kdo bude
vedoucí. Nakonec
potkali nebezpečného piráta Václa-

va, na kterého si všichni musíme dávat
pozor!
Při „Hravé prevenci“ žáci díky atraktivní formě modelových situací a interaktivním hrám získávali potřebné znalosti
a návyky využitelné při řešení krizových
situací v kyberprostoru. Zajímavý program je vtáhl do děje a stali se aktivními
herci. Konkrétní scénka týkající se kybergroomingu jim přiblížila nástrahy dnešního internetového světa. Žáci se skvěle
bavili a zároveň se učili praktickým věcem.
ZŠ Opočenská, Dobruška
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Úspěchy žáků z Opočenské
v soutěži Mladý zdravotník
Dvě hlídky žáků
Základní
školy
Opočenská se zúčastnily okresního kola soutěže
Mladý zdravotník
v Náchodě. Soutěžící museli prokázat
teoretické
znalosti v testech
z historie Červeného kříže. Následně

odpovídali na otázky týkající se první pomoci a popisovali vybavení zdravotnické
brašny. Soutěž uzavřela praktická první
pomoc, doprava raněných, obvazová technika a dopravní výchova. Reprezentanti
Dobrušky obsadili mezi sedmi hlídkami
1. a 3. místo. Získali cenný putovní pohár
pro vítěze a právo postupu do krajského
kola, které se uskutečnilo v Úpici. V silné
konkurenci šestnácti hlídek se neztratili.
Obsadili 2. a 13. místo. Blahopřejeme.
ZŠ Opočenská Dobruška

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Start prázdninové plavbyy
s Pepkem námořníkem
„Pozor, vyplouváme na prázdniny!“ uslyšely během
prvních prázdninových dnů děti, které
se přihlásily na Letní tvoření s Pampeliškou v Domě dětí
a mládeže.
Téma výtvarných dílen od pondělí do středy (2. až 4. července) tím bylo dáno - voda, námořníci, ryby, lodě a vše, co souvisí
s letní prázdninovou plavbou.
V pondělí jsme spolu s dvaceti malými výtvarníky vyrobili
závěs na dveře s plachetnicemi a obrázek se sádrovými rybami,
želvami a delfíny. Nakonec jsme vystříhali z papíru sněhobílou
labuť k dekoraci.
V úterý jsme prozkoumali mořské pobřeží. Namalovali jsme
maják pro bezpečnou plavbu, odchytili papírovou chobotnici
zdobenou ﬂitry. A památkou na cestu k moři byl skleněný svícen
vlastnoručně zdobený mušlemi a pískem.
Ve středu děti zvládly nejtěžší techniku - šití a vyšívání klíčenky s rybou. Potom jsme vytvořili z lahve Pepka námořníka
i s čepicí. Na závěr si děti slepily a ozdobily pouzdro na všechny
prázdninové poklady a vzpomínky z míst, která určitě během letních dní navštíví.
Přejeme dětem i vám všem krásné léto a zajímavé zážitky!
Jitka Macková, DDM Dobruška

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
ZA SLUNÍČKEM
SONS – odbočka Dobruška a Senioři ČR- pobočka Dobruška
si pro vás na srpen připravily Prázdninové putování za sluníčkem.
Středa 1. srpna – Výlet do Ratibořic
Navštívíme muzeum herectví s kavárnou. Vstupné do muzea
150 Kč (v ceně je teplý nápoj). Odjezd v 15.00 z parkoviště u kina vlastním autobusem. Účast nahlaste předem (počet
míst je omezen kapacitou autobusu).
Pondělí 6. srpna – Výlet do Pekla
Sraz v 9.35 na zastávce Laichterova. Z novoměstské Rychty
už půjdeme pěšky. K návratu z Pekla využijeme autobusovou
linku do města. Z Nového Města nad Metují pojedeme domů
rovněž linkovým autobusem.
Středa 8. srpna – Dopolední posezení Na slovíčko
Od 9.30 v Rýdlově vile. Budou se vyrábět letní míchané nápoje.
Sobota 18. srpna – Výlet do Kuksu
Odjezd od kina v 9.30. Prohlídka hospitalu a bylinkové
zahrady. Procházka areálem Kuksu s občerstvením v přilehlé restauraci. Na výlet je nutné se objednat nejpozději
do 12. srpna.
Středa 29. srpna – Výlet na výstavu korunovačních klenotů
Sraz v 13.40 na zastávce Laichterova. Odjezd do Nového
Města nad Metují na náměstí. Naše kroky povedou na zámek.
Zajdeme i do muzea na výstavu loutek. Před odjezdem domů
posezení v místní cukrárně.
Pátek 31. srpna – Loučení s prázdninami
Sraz v 16.00 u bazénu. Společně dojdeme do Petráňovy zahrady, kde nás čeká opékání špekáčků. Chléb i hořčice budou pro všechny k dispozici. Nápoje si budete moci koupit.
Na všechny děti čeká malé sladké překvapení. Při posezení
u ohně si zazpíváme a společně si to užijeme.
Přihlášky na výlety do Ratibořic a do Kuksu nebo případné
další dotazy volejte nebo pište na kontakty:
mobil: 732 262 600, e-mail: renata.dobruska@seznam.cz.
Srpnový program pro vás připravili
a těší se na vás Renata, Xanto a Petr Tojnar
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
srpen 2018
ARCHLEBOVY SADY
DOBRUŠSKÉ LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ 2018
Neděle 5. srpna
Pel - Mel (pop-rock, Dobruška)
Koncert začíná v 18.00

NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
Úterý 14. srpna od 18.00
MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Na náměstí se představí španělský soubor GRUPO FOLKLORICO VALDEMEL a dětský soubor HADÁŘEK z Červeného Kostelce. O účasti třetího folklorního souboru se v době uzávěrky
DZ jednalo. V úvahu připadaly soubory z Alžírska, Indie nebo
z Velikonočních ostrovů.

přehled akcí
součástí interiéru dobrušské synagogy. Největší dochované rukopisné knize světa se pro její nadpozemské rozměry říká Codex
Gigas. Maketa a doprovodný materiál z dílny žamberského knihařského mistra Jiřího Fogla nabízí možnost nahlédnout do pozoruhodného příběhu originálu. Otevřeno denně mimo pondělí
9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 do 30. srpna.
Úterý 21. srpna v 18.00
BESEDA:
CODEX GIGAS – NEJVĚTŠÍ RUČNĚ PSANÁ KNIHA SVĚTA - beseda s knihařským mistrem Jiřím Foglem spojená s listováním ve vystavené obří knize. Povídání o tom, jak se dá za 500
hodin vytvořit autentická kopie středověkého díla, jak se dá nahradit původní pergamen ze 160 mladých býků, jak je obtížné
ruční sešití knihy monumentálních rozměrů. Jiří Fogl v dobrušském muzeu v minulosti restauroval řadu vzácných rukopisů.

RÝDLOVA VILA
Spolkový dům, Novoměstská ul. 187, ☎ 494 629 667

DOBRUŠSKÉ LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ 2018
Neděle 12. srpna
Relax (country, folk, bluegrass, Dobruška)
Neděle 19. srpna
Stará parta (acoustic pop-rock, Dobruška)
Neděle 26. srpna
Valanka (dechovka, Dobruška)
Koncerty začínají vždy v 18.00

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 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 nebo
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. Přístupné denně mimo pondělí
v 9 – 11.30 a v 12.30 – 17 hodin.

SYNAGOGA
VÝSTAVA:
CODEX GIGAS – NEJVĚTŠÍ RUČNĚ
PSANÁ KNIHA SVĚTA
Kopie Ďáblovy bible, vážící neuvěřitelných 76 kg, je dočasnou
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NOVÁ EXPOZICE
VOJENSKÁ GEOGRAFIE: Nedávno dokončená unikátní expozice vlastivědného muzea dává návštěvníkům možnost nahlédnout nejen do vývoje vojenskou geograﬁí využívaných přístrojů,
pomůcek, tvoření map, zabezpečení vojsk, ale také seznamuje
s významnými osobnostmi vědy. Otevřeno denně mimo pondělí
v 10 – 12 a ve 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.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
LADISLAV DVOŘÁK a JIŘÍ HLINOVSKÝ:
VÍNO V DROBNÉ GRAFICE
Výstava ze sbírek členů Spolku sběratelů a přátel exlibris.

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
pondělí, středa, pátek

8.30 – 11.30
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Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
TAJNÁ DVOJKA A + B
Ilustrace Viktora Svobody a hádanky z knih
Jiřího W. Procházky
a Kláry Smolíkové
Zločin mezi dinosaury, Poprask v Divadle
kouzel a Zbloudilá
střela doplněné komiksy Agenti Tajné
dvojky z Bublifuku.
Prázdninová soutěž pro děti
PRÁZNINY 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 byliv
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. Soutěžíme o prima ceny!
NOVÉ AUDIOKNIHY
Další nové tituly audioknih ve fondu městské knihovny. Do knihy se tak můžete zaposlouchat i během úklidu, vaření, řízení auta
nebo prostě jen když máte unavené oči.

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.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL

Čtvrtek 2. srpna ve 20.00
HOTEL ARTEMIS
Premiéra akčního kriminálního sci-ﬁ ﬁlmu. Pravidlo č. 1: Nezabiješ jiného hosta! Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ93 min.
Pátek 3. srpna ve 20.00
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Repríza české komedie. Dáš si ještě jedno? Hrají: David Švehlík,
Jaroslav Dušek, Ondřej Malý a další. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 120 Kčǀ 92 min.

Sobota 4. srpna a neděle 5. srpna vždy v 17.30
ÚŽÁSŇÁKOVI 2 ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního animáku. Oblíbená rodina superhrdinů se vrací. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ125 min. České znění.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Sobota 4. srpna a neděle 5. srpna vždy ve 20.00
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního thrilleru. Tom Cruise se vrací jako agent Ethan
Hunt. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ100 min.
Čtvrtek 9. srpna ve 20.00 a sobota 11. srpna v 17.30
MISS HANOI
Premiéra českého kriminálního dramatu. Ona je první vietnamská policajtka v Česku. On neurvalý, vyhořelý, trochu rasistický detektiv (David Novotný). A spolu mají vyšetřovat vraždu.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.

Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Pondělí 30. července až pátek 10. srpna
STANOVÝ TÁBOR V MĚLČANECH - všestranně zaměřený
stanový tábor pro děti od 1. do 5. třídy.
Pátek 3. srpna až neděle 5. srpna.
VÍKENDOVÝ ŘEZBÁŘSKÝ KURZ – na táborové základně
v Mělčanech.
Neděle 19. srpna až neděle 26. srpna.
TANEČNÍ TÁBOR - v budově horské chaty Radost v Plasnicích. Vhodné pro děti od 1. třídy.
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Pátek 10. srpna ve 20.00
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního hororového thrilleru. Kapitán Taylor před pár
lety musel opustit na dně Mariánského příkopu svou posádku,
když na podmořskou stanici cosi zaútočilo. Teď je to cosi zpátky… Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ113 min.
Sobota 11. srpna ve 20.00
TEMNÉ SÍLY
Premiéra sci-ﬁ thrilleru. Neznámý virus usmrtí téměř všechny
děti. U přeživších se objeví nebezpečné superschopnosti, kvůli nimž jsou prohlášeny za nepřátele státu. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ104 min.
Neděle 12. srpna v 17.30
ÚŽÁSŇÁKOVI 2
Oblíbená rodina superhrdinů se vrací. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ125 min. České znění.
Neděle 12. srpna ve 20.00
WHITNEY
Premiéra dokumentu VB/USA od oscarového režiséra Kevina
Macdonalda. Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejoceňovanější – každý přívlastek k famózní Whitney Houston stoprocentně
sedí. Každý velký úspěch je však vykoupen a najít pravdu není
vždy jednoduché… Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ120 min.
Čtvrtek 16. srpna a sobota 18. srpna vždy ve 20.00
EQUALIZER 2
Premiéra kriminálního thrilleru. Pokračování úspěšné akční podívané s Denzelem Washingtonem v roli bývalého člena speciální jednotky. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ100 min.
Pátek 17. srpna ve 20.00
ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
Premiéra akční komedie. Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate
McKinnon) jsou nejlepší přítelkyně, které se nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí. Film se natáčel i v České republice. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ117 min.
Sobota 18. srpna v 17.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Repríza animáku (2D) s oblíbenou rodinkou strašidel. Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kčǀ87 min. České znění.
Neděle 19. srpna v 17.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ ﬁlm ve 3D
Repríza animáku (3D) s oblíbenou rodinkou strašidel. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ87 min. České znění. Vstupné
130 Kčǀ87 min. České znění.
Neděle 19. srpna ve 20.00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
V repríze úspěšného muzikálu se vrací největší letní ﬁlmová
pohoda. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná hudba skupiny ABBA a herci, kteří si
s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kčǀ114 min.
Mimořádné představení
Úterý 21. srpna ve 20.00
JAN PALACH
Premiéra dramatu ČR/SR od režiséra
Roberta Sedláčka a scénáristky Evy
Kantůrkové. Film vypráví příběh
posledních měsíců života studenta,
který se v roce 1969 upálil na protest
proti sovětské invazi do Československa. V hlavních rolích Viktor Zavadil
a Zuzana Bydžovská. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ120 min.
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Čtvrtek 23. srpna ve 20.00
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Repríza české komedie. Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes
dno lahve dostali na samotné dno. Mládeži nepřístupný. Vstupné
110 Kčǀ92 min.
Pátek 24. srpna ve 20.00
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE ﬁlm ve 3D
Repríza dobrodružného ﬁlmu. Pokračování jednoho z nejúspěšnějších ﬁlmů všech dob. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ
130 min. České znění.
Sobota 25. srpna v 17.30
KRYŠTŮFEK ROBIN
Premiéra ﬁlmu studia Disney. Laskavý příběh o chlapci,
který prožíval nesčetná dobrodružství ve Stokorcovém
lese, ale který i dospěl a zapomněl,
kam vlastně v životě jde. A tak jeho
roztomilí kamarádi
z dětství, plyšová zvířátka, musí připomenout kouzlo dětské
představivosti a dny, kdy společné nicnedělání a bezstarostnost byly tím nejlepším na světě. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ90 min.
Sobota 25. srpna ve 20.00
CHATA NA PRODEJ
Repríza dramatické komedie o tom, co všechno se může stát,
když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce
s chatou. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ77 min.
Neděle 26. srpna v 17.30
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Repríza loutkového ﬁlmu ČR. Známí šikulové znovu v akci.
Pro Pata a Mata není nic problém... Mládeži přístupný. Vstupné
100 Kčǀ75 min.
Neděle 26. srpna ve 20.00
SKOROSESTRY
Premiéra francouzské komedie. Nebyl žádný důvod k tomu, aby
se v životě potkaly až do dne, kdy po smrti jejich biologického
otce, společně zdědí překrásný byt v Paříži… Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ93 min. České znění.
Čtvrtek 30. srpna ve 20.00
a sobota 1. září v 17.30
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Premiéra thrilleru režiséra Karla Janáka. Andrej v podání Vojtěcha Dyka
pracuje jako programátor u nadnárodní
ﬁrmy. Má za úkol ﬁnalizovat projekt
tzv. inteligentního domu zajišťující
maximální luxus a bezpečnost. Život
v domě, který se zpočátku jeví jako vysněný, se však postupně mění v noční
můru. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Pátek 31. srpna ve 20.00 a neděle 2. září v 17.30
ALFA ﬁlm ve 3D
Premiéra velkolepého dobrodružství, odehrávajícího se během
poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec,
který se vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců
kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu.
Podaří se mu ochočit si osamělého vlka, kterého opustila jeho
smečka... Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ90 min.

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 8 / 2018
Sobota 1. září ve 20.00
UPGRADE 2
Premiéra drsné akční sci-ﬁ o chlapovi, který se nechal nepatrně
vylepšit, aby mohl znovu stát na vlastních nohou. Aby se mohl
pomstít… Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ100 min.
Neděle 2. září ve 20.00

Pátek 24. srpna ve 20.30
ŘACHANDA - pohádka / komedie, ČR, 2016, 104 min., mládeži
přístupný.
Sobota 25. srpna ve 20.30
RODINNÝ FILM - drama, ČR, 2016, 95 min., mládeži přístupný.

JAN PALACH
Repríza dramatu ČR/SR o posledních měsících života citlivého
a přemýšlivého studenta ﬁlozoﬁe, z něhož se stala „pochodeň
číslo 1“. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ120 min.

Středa 29. srpna ve 20.30
FERDINAND - animovaná komedie, USA, 2017, 108 min.,
mládeži přístupný.

MALÝ SÁL

Pátek 31. srpna ve 20.30
DEADPOOL - akční/komedie, USA/Kanada, 2016, 108 min.,
mládeži nepřístupný.

Výstava
20 LET OD NIČIVÉ POVODNĚ
Otevřeno po celý srpen v provozních hodinách kina.

Sobota 1. září ve 20.30
TAJEMNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ - animovaná komedie, USA,
2016, 90 min., mládeži přístupný.

Připravujeme:

NEDĚLE 2. září ve 20.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM - animovaná komedie,
ČR, Belgie, Rusko, 2017, 85 min., mládeži přístupný.

DOBRUŠSKÁ
FILMOVÁ
KLAPKA 2018
14. až 16. září

LETNÍ KINO
NA KOUPALIŠTI
Mírová 890, v areálu letního koupaliště
Středa 1. srpna ve 21.00
LOGAN: WOLVERINE - akční / dobrodružný / fantasy, USA,
2017, 137 min., mládeži nepřístupný.
Pátek 3. srpna ve 21.00
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK - akční / dobrodružný /
sci-ﬁ, USA, 2016, 120 min., mládeži přístupný.

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

9.00 – 19.00

KRYTÝ BAZÉN UZAVŘEN
SAUNA – letní provoz
Úterý
13 – 21
Středa
13 – 21
Čtvrtek
13 – 21

ženy
muži
společná

FOTBAL

Sobota 4. srpna ve 21.00
ZPÍVEJ - animovaná komedie, USA, 2016, 110 min., mládeži
přístupný.

Městský stadion Václava Šperla

Středa 8. srpna ve 21.00
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA - dobrodružný / fantasy, USA, 2016,
114 min., mládeži přístupný.

Středa 1. srpna
SK Dobruška A (muži) – FK Náchod

Pátek 10. srpna ve 20.45
POBŘEŽNÍ HLÍDKA - akční komedie, USA, 2017, 110 min.,
mládeži nepřístupný.
Sobota 11. srpna ve 20.45
ASSASSIN´S CREED - akční / dobrodružný, USA, 2016,
115 min., mládeži přístupný.

Pátek 17. srpna 17.30 – 2. kolo VOTROK Krajský přebor
dospělých
SK Dobruška A - FK Vysoká n. L.
krajský přebor – muži
17.30
Pozor: čas výkopu zápasu se může změnit!

Středa 15. srpna ve 20.45
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU - krimi / drama / mysteriózní,
USA, 2017, 114 min., mládeži přístupný.

9.00

Pátek 17. srpna ve 20.45
AVE, CAESAR - komedie, USA, 2016, 106 min., mládeži
přístupný.
Sobota 18. srpna ve 20.30
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER - akční drama, USA,
2017, 114 min., mládeži přístupný.
Středa 22. srpna ve 20.30
HORA MEZI NÁMI - drama, USA, 2017, 109 min., mládeži
přístupný.

Domácí přátelské a mistrovské zápasy mužstev SK Dobruška
(starší dorost) přátelsky
18.00

Sobota 18. srpna
RAMPUŠÁK CUP - turnaj fotbalových přípravek

FRISBEE
Městský stadion Václava Šperla
Sobota 18. srpna 9.00 – 19.00
1. den turnaje - 2. Kvaliﬁkace Open a Women
Neděle 19. srpna 9.00 – 17.00
2. den turnaje - 2. Kvaliﬁkace Open a Women
Pořádá: Sportovní klub létajícího disku TRUBKY, z.s. pod záštitou České asociace létajícího disku.
Více informací na www.cald.cz
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ZE SPORTU
Florbalisté Slatiny se na třetí pokus dočkali zlata
Vítězem 5. ročníku ﬂorbalového turnaje Open Air Cup Dobruška 2018 se stalo
mužstvo FK Slatina, které ve ﬁnále porazilo (J)elita ze střídačky 4:2. Nejlepším
ženským družstvem v areálu městského
stadionu v Dobrušce byl Captain Božkov Crew. Turnaj veteránů vyhrál celek
Meteor.
O třetinu více účastníků
Největší ﬂorbalový turnaj 3+1 pod
širým nebem v České republice organizuje ﬂorbalový klub FBC Dobruška. Pro velký zájem týmů letošní ročník dramaticky
navýšil kapacitu. Vloni se na šesti hřištích
představilo více než 1100 hráčů a hráček,
letos na osmi hracích plochách v areálu
Městského stadionu Václava Šperla jich
hrálo více než 1750. Turnaj měl stejně
jako vloni tři soutěžní dny. Podruhé soutěžily mládežnické týmy a veteráni.
Od půl deváté do půl deváté
První soutěžní den patřil soubojům
v základních skupinách. Konečné pořadí
určilo nasazení týmů do pátečních vyřazovacích bojů - play oﬀ. Dvanáctihodinový
maratónský program začal úvodními zápasy ráno o půl deváté a končil ve stejný
čas večer.
Mírným favoritem ﬁnálového duelu byl celek (J)elita ze střídačky, který
na Open Air Cupu triumfoval v roce 2015.
O rok později si ﬁnálovou účast zopakoval, když podlehl až po samostatných nájezdech IBK Nepijem. Hráči Slatiny byli
v minulosti na Openu také velmi úspěšní.
Ještě pod názvem IC Warberg vybojovali
dvakrát stříbro v prvních dvou ročnících
turnaje. Vloni oba ﬁnalisté vypadli shodně v osmiﬁnále. Slatina měla letos namále
ve čtvrtﬁnále. Přes soupeře Bohužel Děkuji Prosím postoupila po remíze 5:5 až
po dramatických samostatných nájezdech.
Fair play moment sklidil potlesk
Do reprízy ﬁnále z roku 2015 vstoupila lépe „jelita“. Do vedení je poslal Dan
Kroupa. Do přestávky se hrál oboustranně
opatrný ﬂorbal, který přinesl ještě jeden
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gól. O vyrovnání se postaral Marcel Majer. Těsně před přestávkou zaujal moment,
kdy Slatina vstřelila druhou branku ze
sporné situace po přerušení hry v rohu hřiště. Po diskuzi hráčů a dvojice rozhodčích
se hráči Slatiny dosaženého gólu vzdali,
za což v hledišti sklidili uznalý potlesk.
Po změně stran se ﬁnále změnilo v jasnou
záležitost Slatiny. A tak po druhém gólu
Marcela Majera a přesných zásazích Ondřeje Malíka a Filipa Huška se hráči Slatiny (Warbergu) konečně dočkali a při třetí
ﬁnálové účasti konečně dosáhli na zlato.
Konečnou podobu ﬁnálovému výsledku
dal druhý gól Dana Kroupy (4:2). Zaplněná tribuna odměnila hráče obou nejlepších
celků zaslouženým aplausem.

Vloni stříbrný Božkov ﬁnále otočil
V ženském turnaji domácí fanoušci
drželi palce dvěma dobrušským týmům –
Jolandám BŽ a FŇ. Ve čtvrtﬁnále oběma
vystavily stop pozdější ﬁnalistky. Obě semiﬁnále byla vyrovnaná až do samotného
konce a rozhodl je rozdíl jediného gólu.
V moravském souboji „Kapitán Božkov“
nepustil do ﬁnále Džupínat (3:2) a v „les-

ním“ duelu víl a jelínků zvítězily galantní
paroháči (5:4). Stejným výsledkem skončilo i utkání o bronz, když se družstvu
Džupínat podařil obrat proti Rumovým
vílám. Ve vyvrcholení turnaje žen dlouho
tahaly za kratší konec loňské neúspěšné ﬁnalistky - hráčky Božkova. Galantní
jelínci vedli 1:0, 2:1 a 3:2, ale „kapitánky“ vždy ztrátu dorovnaly. Ženské ﬁnále
nakonec rozhodla branka 38 vteřin před
koncem, kdy se poprvé v zápase ujaly vedení ﬂorbalistky Božkova, a nejtěsnější
vedení si už vzít nenechaly.
Ve ﬁnále veteránů (hráčů nad 35 let)
sebevědomě kráčeli za vítězstvím hráči
Meteoru. Proti celku Speedy Hlisty utekli
až na 5:1. Na góly bohaté ﬁnále nakonec
skončilo vítězstvím celku z Hradce Králové v poměru 7:4. V souboji o třetí místo
se radovali hráči obhájce prvenství Show
Must Go On, když ve „vesnickém“ derby
zdolali FBC Dobré.
Plachty jako ve Wimbledonu
Na pátý ročník se bude vzpomínat
jako na turnaj, kterému bezvadně přálo
počasí. Ve čtvrtek se hrálo za slunečného počasí s teplotou okolo třiceti stupňů.
Zato po celý pátek se nad hřištěm honily
zlověstné mraky a meteorologické radary
neustále avizovaly, že do půlhodiny bude
pršet. Pořadatelé byli v pohotovosti se
zakrývacími plachtami po vzoru tenisového Wimbledonu, protože mokrý plastový
povrch hřišť bývá nebezpečně kluzký.
Pořadatelé se asi dali na modlení, protože
nakonec na hřiště spadlo jen pár kapek,
přičemž jen o několik stovek metrů dál
v ulicích Dobrušky skutečně pršelo.

Z VÝSLEDKŮ
MUŽI - čtvrtﬁnále: Špindl Ubals - (J)elita ze střídačky 5:9, Stará škola - IBK
Čuláci 3:2, Bohužel Děkuju Prosím - Fk Slatina 5:6, Sršni - FBC Dušan Goga 3:5.
Semiﬁnále: (J)elita ze střídačky - Stará škola 5:4, Fk Slatina - FBC Dušan Goga 7:3.
Utkání o 3. místo: Stará škola - FBC Dušan Goga 1:4. Finále: (J)elita ze střídačky
- Fk Slatina 2:4.
ŽENY - čtvrtﬁnále: Jolandy Bž - Galantní jelínci 1:2, Rumové víly – Lamas 6:4,
Captain Božkov Crew - Jolandy Fň 7:2, FBC VodkaSFrantou – DžúPínat 3:4. Semiﬁnále: Galantní jelínci - Rumové víly 5:4, Captain Božkov Crew – DžúPínat 3:2.
Utkání o 3. místo: Rumové víly – DžúPínat 4:5. Finále: Galantní jelínci - Captain
Božkov Crew 3:4.
VETERÁNI – semiﬁnále: Speedy Hlisty - FBC Dobré 7:1, Meteor – Show Must
Go On 5:2. Utkání o 3. místo: FBC Dobré - Show Must Go On 1:3. Finále: Speedy
Hlisty – Meteor 4:7.
INDIVIDUÁLNÍ CENY - MUŽI – nejlepší střelec: Pavel Zbořil (Betálna trefa)
20 gólů. Nejlepší brankář: Martin Hruška (Stará škola). ŽENY - nejlepší střelkyně: Natálie Janečková (Džupínat) 14 gólů. Nejlepší brankářka: Veronika Samková
(Galantní jelínci). VETERÁNI - nejlepší střelec: Přemysl Novák (Speedy Hlisty)
16 gólů. Nejlepší brankář: Jan Raim (Meteor).
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U2, Teplá buchta a Pohodex
Tradičně bohatý doprovodný program
Open Air Cup Dobruška odstartoval
ve středu, kdy se v areálu stadionu registrovali účastníci. Na večerní slavnostní
zahájení navázaly koncert revivalové
skupiny U2 a rocková zábava s Teplou
buchtou. Ve čtvrtek bylo v areálu stadionu slavnostně otevřeno nové workoutové hřiště. Oficiální provoz sportoviště

zpestřila exhibice
úspěšných reprezentantů ve streetworku.
První
soutěžní den zakončila turnajová
párty s dýdžeji
z Pohodex teamu.
(six)

5. ročník Open Air Cup Dobruška
V ČÍSLECH
1754+ hráčů a hráček
8 hřišť
587 zápasů (435 mužů, žen a veteránů)
5890 vstřelených gólů

Mládežnická zlata do Hradce, Znojma,
Skutče, Tovačova a Rokycan
Vloni měl na Open Air Cupu Dobruška
premiéru mládežnický turnaj a setkal se
s velkým zájmem. Letos se jej zúčastnilo pětapadesát mladých týmů z České republiky a Slovenska. Největší vzdálenost
na cestě do Dobrušky museli překonat
hráčky a hráči z Rokycan, Znojma, Chebu
a Záhorské Bystrice, což je městská část
Bratislavy - hlavního města Slovenska.
Hrálo se na šesti hřištích v pěti kategoriích - elévové/elévky, mladší žáci, mladší
žákyně, starší žáci a starší žákyně.
V nejmladší smíšené kategorii U11
(elévové, elévky) se z konečného vítězství radovali hráči z krajské metropole
FBC Hradečtí lvi Sion, kteří ve ﬁnále
porazili po samostatných nájezdech jihomoravský tým K1 Florbal Židenice 5:4.
Mladším žákyním suverénně vládly Zno-

jemské pralinky, které semiﬁnále a ﬁnále vyhrály rozdílem sedmi a osmi gólů.
Bronz vybojovaly domácí hráčky FBC
Dobruška. Jejich kolegyně ve starší kategorii byly dokonce blízko postupu do ﬁnále. Dobrušské ﬂorbalistky semiﬁnálový
duel s pozdějšími vítězkami Cácorkami
ze Skutče prohrály rozdílem jediné branky 2:3. Posléze jim nevyšlo ani utkání
o bronz. Opět scházel jediný gól. Finále
mladších žáků Tovačov vs. Cheb vyhráli
mladíci z Olomouckého kraje. Zlaté medaile z nejstarší kategorie si na Plzeňsko
odvezli chlapci z Rokycan.
Ze závěrečných výsledků
Kategorie U11 (elévové/elévky) – čtvrtﬁnále: Tsunami Záhorská Bystrica - FBC
Hrošíčci Dobré 3:7, K1 Florbal Židenice FBC Dobruška III 15:1, FBC Hradečtí lvi
Sion - FBC Hrošíčci
Dobré B 17:0, FBC
Dobruška - FBC
Lomnice 3:7. Semiﬁnále: Hrošíčci - Židenice 3:7, Hradečtí
lvi - Lomnice 8:5.
Utkání o 3. místo:
Hrošíčci - Lomnice
9:5. Finále: Židenice - Hradečtí lvi
4:5. G13 (mladší
žákyně) – čtvrtﬁnále: FBC TJ Jablonné nad Orlicí - FBC

Dobruška 2:4. Semiﬁnále: Znojemské
pralinky - FBC Dobruška 7:0, FA Dračice MŽ - FA Tygřice MŽ 8:1. Utkání
o 3. místo: FBC Dobruška - Tygřice 6:4.
Finále: Znojemské pralinky - Dračice
11:3. G15 (starší žákyně) – semiﬁnále:
Cácorky - FBC Dobruška 3:2, BK Real
Roudnice – Frajerky 2:6. Utkání o 3. místo: FBC Dobruška - Roudnice 2:3. Finále:
Cácorky – Frajerky 8:6. B13 (mladší žáci)
– čtvrtﬁnále: USK Akademik Cheb - FBC
Lomnice 7:5, Severní vítr - Krušnohoráci
elite 8:4, Florbal Židenice - DDM Holice
6:2, Tovačov - FBC Sokol Předměřice nad
Labem 5:3. Semiﬁnále: Cheb - Severní
vítr 6:5, Židenice – Tovačov 3:8. Utkání
o 3. místo: Severní vítr - Židenice 5:6.
Finále: Cheb – Tovačov 5:7. B15 (starší
žáci) – čtvrtﬁnále: Haluzáci - IBK Watermelons 5:6, IBK Šídlos Tygřík - FbC
Skuteč 7:4, Nic Víc - IBK Capitals Pardubice 9:1, FbC Rokycany - FBC Dobruška
II 6:2. Semiﬁnále: Watermelons - Tygřík 7:1, Nic Víc - Rokycany 1:5. Utkání
o 3. místo: Tygřík – Nic Víc 8:5. Finále:
Watermelons - Rokycany 4:6.
(six)

Postupová sezona 2017/2018
Výbor fotbalového oddílu pracuje od 28. září 2014 ve složení Vladimír Gütler, Zdeněk Zounar ml., Lukáš
Petr, Oldřich Kunc a Jana Krahulcová.
Na schůzích v sezoně 2017/2018 se scházel pravidelně jednou týdně s téměř stoprocentní účastí. Řešil přes sto dvacet
úkolů a během sezony se nevyskytl žádný
neřešitelný problém.
A mužstvo
Plánovaný zisk bodů pro I. A třídu byl
stanoven na 62 bodů, které měly zaručit
postup do krajského přeboru. Plán byl
splněn. Získali jsme přesně avizovaných

62 bodů, které bohužel oproti minulým
soutěžním ročníkům na přímý postup nestačily. Chyběly tři body, protože vítězná
Sobotka a druhý Broumov získaly 67 a 65
bodů.
„Podzimní část začal náš tým katastrofálně. Po úvodních třech porážkách jsme
bez bodu ﬁgurovali v tabulce na 14. místě. Až následující domácí vítězství proti Broumovu lze nazvat konsolidačním
(4:1). S výjimkou smolné domácí prohry
s Černilovem (1:2) jsme zbytek podzimu
zvládli dle představ,“ ohlédl se za úvodní
polovinou sezony Vladimír Gütler, před-

Oporou týmu SK Dobruška byl kapitán
Jakub Mikušík. Před domácím zápasem
s Bílou Třemešnou převzal z rukou obchodního zástupce společnosti TEAMline
Bohuslava Jakoubka cenu pro nejlepšího
hráče I. A třídy za měsíc březen a duben.
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seda dobrušského fotbalového klubu.
Jarní část elitní tým mužů SK Dobruška zvládl excelentně. Z patnácti zápasů
jednou remizoval (Týniště 1:1) a prohrál
jen třikrát. Vždy nejtěsnějším rozdílem
o jediný gól (Broumov 0:1, Černilov 1:2
a Kratonohy 2:3). Zisk 35 bodů vynesl dobrušské fotbalisty až na konečnou
třetí příčku. „Předváděli jsme atraktivní
útočný fotbal, který se fanouškům musel líbit. Svědčí o tom impozantní skóre 101:42.
Poprvé jsme v krajské soutěži překročili
hranici sta vstřelených gólů,“ pochvaloval
si fotbalový šéf. O famózní střeleckou bilanci dobrušského mužstva se nejvíce zasloužili Jiří Kořínek, autor 30 gólů, Jakub
Mikušík (20 branek), Roman Čopík (14),
Marcel Majer (11) a dalších deset kanonýrů.
Slovan Broumov, druhý celek konečné
bilance, se postupu vzdal, takže svěřenci trenéra Miloše Killara postoupili mezi
krajskou elitu ze třetího místa. Konečná
známka: 1.
„C“ mužstvo pod vedením Martina
Lemfelda obsadilo v okresním přeboru
III. třídy konečné 3. místo. Jelikož v tabulce druhý Baník Vamberk B nemohl
postoupit kvůli účasti svého A-týmu
ve vyšší soutěži, postoupila do okresního
přeboru II. třídy se ziskem 30 bodů dobrušská fotbalová rezerva. Vydařil se jí ﬁniš, když z posledních pěti zápasů získala
plný počet patnácti bodů.
V
mládežnických
kategoriích
SK Dobruška dlouhodobě spolupracuje
se Spartakem Opočno z prostého důvodu.
V našem téměř sedmitisícovém městě se
navzdory různým hráčským náborům ne-

Smutná
zpráva
Dobrušští fotbalisté nečekaně
ztratili dlouholetého
spoluhráče
a kamaráda. Na začátku
července
ve věku pouhých
39 let náhle zemřel
Mgr. Zdeněk Šmída. Odchovanec
dobrušského klubu patřil k výjimečně úspěšné generaci. Postupně prošel
všemi mládežnickými družstvy, aby
se v dorosteneckém věku stal členem
jednoho z nejúspěšnějších týmů v historii dobrušského fotbalu. Dorostenci
pod vedením trenérů Milana Petříka
a Ladislava Fuchse se v roce 1996 stali krajskými přeborníky. Zdeněk Šmída pak dlouhodobě působil v týmech
mužů SK Dobruška a vloni na podzim
se stal asistentem trenéra u dorosteneckého mužstva v krajské soutěži,
Čest jeho památce!
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Nejlepším střelcem A-týmu SK Dobruška
byl Jiří Kořínek, autor třiceti gólů.
daří zajistit potřebný počet mladých fotbalistů pro jednotlivé ročníky.
Dorost (ročníky narození 1999 –
2002) pod vedením trenérů Zdeňka Filipa
a Zdeňka Zounara obsadil v krajské soutěži 7. místo.
Starší žáci (2003 – 2004), svěřenci Vladimíra Zrzavého a Martina Kanty,
skončili čtrnáctí v krajské soutěži.
Mladší žáci (2005 – 2006), které trénují Radim Sobotka s Jiřím Prausem,
vyhráli okresní soutěž.
Starší přípravka (2007) vedená Mi-

roslavem Horákem, Petrem Zilvarem
a Lukášem Lhotským obsadila v krajském
přeboru 2. místo.
Starší přípravka (2008) připravovaná Milanem Vackem a Pavlem Sýkorou
skončila v krajském přeboru druhá.
Mladší přípravka (2009) pod vedením Miroslava Gramela a Miroslava Martina dovršila krajský přebor na 5. místě.
Mladší přípravka (2010 a mladší) trenéři Kamil Mrázek, Pavel Franc a Viliam Angermayer. V podzimní části hráli
pouze přátelská utkání. Na jaře se účastnili okresního přeboru. Umístili se uprostřed tabulky.
Fotbalová školička (2012 a mladší)
nejmenší adepti se učili fotbalovým základům pod vedením Jakuba Zahradníka
a Jiřího Chválka.
Z rekapitulace uplynulé fotbalové
sezony je zřejmé, že byla úspěšná zásluhou skvělé práce funkcionářů, trenérů,
vedoucích mužstev, pořadatelů, rodičů
dětí, zdravotníků, sponzorů a podpory
partnerů v čele s městem Dobruškou.
(vg, vsk)

Akce pořádané fotbalovým oddílem
SK Dobruška
Březen – Sportovní karneval v sokolovně
Květen – turnaj okresních výběrů U10 Královéhradeckého kraje
Srpen – turnaj fotbalových přípravek Rampušák Cup
Září – Měsíc náborů z dobrušských a opočenských škol

Tenisový Senior Geo Cup si na rok
„odskočil“ z Dobrušky na okraj Prahy
Osm ročníků otevřeného tenisového
turnaje Senior Geo Cup se vždy uskutečnilo v sídle Geograﬁcké služby Armády ČR v Dobrušce. Dějištěm letošního
9. ročníku se stal tenisový areál TJ Sokol
Horní Počernice.
Při posledních dvou ročnících vzniklo pravé sportovní přátelství. Slovo dalo
slovo a turnaj se mimořádně přestěhoval
z východu Čech na předměstí hlavního
města. Krásné prostředí tenisového areálu
v Otovické ulici, příjemné počasí i vzorná
organizace domácích pořadatelů vytvořily
veteránskému turnaji důstojný rámec letošního ročníku. Účastníky uvítal náčelník Geografické služby AČR plk. Vaněk,
hosty z východu Čech přivítali starostka
Hana Moravcová, předseda domácího
tenisového klubu Ing. Trávníček a prezident klubu seniorů Ing. Podroužek.
Symbolické první podání letělo do kurtu
z rakety nejstaršího tenisty, devadesátiletého generála L. Kebiska, občana Horních
Počernic.

Soutěžilo devět dvojic, přičemž tři hostující z řad vojenských zeměměřičů a šest
domácích párů, včetně tří žen. Podmínkou
účasti dvojic byla minimální společná
věková hranice 120 let. Po celodenním
programu a sečtení výsledků vyhlásil direktoriát turnaje konečné pořadí. Putovní
pohár získal domácí pár Liška - Votava
před hostujícími dvojicemi Kocián, Starčevský a Malý, Hodek. Jubilejní 10. ročník se uskuteční na jaře příštího roku opět
v Dobrušce.
(il, red)
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Dobrušští vodáci hostili republikový šampionát
ve víceboji na pramicích P5
Dobrušští vodáci pořádali ve spolupráci s městem Dobruška o víkendu 16. až
17. června Mistrovství České republiky
ve vodáckém víceboji na pramicích P5.
Zázemí pro celou akci poskytla obec
Bačetín na zdejším obecním zařízení
Rotunda, což se setkalo s velmi pozitivními ohlasy jak závodníků, tak organizátorského týmu. Mistrovství se účastnily
vodácké kluby z celé republiky v disciplínách sjezd, slalom, sprint a plavání,

které se uskutečnilo v krytém bazénu
v Dobrušce.
Dvě medaile zůstaly doma
Dva domácí dobrušské týmy dosáhly na medaile. Posádka mužů obsadila
druhé místo a juniorská dívčí posádka
skončila třetí. Republikový šampionát se
mohl uskutečnit také díky sponzorským
darům od ﬁrem Toi Toi, města Dobrušky,
Easy reklamy, BN international, Jakub

Felcman - výroba dortových forem a vykrajovátek, Hradecké komíny, Segment
industries, Port cz., Servisbal, EGES CZ
(Top drogerie Dobruška), Satra Global,
Nástroje.cz, Podorlicko.Net, Dům nábytku a textilu Dobruška. Všem sponzorům
děkujeme.
Dobrušský tým pořadatelů hodnotí celou akci jako úspěšnou, těší se na příští
ročník a rád uvítá do svých řad nové zájemce o tento krásný sport.
(dv)

Tým dobrušských vodáků (neúplný) – pořadatelé Mistrovství České republiky.
Stojící zleva: Kája Suchá, Ondřej Jandáček, Alžběta Jandáčková, Zuzana Šalomová, Josef Kárník. Dole: Šárka Šachová, Tomáš
Müller, Ondřej Krkoška, Veronika Faitová, Jana Uhlířová, Richard Jandáček, vedoucí oddílu Jan Červinka, Štěpán Špaňo, Eva Kárníková, Karolína Andršová. Ležící: vedoucí oddílu Šárka Červinková.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
04.08.
05.08.
11.08.
12.08.
18.08.
19.08.
25.08.
26.08.
01.09.
02.09.

MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
MUDr. Majer Rostislav
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Stejskalová Věra
ZS Kout 566, Borohrádek
MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, České Meziříčí
Bahník Dent s.r.o.
MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec na Orlicí
FSmile s.r.o.
MDDr. Tomáš Jan
Tyršova 515, Opočno
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Petrák stomatologie s.r.o.
MDDr. Tomáš Petrák
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

602 514 715
494 621 665
608 382 600
494 381 263
734 324 600
494 323 152
777 667 353
494 531 955
494 515 696
721 200 244
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Parkujete v Dobrušce? Už nemusíte hledat drobné
NOVINKA: zaplaťte SMSkou nebo v mobilní aplikaci

SMS
PLATBA
Provozní doba:

PO – PÁ
SO

7:00 – 17:00
7:00 – 11:00

Největší přednosti nové služby: řidič
nemusí běžet k automatu, pokud se blíží
konec doby uhrazeného parkování. Dobu
trvání zaplaceného parkování může z mobilu prodloužit během jednání nebo při
nákupech. Na mobil mu přijde upozornění
blížícího se konce zaplacené doby.

Město Dobruška

Provozovatel parkoviště:
Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879

ulice Pulická

nám. F. L. Věka

Město Dobruška připravilo novinku pro řidiče parkující svoje vozidla
ve městě na zpoplatněných parkovištích. Od 1. srpna půjde platit prostřednictvím mobilního telefonu – SMSkou
nebo pomocí mobilní platební aplikace
SEJF.

SMS
PLATBA
Provozní doba:

PO – PÁ

8:00 – 16:00

Město Dobruška

Provozovatel parkoviště:
Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879

MOŽNOST ÚHRADY PARKOVNÉHO

MOŽNOST ÚHRADY PARKOVNÉHO

TAKÉ POMOCÍ SMS

TAKÉ POMOCÍ SMS

CENA PARKOVNÉHO

60 minut
90 minut
120 minut
150 minut

10 Kč
15 Kč
20 Kč
25 Kč

180 minut
210 minut
240 minut
270 minut
300 minut

30 Kč
35 Kč
40 Kč
45 Kč
50 Kč

DKAmezera01mezeraRZvozidlamezeradoba
parkování (nutno zachovat skladbu písmen a mezer)
NAPIŠTE SMS
VE TVARU

Vzor: DKA 01 1S23456 120

CENA
PARKOVNÉHO

Jedná se o vzor, do SMS zprávy vložte skutečnou SPZ (RZ) vašeho vozu!

902 06

K ceně SMS parkovného bude připočtena cena
za zaslání SMS dle tarifu Vašeho operátora.
Cena parkovného dle ceníku. Provozovatel není
plátcem DPH. Odpovědní SMS je nutné uchovat pro
případnou kontrolu.
Tisk daňového dokladu je možný přes:
www.parkovacilistek.cz

Technický servis:
GLOBDATA a.s.
Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1
www.globdata.cz
www.platmobilem.cz
Infolinka: +420 494 629 580

Pro platbu je nutné
mít aktivní službu Premium SMS.
Více informací:
www.mestodobruska.cz

(DEN – parkovací lístek je vždy platný do konce provozní doby dne,
ve kterém byl objednán).
Jedná se o vzor, do SMS zprávy vložte skutečnou RZ (SPZ) vašeho vozu!
V případě, že požadujete zaslání upozornění na konec předplacené doby
parkování, vložte na konec SMS symbol “U”

např. DKA 02 1S23456 120 U
ZAŠLETE
NA ČÍSLO

Číslo je jednotné
pro všechny operátory v ČR.

10 Kč
15 Kč
20 Kč

Vzor: DKA 02 1S23456 120 nebo DKA 02 1S23456 D
NAPIŠTE SMS
VE TVARU

např. DKA 01 1S23456 120 U
ZAŠLETE
NA ČÍSLO

120 minut
180 minut
DEN

DKAmezera02mezeraRZvozidlamezeradoba
parkování (nutno zachovat skladbu písmen a mezer)

V případě, že požadujete zaslání upozornění na konec předplacené doby
parkování, vložte na konec SMS symbol “U”

28

Aplikace půjde stáhnout u parkovacího
stojanu pomocí QR kódu.
Nový elektronický systém ulehčí práci
městským strážníkům, kteří podle registrační značky vozidla během okamžiku
zjistí, zda jeho řidič zaplatil či nikoliv.
(red)

902 06

K ceně SMS parkovného bude připočtena cena
za zaslání SMS dle tarifu Vašeho operátora.
Cena parkovného dle ceníku. Provozovatel není
plátcem DPH. Odpovědní SMS je nutné uchovat pro
případnou kontrolu.
Tisk daňového dokladu je možný přes:
www.parkovacilistek.cz

1

1

2

2

3

3

Technický servis:
GLOBDATA a.s.
Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1
www.globdata.cz
www.platmobilem.cz
Infolinka: +420 494 629 580

Číslo je jednotné
pro všechny operátory v ČR.
Pro platbu je nutné
mít aktivní službu Premium SMS.
Více informací:
www.mestodobruska.cz
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Křížovka o ceny
Červencová křížovka skrývala v tajence název tradiční dobrušské akce, které
v našem městě už řadu let vyplňuje nedělní podvečery během dvou prázdninových
měsíců – LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ.
V redakci Dobrušského zpravodaje nás
potěšilo, kolik luštitelů křížovek vážilo
cestu do Informačního centra na náměstí
F. L. Věka, aby odevzdalo lístek se správnou odpovědí. Bylo vás téměř dvacet.

Celkový počet zaslaných tajenek křížovky (včetně e-mailové pošty) neklesá pod
šedesát.
Výherce vstupenek na ﬁlmová představení v průběhu měsíce srpna tentokrát vylosoval JUDr. Jan Šťastný, tajemník Městského
úřadu v Dobrušce. Z osudí vytáhl následující jména - Jiřina Skočdopolová z Domašína,
Vlasta Součková z Pulic a Jaroslav Brandejs
z Dobrušky. Všichni získávají obvyklé ceny
- dvě vstupenky do Kina 70 v průběhu druhého prázdninového měsíce.

Chcete-li živit naději na výhru v podobě dvou lístků do dobrušského kina na ﬁlmové představení během měsíce září,
zašlete vyluštěnou tajenku se jménem,
adresou a telefonním číslem na redakční e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz
nebo osobně odevzdejte do boxu v Informačním centru na náměstí F. L. Věka nejpozději do středy 15. srpna.
NÁPOVĚDA: Sonant, Abell, Yzop, Anet,
Almelo.
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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

30

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
www.segment.cz

Jedinečný přístup a maximální spolehlivost!

- nezajdem dneska na kafe?
- jo!
VWHMQôMDNRPLQXOH"
- Škvorecký café?
WRVLSLĹ

ŠKVORECKÝ CAFÉ
Komenského 1203, Náchod
www.skvoreckycafe.cz
SRQGôO±SWHN00±00VRERWD00±00
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Ceník inzerce
Celá strana
1/2 strany
1/4 strany
1/8 strany

Informace:
3 800 Kč (183×240 mm)
– formát A4,
1 950 Kč (183×118 mm)
– jednobarevný tisk,
1 000 Kč (90×118 mm)
– tel.: 777 418 749
550 Kč
(90×57 mm)
zpravodaj@mestodobruska.cz
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Povodí Labe, ČSOP, Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum,
ZŠ Pulická, ZŠ Opočenská, DDM Dobruška, SK Dobruška
a Klubu vodáků Dobruška.
Tisk: tiskárna Jan Martinec AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci (v prosinci 10.).
Distribuce: Česká pošta.

TOP 25 nejčastějších příjmení v České republice
Novákovi
Svobodovi
Novotní
Dvořákovi
Černí
Procházkovi
Kučerovi
Veselí
Horákovi
Němcovi
Markovi
Pospíšilovi
Pokorní
Hájkovi
Královi
Jelínkovi
Růžičkovi
Benešovi
Fialovi
Sedláčkovi
Zemanovi
Doležalovi
Kolářovi
Navrátilovi
Čermákovi
34

celkem
68 693
51 376
49 239
45 356
36 105
32 283
30 823
26 395
24 655
22 653
22 312
21 801
21 746
20 768
30 390
20 123
19 511
19 252
18 630
18 074
17 988
17 872
17 119
16 574
16 330

-

muži/ženy
33 881/34 812
25 218/26 158
24 276/24 963
22 241/23 115
17 735/18 370
15 936/16 347
15 124/15 699
12 958/13 437
12 156/12 499
11 124/11 529
10 848/11 464
10 798/11 003
10 723/11 023
10 205/10 563
10 012/10 378
9 815/10 308
9 599/9 912
9 431/9 821
9 182/9 448
8 942/9 132
8 994/8 994
8 790/9 082
8 383/8 736
8 151/8 423
7 955/8 375

Pokračování ze strany 3
TOP 25 nejčastějších příjmení v Dobrušce
Petr / Petrová
Štěpán / Štěpánová
Moravec / Moravcová
Novotný / Novotná
Mervart / Mervartová
Dvořák / Dvořáková
Černý / Černá
Svoboda / Svobodová
Čtvrtečka / Čtvrtečková
Novák / Nováková
Šmíd / Šmída / Šmídová
Netík / Netíková
Andrš / Andršová
Horák / Horáková
Hájek / Hájková
Sedláček / Sedláčková
Marek / Marková
Smola / Smolová
Bašek / Bašková
Hejzlar / Hejzlarová
Doležal /Doležalová
Rafael / Rafaelová
Hrnčíř / Hrnčířová
Bartoš / Bartošová
Jarkovský / Jarkovská

celkem
97
89
63
57
52
50
47
44
43
40
40
39
39
32
31
31
29
28
28
28
26
25
24
23
23

-

muži/ženy
48/49
39/50
34/29
29/28
29/23
24/26
28/19
22/22
19/24
18/22
4/14/22
19/20
18/21
17/15
16/15
16/15
13/16
17/11
13/15
10/18
15/11
13/12
13/11
14/9
13/10

POSLEDNÍ SETKÁNÍ starostů obcí ze správního území
Dobrušky v končícím volebním období se uskutečnilo v sále
Společenského centra – Kina 70 v polovině června.

Krásnou dvojitou DUHU NAD RADNICÍ zachytil v pondělí
25. června objektiv Jana Šťastného.
KONCERT NA PERÓNĚ tradičně slavnostně uzavřel letošní promítání kinematovlaku na dobrušském nádraží. Zahrála
tři hudební tělesa: avizované překvapení
v podobě místní country-folkové skupiny Dobrý Bidlo, dechová hudba Valánečka a další country folková kapela
Sedmý nebe.

