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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
dětem a kantorům končí dvouměsíční
období
letního volna. Nám
ostatním čas dovolených. Na začátku září zasednou
do školních lavic
dobrušských „základek“ nejmenší prvňáčci. Už se těším,
až je budu moci společně s učiteli přivítat
ve třídách. Dobruška se také od počátku
září rozroste o celou řadu „prváků“, kteří
v našem městě zahájí druhou etapu vzdělávání ve třech zdejších středoškolských
zařízeních – gymnáziu, průmyslovce
a Podorlickém vzdělávacím centru. Všem
školním novicům přeji úspěšné studium
a spoustu nových kamarádů.
Měsíc září je z pohledu kulturního dění
nejexponovanější částí roku v Dobrušce.
Čeká nás celá řada nevšedních událostí.
Dovolte mi, abych vás na nejvýznamnější
pozval.
Netrpělivě očekávám blížící se výstavu
ve společenském centru, na jejíž přípravě jsem se podílel. O její náplni už hodně

napovídá název „Století Dobrušky v plánech, projektech a vizích“. V malém sále
se vám představí známé i neznámé podoby Dobrušky zachycené na rýsovacím
prkně během uplynulého století.
Třetí zářijový víkend v našem městě
přivítáme řadu významných osobností,
které spojuje láska ke stříbrnému plátnu
a dalším uměleckým směrům s ním spojených. Slogan Dobrušské ﬁlmové klapky
zní: „Za dobrými ﬁlmy do Dobrušky“.
Hosty třetího ročníku ﬁlmového semináře
budou mimo jiné režiséři Eva Lustigová,
Hynek Bočan, Jan Schmidt, Tomáš Tintěra, spisovatel a scénárista Jiří Stránský,
střihač Alois Fišárek či „cimrmanolog“
Miloň Čepelka. Dobrušská klapka nabídne klasické ﬁlmové tituly, zapomenuté
perličky nebo třeba předpremiéru netrpělivě očekávaného dramatu o kontroverzní
postavě československých dějin. Filmová
představení jsou přístupná nejen přihlášeným účastníkům semináře. Najděte si cestu do hlediště našeho kina.
Třetí neděli v září budete moci nahlédnout za brány dobrušských strojíren
Koenig & Bauer Graﬁtec. V rámci 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
F. L. Věka ve stejný den v podvečer v jejich tovární hale
zahraje
největší
hudební
těleso,
které kdy v Dobrušku
navštívilo – Symfonický
orchestr Českého
rozhlasu. Čeká nás
mimořádný umělecký zážitek.
Letošní
září
má pět plnohod-

notných víkendů. Ten poslední jako každoročně vyplní tradičně bohatý program
Svatováclavských slavností. Jako obvykle je zahájí příchod Václavovy družiny
na náměstí F. L. Věka. Opět se už nemůžu
dočkat, až jezdcům na koních udělí povel
fanfáry Dobrušského žesťového sdružení
znějící z ochozu renesanční radnice.
Pojďme si společně užít závěr letošního horkého léta.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Rodinný pivovar se sladovnou
Společenské centrum-Kino 70

Vloni byl hlavní hudební hvězdou Svatováclavek Michal Prokop, letos je nejvíc
očekávaným interpretem Bára Basiková

Číslo měsíce: 9

pátek 14. září – neděle 16. září

Na začátku října (5. a 6. 10.) se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. V Dobrušce zaregistrovalo kandidátní listiny
následujících devět volebních stran.
• ANO 2011
• Česká pirátská strana
• Česká strana sociálně demokratická
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová
• Naše Dobruška
• Občanská demokratická strana
• Sdružení nezávislých kandidátů
– Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky
• TOP 09 s podporou nezávislých kandidátů
3
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2018
19.00
19.15
20.00
22.00
9.00
13.00
14.45
16.30
18.15
20.00
21.45
9.00

Pátek 28. září

Fanfáry z radnice (Dobrušské žesťové sdružení)
Průvod družiny sv. Václava
Bára Basiková (pop-rock, Praha)
Big Man Band (rock, Velký Meder, Slovensko)

Sobota 29. září

Jarmark historických řemesel
+ Divadlo Wagabundus Collective (Česká Lípa)
JH Band (swing, Hradec Králové)
My vám taky (rock, pop, ska, ZUŠ Opočno)
Regioband (pop-rock, Hořice)
Sabrage (pop-rock, Pardubice)
Radoslav Banga a Gipsy.cz (pop, hip-hop, RnB, World Music, Praha)
Waťák – Kabát revival (rock, Vsetín)
Historické ležení v Archlebových sadech – zábava pro malé i velké
(šerm, střelba z luku, kuše aj.)

Neděle 30. září – kostel svatého Václava
17.00

Gabriela Beňačková – soprán, Lubomír Brabec – kytara
(koncert v rámci VIII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka)

Výstavy
Městská knihovna – sobota 29. září od 9.00 do 17.00
Ze života ilustrátorky – tvorba ilustrátorky dětských knih Adély Rúčkové Moravcové
Městské lapidárium – sobota 29. září a neděle 30. září od 9.00 do 16.00
Krása Balatonu – dekorativní textilie maďarského výtvarníka Gőnciho Andráse z partnerského
města Ábrahámhegy
Rýdlova vila (Spolkový dům) – sobota 29. září od 9.00 do 17.00 a neděle od 9.00 do 15.00
Šikovné ruce – výstava ručních prací
Synagoga – sobota 29. září a neděle 30. září od 9.00 do 17.00 (polední přestávka)
Hrátky z látky – práce dobrušských patchworkářek
Společenské centrum–Kino 70 – sobota 29. září od 9.00 do 17.00
Století Dobrušky v plánech, projektech a vizích – pohledy na město na rýsovacím prkně
Sladovna pivovaru – sobota 29. září od 9.00 do 17.00
Krajina Lustig – putovní výstava fotograﬁcko-výtvarné tvorby

Jízdy historického vlaku
Nádraží ČD – pátek 28. září od 9.20 (jízdní řád na straně 10)
Jízdy historického motorového vlaku mezi Dobruškou a Opočnem u příležitosti oslav
110 let od zahájení provozu na trati
4
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 01.08.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 16/2018
– podání žádosti o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši
32.280 Kč u Královéhradeckého kraje
v souladu s platnými předpisy
– uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
a o výkonu autorského dozoru, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro
stavební akci „Dobruška, ul. Javorová“,
s projektantem Kamilem Hronovským,
IČ 68459327, v přiloženém znění. Dodatkem č. 1 bude za 10.000 Kč bez DPH
rozšířeno plnění zakázky o zpracování úpravy dokumentace na sběrná místa
tříděného odpadu.
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava místní
komunikace na pozemku parc. č. 1197/1
v kat. území Spáleniště“ výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné
zakázky a uzavření smlouvy o dílo se společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.,
IČ 25253361. Nabídková cena této společnosti činí 1.517.000 Kč bez DPH,
1.835.570 Kč vč. DPH podle platné sazby
– zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Ulice Na Hřišti oprava chodníku a asfaltového povrchu místní
komunikace, Dobruška“ formou odeslání
výzvy o zahájení výběrového řízení těmto
obchodním subjektům: AGILE, spol. s r. o.,
IČ: 15030741, Chládek a Tintěra, Pardubice
a. s., IČ: 25253361, STAVITELSTVÍ DS s. r. o.,
IČ: 25932381, Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
IČ: 25953818, STRABAG a. s., IČ: 60838744
– 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 „Ulice na Hřišti – oprava chodníku
a asfaltového povrchu místní komunikace,
Dobruška“
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na provedení díla „Oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 545/1, 546/5
a 714/1 v kat. území Pulice“ se společností Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.,
IČ 25253361. Celková cena byla zvýšena
o 374.229,95 Kč vč. DPH a po tomto zvýšení činí 1.015.771,95 Kč vč. DPH
– zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 12
ke Smlouvě 433/2005 o nájmu pozemků
uzavřené dne 02.09.2005 se Zemědělským
družstvem Dobruška, IČ 00128112, kterým
se změní předmět nájmu a výše nájemného.
Předmětem nájmu přestanou být pozemky parc. č. 2113/134, 2113/135, 2113/137
a 2113/138 v obci a k.ú. Dobruška
– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
se společností ASINTA, s. r. o., stavební

–

–

–

–

společnost, IČ 48169501, za účelem opravy kanalizační přípojky k bytovému domu
čp. 859 v Dobrušce
výběr zájemce o pronájem prostor sloužících podnikání – kinokavárny v budově
Kina 70 – Společenského centra v Dobrušce, jímž je Adéla Vítová, IČ 07206755
pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře,
místostarosty Petra Sadovského a Miroslava Sixty s doprovodem do maďarského
partnerského města Ábrahámhegy, která se
uskuteční 03.08. – 05.08.2018
pracovní cestu místostarosty Petra Sadovského s doprovodem, Bc. Táni Klimešové,
Ing. Adély Brandové, Miroslava Sixty a Roberta France ve dnech 17.08. – 19.08.2018
do slovenského partnerského města Veľký
Meder
tisk 300 ks jednorázových kupónů opatřených hologramem pro vstup do krytého
bazénu a na koupaliště. Hodnota jednoho
kupónu je 50 Kč. O prodeji kupónů rozhoduje vedoucí Krytého bazénu města
Dobrušky

byla seznámena
– s přehledem o plnění rozpočtu města
za I. pololetí 2018 předloženým odborem ﬁnančním a školským. Rozpočtové
hospodaření města skončilo k 30. červnu 2018 přebytkem hospodaření ve výši
13.330.957,95 Kč

bere na vědomí
– při zadávání veřejné zakázky 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“ zápis o činnosti komise ze dne
25.07.2018

jmenuje
– hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Ulice na Hřišti
– oprava chodníku a asfaltového povrchu
místní komunikace, Dobruška“ (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

souhlasí
– s opravou stávající kanalizační přípojky k domu čp. 859 umístěné v pozemku
parc. č. 1051/21 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky v souladu
s přiloženým zákresem. Opravu kanalizační přípojky zajišťuje společnost ASINTA,
s. r. o., stavební společnost, IČ 48169501.
Zároveň město jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 1051/21 v obci
a k. ú. Dobruška souhlasí se zvláštním
užívání této místní komunikace ve smyslu

zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
dle §25 odst. 6 písm. c) týkající se stavebních prací v místní komunikaci. Oprava
kanalizační přípojky bude nákladem stavebníka realizována v období 01.09.2018
– 31.12.2020. Stavebník je povinen zajistit
si vyjádření správců sítí. Vlastní výkopové
a stavební práce budou zahájeny po protokolárním předání pozemku městem stavebníkovi na základě jeho písemné žádosti,
v níž bude uveden termín zahájení prací,
a to nejpozději 5 dnů před zahájením prací. V průjezdném úseku komunikace budou
tyto stavební práce hotové během dvou dnů.
Stavebník je povinen zajistit, aby při užívání pozemku nedošlo k ohrožení třetích osob,
nahradit veškerou škodu vzniklou v souvislosti s užíváním pozemku třetím osobám,
za níž by z titulu vlastnictví pozemku neslo
odpovědnost město, zajišťovat na svůj náklad pravidelný úklid a odstraňování odpadů vzniklých při stavební činnosti, zdržet
se provádění jakýchkoliv změn pozemku
včetně jakýchkoliv zásahů do jeho povrchu
(mimo povolených prací). Po skončení prací je stavebník povinen do 7 dnů protokolárně předat pozemek městu zpět ve stavu,
v němž ho převzal. Termín předání je povinen oznámit písemně alespoň 5 dní předem.
Uvedením do původního stavu se rozumí,
že skladba komunikace bude obnovena
dle všech původních konstrukčních vrstev.
V případě, že v době 36 měsíců ode dne předání pozemku, na kterém byly prováděny
výkopové práce zpět městu, dojde na tomto pozemku k jakýmkoliv změnám oproti
stavu, v němž byl či měl být předán, nezpůsobeným činností města či třetích osob
(např. pokles zeminy v místech provádění
výkopu), uvést pozemek na vlastní náklady zpět do stavu, v němž měl být předán,
a to nejpozději do 14 dnů od doručení
výzvy města k takovému plnění stavebníkovi, nedohodnou–li se účastníci následně jinak. Tato povinnost stavebníka se
vztahuje na všechny změny nastalé ve výše
uvedené době, i když výzva k jejich odstranění bude stavebníkovi doručena po uplynutí této doby.
– s úpravou chodníku na pozemku parc.
č. 2120/1 před oběma vchody do bytového
domu čp. 871–872 v ulici Za Univerzitou
v Dobrušce dle přiloženého Technického popisu přístupů do budovy a Půdorysu
1.PP (stavební objekt 01, číslo výkresu 03),
z Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP), D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, na akci „Bytové domy
bez barier. Výstavba výtahů TOV 420“,
kterou vypracovala společnost BIZ projekce, s. r. o., IČ 04927982, pro stavebníka
Společenství vlastníků bytů Za Univerzitou
871–872, Dobruška, IČ 25955292

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– členství ve Spolku F. L. Věka a jeho
stanovy.
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Rada města
dne 15.08.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 17/2018
– uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání – prostor kavárny v budově Společenského centra – Kina 70 v ulici
Komenského v Dobrušce, která je součástí
pozemku parc. č. 106/1 v obci a k. ú. Dobruška, s Adélou Vítovou, IČ 07206755
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Orlické ulici čp. 976 v Dobrušce s XXXXX,
a to dohodou k 15.08.2018
– zveřejnění záměru směny pozemků s doplatkem, a to směny pozemků parc.
č. 570/161 a 595/21 v obci Dobruška
a k. ú. Pulice ve vlastnictví města Dobrušky
za pozemek parc. č. 671/13 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
– podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR z dotačního programu účelová neinvestiční dotace na výdaje
za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah
mimo územní obvod zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v roce
2018.

Dovolujeme si vás pozvat
na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Dobrušky,
které se uskuteční
ve středu 19. září od 17 hodin
v malém sále
Společenského centra-Kina 70

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 16. července: jednání s náměstkem ministra dopravy Ladislavem
Němcem.
■ Úterý 17. 7.: koordinační porada přípravy výstavby nových bytových domů
v Mírové ulici.
■ Středa 18. 7.: jednání s Josefem Žabokrtským na dopravním inspektorátu
Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou.
■ Středa 18. 7.: schůzka s hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem,
náměstkem Vladimírem Dernerem a vedoucími představiteli Opočna o možnostech budoucího využití areálu bývalé
nemocnice v Opočně.

■
■
■
■

■
■

■
■
Ze schůzky s vedoucími představiteli Královéhradeckého kraje v areálu bývalé nemocnice v Opočně
■ Čtvrtek 19. 7.: zahájení výstavy 20 let
od ničivé povodně ve společenském
centru.
■ Pátek 20. 7.: účast na úvodním večeru
jazykového Kurzu krajanů ve studijním

■
■

středisku Univerzity Karlovy
v Dobrušce.
Sobota 21. 7.: 20 let od povodně v Deštném - vzpomínkové setkání v rekonstruované hasičské zbrojnici.
Pondělí 30. 7.: jednání výběrové komise
na obsazení nájemce kinokavárny.
Úterý 31. 7.: účast na Večeru národů
krajanského jazykového kurzu.
Čtvrtek 2. srpna: zakládající valná
hromada Spolku F. L. Věka, nového
pořadatele Mezinárodního hudebního
festivalu F. L. Věka.
Pátek 3. 8. až neděle 5. 8.: služební cesta
do partnerského města Ábrahámhegy.
Úterý 7. 8.: návštěva hejtmana KH
kraje Jiřího Štěpána v Dobrušce. Jednání o spolupráci Kraje a Dobrušky
při výstavbě sportovní haly v Pulické
ulici.
Čtvrtek 9. 8.: Večer národů krajanského
kurzu ve studijním středisku Univerzity
Karlovy.
Pondělí 13. 8.: Den jazykové samostatnosti – rozloučení se zahraničními účastníky jazykového kurzu v Dobrušce.
Úterý 14. 8.: projednávání připravované smlouvy o koupi budovy a pozemků
Univerzity Karlovy.
Středa 15. 8.: kontrolní den rekonstrukce atletického oválu v areálu městského
stadionu; pracovní jednání s architektem Oldřichem Hyskem, projektantem
sportovní haly v Pulické ulici.

AKTUALITY Z MĚSTA
Letošní jazykový kurz krajanů
v Dobrušce byl bohužel poslední
Češtinu slyšeli u svých rodičů či prarodičů a chtějí jí lépe rozumět. Zdokonalit
se v českém jazyce nebo se z gruntu naučit jejím základům přijížděli do Dobrušky prázdninoví studenti z celého světa
téměř celá tři desetiletí. Letošní 28. ročník
jazykového kurzu krajanů byl v Dobrušce bohužel posledním. V příštím roce se
přesune do Poděbrad, protože Univerzita
Karlova budovu v našem městě prodává
(psali jsme v minulém čísle Dobrušského
zpravodaje).
Myšlenka pořádat kurzy českého jazyka pro krajany žijící v cizích zemích
se zrodila před osmadvaceti lety. Její
autorkou byla Alena Obstová, která se
na výuce doposud aktivně podílí. Po obdivuhodné dámě, která to s krajany, podle
jejich slov, skutečně umí, se vedení kurzu
6

le sebe sedí teenegeři, třicátníci i senioři.
Spojují je jejich předci, kteří v minulosti opustili Čechy a v nových působištích
po celém světě se snaží zachovat svůj
rodný jazyk,“ přibližuje kurz Vladimíra
Koreňová. Vede ho už šestým rokem, přičemž v roli učitelky do Dobrušky přijíždí
obdivuhodných sedmnáct let. Letos zdejší

ujala Vladimíra Koreňová. „Prázdninový čas v Dobrušce je pro mě každoročně
nesmírně zajímavým a obohacujícím obdobím. Setkáváme se s pozoruhodnými
lidmi ze všech koutů
světa. Letos se kurzu zúčastnilo celkem dvaasedmdesát
krajanů z dvaceti
sedmi zemí. Největší skupiny přiletěly
ze Spojených států
amerických (9) a jihoamerické Argentiny (7).
Někteří studenti
se na letní jazykový
kurz pravidelně vrací. V učebnách ved- Kanaďanky Rachel Raynauldová a Anne-Marie Cardinová
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Večery národů jsou prezentací domovů studentů
pobyt zvládla i s devítiměsíční dcerkou
Emou.
Studenti jsou vždy rozděleni do šesti tříd podle úrovně znalosti jazyka.
Učí se dopoledne, občas i odpoledne. Během měsíce zvládnou 90 hodin českého
jazyka a dalších 30 hodin výtvarné a hudební výchovy a českých reálií. Přednáší
se dějiny, politika a ekonomika. Po výuce
a o víkendech se jezdí na tematické výlety. Součástí kurzu jsou čtyři Večery národů, na nichž krajani představují svoje
současné domovy.
Zájem o účast na měsíčním intenzivním kurzu českého jazyka v prostorách
dobrušského studijního střediska Univerzity Karlovy každoročně stoupal. Hlásilo
se do něj více než sto padesát zájemců,
přičemž stipendium na základě přihlášek
a doporučení krajanských komunit získalo
jen šedesát z nich. Do východních Čech
navíc přijížděli samoplátci. Především
krajané z Ameriky byli ochotní za výuku,
ubytování, stravování a výlety zaplatit téměř patnáct set eur.
Ukončení činnosti kurzu ve městě
F. L. Věka po téměř třech desetiletích jeho
existence se stalo pro mnohé šokem. „Pro
mě osobně to znamená smutek, jako když

Tým pedagogů jazykového kurzu krajanů. Zleva: Milena Petrová, Milena Koreňová, Pavel Smolák, Vladimíra Koreňová s dcerou Emou, Jan Žák, Jolana Vlášková, Klára Prchlíková, Radka
Alvarez a Alena Obstová

vypouštíte dítě do světa. Já sama se nepřesunu. V mém vysokém věku by to už asi
ani nebylo možné. Je mi to líto,“ přiznává
zakladatelka Alena Obstová. Přesun jazykového kurzu do středočeského lázeň-

ského města těžce nesou i sami studenti.
Shodují se, že ztratí duši.
(six)
Fotografii všech účastníků letošního Kurzu krajanů najdete na straně 35.

Mezi krajany stačí říct: „Dobruška“
Milí krajané,
letos nevím, kde začít. Je toho tolik,
co bych chtěla říct a vzpomenout, ale nenacházím ta správná slova. Je to 28 let,
co se uskutečnil první kurz krajanů tady
v Dobrušce. Za ta léta získal ve světě velké renomé. Mezi krajany stačí říci „Dobruška“ a všichni, co tu někdy byli, vědí.
Každý má své vlastní vzpomínky, ale
všichni vzpomínají na tento kraj, na východní Čechy, které jsou opravdu nádherné. Každý rok se vedoucí kurzů snažili
ukázat vám krásná místa, zorganizovat
setkání se zajímavými lidmi, podnítit touhu po dalším studiu českého jazyka. Snad
se nám to všem s pomocí všech učitelů
a lektorů dařilo.

Vedu kurz šestým rokem a musím
říci, že těch šest let mi uteklo jako voda.
Každý ročník byl jiný a svým způsobem
jedinečný. Vždy záleželo na studentech,
kteří byli vybráni a kteří sem přijeli. Je
to jako včera, kdy jsme na poslední kurz
do Dobrušky přivezli 72 neznámých lidí
a teď se s ní loučíme. Tentokrát se s ní ale
loučíme navždy a o to je to těžší.
Snad vše, co náš kurz nabídl, zůstane
ve vašich srdcích už napořád.
Nezapomeňte na Dobrušku, nezapomeňte na náš kurz! Děkuji celému týmu,
všem, kteří se na kurzu podíleli, i vám, že
jste byli jeho součástí.
Těším se někdy příště na shledanou!
Mgr. Vladimíra Koreňová, vedoucí kurzu
(příspěvek redakčně zkrácen)

Při vzpomínce na Dobrušku
beru pero, ostrou tužku.
Člověk po ní velmi touží,
z papíru se jenom kouří.

Pro vás všechny, co mě znáte,
věřte, jsem tu podeváté.
Pro ty nové, co tu zřím,
na sebe ještě něco prozradím.

Zeměpis znám, ale přesto,
pro mě Dobruška je hlavní město,
a v něm prezidentka Vlaďka,
proto v nárocích tak vysoko je laťka.

Co s sebou vzít píšu rychle,
jsou to šaty, dárky, bichle.
Letenku mám, žádné hoře,
přelétnu s ní celé moře.

Českou zemi, co ji znám,
miluji a ráda mám.
Kulturu i zdejší kopce,
lidi i okolní obce.

Tedy pomalu končím svůj rým,
a těším se na kantory a nový tým.
Po měsíci do morku kosti,
vniknou nové poznatky a vědomosti.

Zase jsem tu světel záře,
opět vidím známé tváře.
Češtinu už lépe zvládám,
prostě do ní všechno vkládám.

Mexiko, má rodná země,
promiň, že láska k Česku bují ve mně.
Je to prostě jako záchvat,
vždy se těším na další návrat.

No, a potom úloha nás čeká hezká,
šířit slávu a vše o kráse Česka.
Nyní informace poslední jen jedna,
Představím se – z Mexika jsem
- Gómez Edna.

Dobruško má 2018

Báseň mexické studentky Edny Gómez Ruizové, která se do našeho města pravidelně vrací
7
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Pozvánka na exkurzi do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Dnešní okénko jsem se rozhodl věnovat starším dobrušským spoluobčanům.
Přijměte moje pozvání na návštěvu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze, přičemž cestu autobusem
a prohlídku budov na Malé straně budete
mít zdarma.
Zájezd do hlavního města s exkurzí
v prostorách sněmovny se uskuteční ve
čtvrtek 20. září. Zajímavý program na

parlamentní půdě zahájí projekce krátkého ﬁlmu o činnosti Poslanecké sněmovny v jejím informačním středisku na
Malostranském náměstí. Následovat bude
prohlídka významných prostor s odborným výkladem a návštěva galerie hostů v
hlavním zasedacím sále.
Pokud to harmonogram zasedání sněmovny umožní, nahlédnete do některé
ze zasedacích místností. Poslanecká sněmovna je instituce,
která žije neustálým
pracovním ruchem,
proto se průběh prohlídky musí přizpůsobit jejímu chodu.
V době konání schůze Poslanecké sněmovny lze navštívit
galerii hostů a to
bude i náš případ.
Následně vám ukážu
prostory poslanců,
poté se odebereme
do místností, v nichž
zasedá náš posla-

necký klub. Zde bude čas za zodpovězení
vašich otázek a ve zkratce se seznámíte s
náplní práce poslance.
Prohlídka je zdarma včetně cesty a je
doplněna, jak jsem již uvedl, odborným
výkladem zaměřeným na funkce a činnosti Poslanecké sněmovny, historii českého
parlamentarismu, architekturu a historii
sněmovních budov.
Odjezd autobusu - čtvrtek 20. září v
7.00 od Společenského centra - Kina 70.
Návrat - čtvrtek 20. září ve večerních hodinách.
Přihlásit se můžete telefonicky či osobně na sekretariátu starosty města Dobrušky (nám. F. L. Věka 11, tel. 494 629 644)
nebo prostřednictvím e-mailové pošty na
adrese
a.brandova@mestodobruska.cz.
Počet míst je omezen, rozhoduje datum
vašeho přihlášení.
Těším se na vaši návštěvu v Poslanecké sněmovně!
Petr Sadovský, poslanec Parlamentu ČR
a místostarosta Dobrušky

Projekt sportovní haly dokončen, město provádí kontrolu
Architektonické studio Hysek z Plzně
dokončilo projekt sportovní haly v sousedství Základní školy Pulická. Pracovníci
odboru rozvoje města kompletní dokumentaci převzali ke kontrole v polovině
měsíce srpna. V současné době probíhá
kontrolní proces. Smlouva na vypracování projektu sportovní haly byla s plzeňskými architekty podepsána už v roce
2013. Jenže původně očekávaná cena haly
po dokončení projektové dokumentace
pro provedení stavby se vyšplhala na takřka dvojnásobek. Zastupitelé města Dobrušky kvůli neúnosné ﬁnanční náročnosti
stavby vloni v září schválili přepracování
projektu s cílem snížit cenu se zachováním

původně zadaných
parametrů. V červnu
souhlasili realizací stavby za částku
105 milionů korun
včetně DPH s podmínkou, že město
na výstavbu sportovního
zařízení
použije z vlastních
zdrojů maximálně
80 milionů a zbytek
doﬁnancuje
prostřednictvím
případných dotací či
příspěvků.
(six) Vizualizace sportovní haly

Týden pěstounství v Dobrušce
přiblíží náhradní rodinnou výchovu
V nedávné době byla v Dobrušském
zpravodaji uveřejněna tisková zpráva Královéhradeckého kraje o kampani „Staň se
náhradním rodičem“. Jejím cílem je informovat veřejnost o problematice náhradního rodičovství a oslovit co nejvíce nových
zájemců o pěstounskou péči. Kampaň
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje navazuje na kampaň celorepublikovou,
organizovanou Ministerstvem práce a
sociálních věcí. Pěstounská péče je ved8

le poručnictví a osvojení jednou z forem
náhradní rodinné péče.
V rámci kampaně proběhne od 24.
do 27. září akce Týden pěstounství,
do které se aktivně zapojí i Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Dobruška.
V uvedených dnech srdečně zveme
na výstavu dětských prací na téma Pěstounská rodina očima dětí v prostorách
Městského úřadu Dobruška a Úřadu práce

(náměstí F. L. Věka čp. 26, v přízemí sídlí
Česká spořitelna). Výstava bude přístupná
v pracovní době obou úřadů. Kresby a další
zajímavé práce dodají žáci Mateřské školy Dobruška, základních škol Dobruška,
Opočno, Podbřezí a Gymnázia Dobruška.
V pondělí 24. září od 8.30 do 12 hodin
se výstavy jako host zúčastní pracovnice
neziskové organizace Diamant z Jaroměře. Ochotně odpoví na dotazy týkající se
náhradní rodinné péče. Informace o pěs-
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tounství poskytnou také zaměstnanci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Ve stejný den 24. září od 8.30 do 17.30
hodin bude v Městské knihovně promítán
šestidílný dokument České televize Rodiče napořád. Od 12.30 hodin do 17.30 bude
také zde připravena pracovnice organizace Diamant, aby odborně zodpověděla
otázky týkající se náhradního rodičovství.
Všechny děti mají právo na milující rodinu. Pěstounství je otevřené komukoli.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Ing. Radka Sobotková,
referentka NRP, OSPOD

Nový paletový vozík
pro sběrný dvůr
Akciová společnost Elektrowin poskytla městu Dobruška ﬁnanční prostředky
z Motivačního programu pro obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení, provozovaného Elektrowinem,
na pořízení manipulační techniky. Paletový vozík už slouží pro lepší obslužnost dobrušského sběrného dvora v ulici
Čs. odboje. Výše odměny činila 15 718 Kč
s DPH.
(dm)

Cyklisté se těší z nových
odpočívadel v okolí města
Pracovníci dobrušských technických služeb instalovali na cyklotrasách v okolí Dobrušky tři nová odpočívadla. Jejich součástí
jsou lavice s přístřeškem, stojan na deset kol a odpadkový koš.
Odpočívadlo Na Trojici (Mělčanském kopci) s krásným výhledem na Dobrušku nabízí navíc praktický gril.
(red)
1 - Na Trojici
2 - Detail grilu na Trojici
3 - Na cyklostezce Dobruška - Opočno
4 - V Mělčanech

1

2

3

Patří cyklostezka k Opočnu všem?
Objevují se zprávičky, že dochází
k určitým nedorozuměním na cyklostezce k Opočnu. Ta je oﬁciálně vyznačena
dopravním značením jako cyklostezka
a to až do Opočna. Nesouvisí to vůbec se
šířkou komunikace. Jak víte, tak opočenská část je téměř o jeden metr širší a je
vyznačena zcela stejnou značkou, takže
je též pouze cyklostezkou. Budování cyklostezky bylo pořizováno mj. i z evropských dotací a dotační program byl takto
nastaven. Máme tedy mezi našimi městy
cyklostezku.
Tudíž je oﬁciálně určena pro cyklisty.
To je teorie.
A v tom je trochu problém. Protože
dochází k rozepřím mezi chodci, běžci
a cyklisty.
Já tam jezdím na kole hodně často
a mně chodci nevadí. Když jdou vedle
sebe a já jedu za nimi, tak přibrzdím, zazvoním, oni se rozejdou, když jedu proti
nim, tak se rozestoupí sami. Je to podob-

né, jako když předjíždím pomalejšího
cyklistu nebo naopak když rychlejší cyklista předjíždí mne. Když potkávám nebo
předjíždím malého začínajícího caparta
na kole, tak vždy téměř zastavím, protože
předpokládám, že může neočekávaně zabočit, nebo spadnout. Naučili se tam totiž
chodit už i rodiče s malými dětmi, které
se tam učí jezdit na kole. Tedy konkrétně dítě jede nemotorně na kole, rodič jde
pěšky, případně běží, aby své dítě jistil.
Těžko toto řešit jinak. Chodec tam tak
jako tak bude vždy. Cyklisté by se měli
i na cyklostezce chovat ohleduplně, aby
nikoho neohrozili. Není to závodní dráha.
Jak je tedy zřejmé, tak striktně podle
dopravních předpisů nemá nikdo jiný kromě cyklisty na této komunikaci co dělat.
Pokud by se na cyklostezce něco přihodilo, což si ani já, ani nikdo další určitě
nepřeje, patrně by při následném sporu
byl bezpochyby v právní výhodě cyklista
proti chodci. Takto značených cyklotras,

4

cyklostezek, stezek je
po republice i Evropě velké množství,
všude však na nich
potkávám i chodce.
Neviděl jsem tam však
nikdy policajta, aby kvůli
tomu chodce pokutoval nebo jinak poučoval. Městská policie má daleko víc jiných
důležitějších starostí.
Pro mne je důležité, že se cyklostezka
začala využívat a že je bezpečným spojením mezi našimi městy, že umožňuje
i nové tréninkové trasy pro běh, zdravotní turistiku, nebo „jen tak“ pro relaxaci.
Až skončí udržitelnost projektu, což bude
v roce 2022, nastane vhodná doba k tomu,
aby se změnilo dopravní značení a k cyklistovi na značce přibyl i ťapkající chodec.
Vše je jen o toleranci. Proto si dovolím
vyslovit trochu kacířský názor. Cyklostezka patří všem nemotoristům, ať jedou
na kole nebo po ní běží, kráčí, nebo třeba
i trochu zaujatě klábosí.
Petr Poláček, místostarosta
9
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Z Dobrušky do Opočna po kolejích stařičkým motorákem

Společnost pro revitalizaci místních
drah za podpory měst Dobrušky a Opočna pořádá jízdy historického motorového
vlaku na trati 028 Opočno – Dobruška
a zpět u příležitosti oslav „110 let od zahájení provozu na této trati.

Opočno

9.20

10.10

12.10

14.00

15.20

Dobruška

9.30

10.20

12.20

14.10

15.30

Poznámka

Od vlaku
Sp 1870

Od vlaku
Os 5125

Od vlaků
Os 5127,
5128

Od vlaků
Os 5129,
5132

Od vlaku
Sp 1872

Dobruška

9.45

11.40

13.40

15.00

15.50

Opočno

9.55

11.50

13.50

15.10

15.58

Poznámka

K vlaku
Os 5125

K vlakům
Os 5127,
5128

K vlakům
Os 5129,
5132

K vlaku
Sp 1872

K vlakům
Os 5133,
5134

Pátek 28. září dle uvedeného jízdního řádu.
Jízdné: dospělí 20 Kč, děti 6 až 15 let
10 Kč, děti do 6 let zdarma.

Dopravce: Pardubický spolek historie
železniční dopravy. Ve vlaku platí tarif
dopravce, neplatí jízdenky ČD!

Ožije někdy železniční trať Dobruška - Opočno?
Od začátku letošního roku se ve vedení města pokoušíme přesvědčit krajské
úředníky o tom, že by si Dobrušťáci zasloužili obnovu vlakového spojení směrem do „velkého“ světa. Zatím se to
bohužel moc nedaří. A tak jsme ve spolupráci s opočenskou radnicí a Společností pro revitalizaci místních drah pro
vás přichystali při příležitosti letošních
Svatováclavských slavností alespoň jíz-

dy historickým vláčkem mezi stanicemi
Dobruška a Opočno.
Bude jezdit ve státní svátek v pátek
28. září. Čekání na jízdu vlakem vám
na obou perónech zpříjemní živá country
a folková muzika v podání výhradně dobrušských a opočenských hudebních skupin.
Vezměte děti, vnoučata, pravnoučata,
rodiče, prarodiče, kamarády a projeďte se
vláčkem. Můžete přitom nostalgicky za-

vzpomínat na dobu, kdy
tudy vlaky jezdily pravidelně, kdy vás ošlehával
svěží letní vánek z otevřených oken nebo
nezapomenutelně osobně vítal průvodčí
Jirka „Hubička“ Falta.
A třeba se nám nakonec povede pravidelné osobní vlaky do Dobrušky znovu
přitáhnout...
Petr Poláček místostarosta

Alternativa k Vysokovské spojce – Jižní spojka
Současná situace v dopravní obslužnosti nás nutí hledat řešení jak realizovat dopravní situaci v oblasti, respektive
v našem kraji. Vysokovská spojka, o níž
se mluvilo již za první republiky. V té
době byla železnice dominantním fenoménem v dopravě (dá se říci, že z 80 90%). Mohutný rozvoj silniční dopravy
v současnosti nutí společnost, aby řešila
dálniční a silniční síť budováním dalších
úseků, které zlepší plynulost a bezpečnost
dopravy. Proto je železnice stále opomíjena, nákladní doprava mimo hlavní tratě
zcela vymizela. Přitom jejím obnovením
by se ulehčilo silnicím. Kamióny bezohledně ničí silnice přetěžováním a ty se
musí donekonečna opravovat (prostě černá díra na peníze). Podle předpovědi ředitele jednoho dopravního projektování se
v roce 2030 na silnicích nehneme i přes
vybudovanou dálniční a silniční síť.
Ale teď konkrétně, jak bylo uvedeno,
spojení České Skalice s Náchodem by
bylo sice elegantní, ale je tu jedno ale.
Jednak Vysokovská spojka představuje
tunel minimálně 2 až 3 km dlouhý a s převýšením až 20‰. Ražba tunelu je velice
ﬁnančně náročná záležitost. K tomu by
se měla vybudovat druhá kolej z Hradce
Králové do Jaroměře, aby se zvládla bu10

doucí dopravní zátěž. Tato realizace by
vyloučila z přímého spojení do krajského
města aglomerace Nového Města n. Met.,
Dobrušky a Opočna, tj. oblast s až 40 000
obyvateli. Jako alternativu jsem navrhoval
spojku Bolehošť – Třebechovice, neboli
Petrovickou spojku (varianta první) již
v roce 2007. Napadla mě ještě jiná možnost: prodloužení trati číslo 028 z Dobrušky přes Opočno do Hradce Králové
Slezské předměstí (Jižní spojka - varianta
druhá). Vyžadovalo by to zaústění trati
z Dobrušky do Opočna ze strany od Pohoří a dále by trať vedla přes Mokré,
Jílovice, Libníkovice, Librantice a Di-

vec do HK Slezské předměstí. Je to čistě
návrh, s dotčenými obcemi nebylo jednáno. Vzdálenost je zhruba 17 km. Stavěla
by se by se otevřeném terénu a mohla by
splňovat parametry pro rychlost 100 km/
hod a více. Tím by se řešilo přímé spojení
zmíněné aglomerace s krajským městem
a zároveň vzdálenost Náchod – HK by
byla stejná jako přes Jaroměř (toto řešení
mě napadlo teď). Navrhované spojení by
rozdělilo dopravní zatížení (přes Jaroměř
jsou trasy do Liberce a Trutnova) a místo
druhé koleje do Jaroměře by se investice
mohly uplatnit zde. Ve zmíněných obcích
by vznikly nové zastávky a případně ná-

Přibližná trasa navrhovaného přímého spojení z Dobrušky do Hradce Králové
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kladiště (úspora autobusových linek).
Proč navrhuji tuto možnost? Po dostavbě
dálnice D11 do Jaroměře a po vybudování
nového spojení na Českou Skalici, včetně
obchvatu Náchoda, vznikne rychlé silniční
spojení dříve než zmíněná železnice a lidé
budou stále jezdit auty. Proto si myslím,
že by bylo vhodnější zvolit jinou trasu než
souběžnou se silnicí a dálnicí. Význam trati
z Dobrušky přes Opočno do HK by stoupl
a nabízí se tu možnost vytvořit výkonné
spojení do krajského města. Ušetřilo by to
autobusové spoje, u nádraží v Dobrušce
by se mohl vybudovat přestupní terminál
z autobusu na vlak – plně by se využil systém IREDO. Předpokladem pro realizaci
takovýchto dopravních řešení bude nutná
výrazná podpora. Tento článek je doplňkem k mému návrhu řešení dopravní koncepce Královéhradeckého kraje.
Zpracoval Bc. Jiří Kučera,
absolvent DFJP univerzity Pardubice

Prezentace projektu
rekonstrukce ulice V Zahradách
V pondělí 17. září v 16 hodin se
v malém sále Společenského centraKina 70 uskuteční
prezentace rozpracovaného projektu
Rekonstrukce ulice
V Zahradách. Představen bude stavební záměr města
na promítnuté situaci za účasti zástupce
projekční kanceláře
PRODIN a.s. z Pardubic. Organizátoři
prezentace z odboru
rozvoje města se těší
na vaši účast a případnou diskuzi.

Částka za letošní opravy
chodníků a komunikací
se blíží 10 milionům
Za opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací město v letošním roce vydalo částku blížící se deseti milionům korun. V tabulce přinášíme přehled dokončených
úseků v Dobrušce a přilehlých obcích. Hvězdičkou jsou označeny momentálně opravované lokality, které budou dokončeny
na podzim.
(red)

Rekonstrukce, opravy chodníků a komunikací v roce 2018
Rekonstrukce ulice Podskalí
Oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 545/1, 546/5
a 714/1 v kat. území Pulice
Oprava chodníku v ulici Zdeňka Nejedlého a Nádražní ulici
Provedení chodníku ulice Na Poříčí
Oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 1216
a 1212/2 v kat. území Spáleniště I.
Oprava komunikací na pozemcích parc. č. 1216, 1200/1, 1220/1
a 1166 v kat. území Spáleniště II.
Oprava komunikací území Spáleniště III.
Komunikace mezi silnicí II/298 a křižovatkou v obci Mělčany
o délce 760 m
Oprava chodníku v ulici Radima Drejsla od č.p. 1009 po č.p. 441
Oprava chodníku v ulici Na Hřišti od č.p. 625 po trafostanici - část 1
Oprava chodníku v ulici Na Hřišti od č.p. 625 po trafostanici - část 2
Oprava komunikace v ulici Na Hřišti od č.p. 625 po trafostanici - část 2
Oprava místní komunikace území cihelna Pulice za přejezdem

Celkové náklady
zakázky v Kč bez DPH
1 776 700

Plocha

Materiál

735 m²

dlažba

530 200

1365 m²

asfalt

703 856
172 738

340 m²
86 m²

dlažba
dlažba

678 083

1488 m²

asfalt

586 000

4680 m²

asfalt. drť

1 517 000

3333 m²

asfalt

902 704

2550 m²

asfalt

393 696
723 307
91 000
599 000
375 000
9 049 284

160 m²
310 m²
270 m²
1407 m²
378 m²

dlažba
dlažba
dlažba *
asfalt *
asfalt *

Fontána před synagogou prošla modernizací a rozsvítila se
Fontána před synagogou prošla na začátku léta rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Na Šubertově náměstí už opět
tryská vodní gejzír v plné kráse a ve-

čer se dokonce halí do pestrobarevného
hávu. „Důvodem letošních oprav byla
skutečnost, se při její výstavbě zapomnělo na víc věcí. Zejména na odvětrá-

ní strojovny, což byl zásadní problém.
Kvůli tomu došlo ke zničení původní
technologie. Odešla elektrická část zařízení a všechny kovové části zkoro11
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Hřbitov v Pulicích
a městský park
mají nové studny

dovaly,“ vysvětluje důvody generální
opravy fontány Vlastislav Kunc, vedoucí technických služeb. Při rekonstrukci
se inovovala venkovní tryska, která už
nevystupuje nad okolní dlažbu. Modernizace fontány se dotkla také zařízení
na čistění vody. „Voda ve fontáně pracuje
v uzavřeném cyklu. Proto přibylo chlorování vody, písková filtrace a UV lampa,
což původně chybělo. Nyní je voda řádně
ošetřena a neměla by se tvořit řasa, která
způsobuje kluzký povrch okolní dlažby,“
dodává Vlastislav Kunc.
Fontánu nově řídí frekvenční měnič.
Rovněž se programuje nové osvětlení
vody. Lze vybírat z pestré nabídky různých barevných efektů včetně čistě bílého světla. Gejzír vody tak krášlí poté,
co se setmí. Na náměstí bylo rovněž osazeno čidlo měřící sílu větru, které reguluje výšku vodního sloupce. Při silnějších
poryvech se jeho výška automaticky sníží, aby stříkající voda neobtěžovala lidi
procházející okolo nebo odpočívající
na okolních lavičkách.
(six)

Za zdí hřbitova v Pulicích byla vyvrtána nová studna. „Měla by posílit původní
studnu, která už není dostatečně vydatná.
Nechtěli jsme kopat přímo v areálu hřbitova, protože bychom kvůli tomu museli
pokácet zdejší vzrostlé túje. Nová studna
proto vznikla v těsném sousedství a nebude prostor hřbitova hyzdit. Lidé si budou
nadále pumpovat u původní studně, ale
voda se do ní bude automaticky doplňovat z nového zdroje,“ popisuje novinku
Vlastislav Kunc, vedoucí technických
služeb města. Druhá studna byla vybudována v Archlebových sadech. „Jedná se
o přípravu automatického zavlažovacího
systému, který by měl v městském parku

vzniknout. Zároveň tato studna umožní
případné obnovení původního jezírka.
Jsme rádi, že se nám podařilo najít zdroj
vody a nebudeme ji do parku přivádět
z vodovodního řadu.“
(six)

Stříška studny
poškozená větrem
byla opravena
Poškozenou stříšku studny před kostelem Sv. Ducha na vesnickém hřbitově,
kterou na jaře strhl poryv větru, opravil
truhlář Josef Svatoň z Domašína. Stříšku
sešrouboval a zpevnil. Konstrukce byla
nově ukotvena a nakonec dostala nový
nátěr. Studna nestojí na městském pozemku, proto opravu
nemohlo
město
uhradit. O náklady na opravu se
podělil
starosta
Petr Lžíčař s Josefem Svatoněm.
(six)

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
01.09.
02.09.
08.09.
09.09.
15.09.
16.09.
22.09.
23.09.
28.09.
29.09.
30.09.
06.10.

12

MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Petrák stomatologie s.r.o.
MDDr. Tomáš Petrák
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
MUDr Ptačovská Eva
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
MUDr Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
MUDr. Skřičková Zdena
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Stejskalová Věra
ZS Kout 566, Borohrádek
MUDr. Sudová Simona s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

494 515 696
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 323 958
603 933 466
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
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Z HISTORIE
145 let | * 1873 – † 1957 Václav Malý

C. a k. pošta na Šubertově náměstí

* 11. září 1873 v Dobrušce
† 9. března 1957 v opočenské
nemocnici

Poštmistr v Dobrušce, v letech 1929 – 1931 starosta města.
Před vznikem ČSR byl v letech první světové války zapojen
do protihabsburského odboje v organizaci Maﬃe. Právě jemu byl
určen telegram, na jehož základě došlo ve městě 5. října k předčasnému vyhlášení konce války a samostatnosti. Již od dvacátých let usiloval o založení dobrušského vlastivědného muzea.
Jeho snaha byla korunována v roce 1931, kdy bylo muzeum oﬁciálně ustaveno pod názvem Vlastivědné muzeum pro Dobrušsko
a Opočensko. Sám vykonával širokou osvětovou činnost, směřující k záchraně movitých památek v Dobrušce a nejbližším okolí.
Díky snaze Václava Malého a jeho nejbližších spolupracovníků,
zejména Karla Michla, našlo mnoho trojrozměrných předmětů i písemných dokumentů své trvalé místo v muzejních sbírkách, kde jsou pečlivě uchovávány, aby mohly být svědectvím
i dalším generacím.
(jm)

125 a 60 let | Otevření nových dobrušských školních budov
Měsíc září je nejen měsícem ovocnářských žní, ale také měsícem, kdy začíná
nový školní rok. Pro děti i jejich rodiče je
první zářijový den svátkem, zvláště pro ty
děti, které nastupují do prvních tříd. Jistě
jim také není lhostejné, jak vypadá škola,
kterou budou po celé své dětství navštěvovat. Příjemný vzhled školní budovy
dává i naději, že se v ní děti (ale i učitelé)
budou příjemně cítit.
Toho si byly vědomy i generace před
námi. Škola vždy byla a stále je vizitkou
každé obce i každého města. A tak, když
stávající školní budova již nesplňovala
nároky, které na ni byly kladeny, došlo
k jejím úpravám, nebo ke stavbě nové.
Postavit novou školní budovu bylo
vždy velmi náročné rozhodnutí. Slouží ke cti představitelů města Dobrušky,
že se je nebáli přijmout. A když se dílo
podařilo, bylo také na místě je slavnostně otevřít. V letošním roce si Dobruška
připomíná rovnou dvě výročí otevření nových školních budov.
To starší nás zavádí do závěru předminulého století, kdy v roce 1893 byla

Stavba nové měšťanské školy

slavnostně otevřena
nová budova měšťanské školy. Přibližme si, jak slavné
bylo její otevření. Zachytila je
na svých stránkách
dobrušská
farní
kronika.
„Velkolepá, nádherná, ale také
nákladná škola měšťanská byla v létě
1893
dostavěna.
Posvěcení její mělo Měšťanská škola v roce 1900
se státi způsobem nanejvýš okázalým, světil. Po návratu do chrámu Páně sloužil
slavnostním. Byv městskou radou radou slavnostní mši sv. Jan Němeček, bisk. vikář
požádám J. B. M. Jan Nep. Brynych, bis- a děkan v Náchodě, rodák dobrušský.
kup v Hradci Králové, posvěcení ochotně
Odpoledne slavnostní hostina v pavilopřislíbil. Stalo se tak na svátek narození nu městských sadů.“
Panny Marie dne 8. září 1893. Téhož dne
O pětašedesát let později došlo k slavk 8. h. shromáždilo se na náměstí městské nostnímu otevření nové budovy dobrušzastupitelstvo s purkmistrem Jos. Archle- ského gymnázia. O jeho průběhu podává
bem v čele, zastupitelstva okolních obcí, zprávu zápis ve školní kronice.
pozvaní okolní kněží a hosté, spolky a jed„Akt slavnostního otevření školy zanoty zdejší, školní mládež se svými učiteli. hájil přesně v 11 hodin člen rady MNV
Zavítavší vrchní pastýř byl uvítán místním s. Josef Veselý, ředitel osmileté středděkanem a školní dívkou, kráčel dopro- ní školy v Dobrušce, přivítáním hostů
vázen shora jmenovanými korporacemi a všech přítomných. Školu do užívání předo děkanského chrámu Páně, kde bylo dal s. Bohumil Lemfeld, předseda ONV,
vzývání Ducha sv., pak se ubíral mohut- který v projevu zdůraznil péči KSČ a vláný tento průvod k nové měšťanské škole. dy ČSR o kulturu a vzdělanost našeho
Zpěv. Na kazatelnu vystoupil sám Nejd. lidu. S. Lemfeld zároveň propůjčil jménem
biskup a kázal na text: „Bože, kéž bych po- vyšších stranických složek škole čestný
znal Tebe a kéž bych poznal sebe.“ Obsah titul: Jedenáctiletá střední škola Zdeňtéto skvostné řeči biskupské byl: „Škola ka Nejedlého. Po projevu předsedy MNV
má vychovávati pro život věčný a časný; s. Rudolfa Štandery, v němž poděkoval
pravá vzdělanost bez náboženství nedá se všem za usilovnou pomoc zejména při
mysliti.“ Po kázání vrchní pastýř školu po- dokončování školy, převzal školu do uží13
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vání ředitel jedenáctileté střední školy
s. Josef Švarc, který jménem všech školských pracovníků poděkoval za veškerou
péči o vzdělání u nás a slíbil, že škola bude
pečlivě plnit všechny úkoly, které škola
má na úseku kulturní revoluce a že zejména bude plnit úkol výchovy nové socialistické a komunistické generace tak, aby si
plně zasloužila čestný titul, kterého se jí
dostalo. Za pionýry a ostatní mládež slíbila žákyně VII. třídy Dana Dusílková, že se
budou učit tak, aby si zasloužili být žáky
školy Zdeňka Nejedlého. Na závěr oficiálního pořadu promluvil president Československé akademie věd prof. Dr. Zdeněk
Nejedlý, čestný dobrušský občan. Zdůraznil, že ač již 81 rok stár, cítí s mladými
lidmi a zejména s dětmi radost nad novou
hezkou školou, která je právě dětem předávána, a všem dětem popřál, aby se jim
práce ve škole a později i v životě hod-

ně dařila a aby byly šťastny. Po zahrání vření školy měšťanské, dnešní ZŠ FranPísně práce přestřihl s. Zdeněk Nejedlý tiška Kupky, a 60 let od otevření budovy
(jm)
uzavírající pásku, a tak symbolicky ško- gymnázia.
lu otevřel. Po zbytek celého dne byla
celá školní budova
přístupna veřejnosti. Pro návštěvníky
i oficiální hosty bylo
ve školní kuchyni
připraveno pohoštění. Slavnosti se
zúčastnilo na 7.000
občanů, jimž se škola velmi líbila.“
Obě školní budovy slouží po nezbytných úpravách
a
modernizacích
dosud a letos uplyne Ministr kultury Zdeněk Nejedlý (vpravo) při slavnostním otevřejiž 125 let od ote- ní gymnázia v roce 1958

Z KULTURY
Vychází kniha Dobruška - příběh města
WHKG\QHMSRSXO¿UQøMxËRVREQRVWLu$ORLVL
-LU¿VNRYL'REUXxNRXSURMËæGøO0DVDU\N
 êHUYHQFH  D REURYVNÇ GDY\ OLGË
NWHUÇ KR XYËWDO\ QHMHQ QD GREUXxVNÇP
Q¿PøVWË DOH OHPRYDO\ FHORX MHKR FHVWX
E\O\QHMOHSxËPGĎND]HPYĆHOÇKRY]WDKX
ØFW\ D O¿VN\ NWHURX REêDQÇ N SUYQËPX
SUH]LGHQWRYL VDPRVWDWQÇKR VW¿WX PøOL
0DVDU\NRYD ]DVW¿YND Y 'REUXxFH E\OD
VLFHNU¿WN¿DOH]DQHFKDODWUYDORXVWRSX
SĆLSRPËQDQRXSRPQRKRGDOxËFKGHVHWLOHWË&HOÛMHMËSUĎEøKE\O]D]QDPHQ¿QQHMHQYêHWQÛFKSËVHPQÛFKSUDPHQHFKDOH
LQDILOPRYÇPS¿VX

9HGOHæHOH]QLFHE\OD'REUXxNDSRVWXSQøVSRMRY¿QDVRVWDWQËPVYøWHPLDXWREXVRYRX GRSUDYRX 9 URFH  E\OD
]ĆË]HQD DXWREXVRY¿ OLQND ] +UDGFH .U¿ORYÇYGDOxËFKOHWHFKSDNSĆLE\ODVSRMHQË
GR%\VWUÇKR'REUÇKR'HxWQÇKR5\FKQRYDQ.Q1¿FKRGDDGDOxËFKPËVW3RVWXSQøVH]OHSxRYDODLNYDOLWDVLOQLFXOLF
DFHVWYHPøVWøDMHKRRNROË

slova o tom, co v knize není (a pochopitelně by být mělo), co je tam navíc (a být
by tam nemělo), že něco bylo jinak, než
autoři interpretují… Proto ani těchto pár
řádků nebude řádnou recenzí, zejména proto, že jejich
autor je v tiráži před-

2GKDOHQËSDPøWQËGHVN\)9O+HNRYLQDêS


. OHSxË SURSDJDFL PøVWD UR]KRGOD
PøVWVN¿UDGDYURFH]DGDWQDWRêHQËILOPXR'REUXxFH)LOPE\OREMHGQ¿QXILUP\
0HUNXUILOPDSURMHKRQDWRêHQËE\ODMPHQRY¿QDNRPLVHYHGHQ¿9¿FODYHP0DOÛP
)LOP E\O GRNRQêHQ Y Q¿VOHGXMËFËP URFH

0DVDU\NRYDOHWHFN¿OLJDY'REUXxFHQD7URMLFL

2GY¿ON\NY¿OFH

DMHGRGQHVMHGQËP]FHQQÛFKGRNXPHQWĎ
RPLQXORVWL'REUXxN\2GêHUYQDE\OD
SURWXULVWLFNÛUXFK]SĆËVWXSQøQDLUDGQLêQË
YøæNWHU¿VHWDNVWDODSUYQËGREUXxVNRXSDP¿WNRXMLæPRKODQDYxWËYLWYHĆHMQRVW

9 URFH  QHFKDOD PøVWVN¿ UDGD
X ILUP\ 0DQRXxHN Y\URELW QRYÇ FLPE¿O\
SUR YøæQË KRGLQ\ QD UDGQLFL 1D SDP¿WNXMHPDOÛFLPE¿ORSDWĆHQQ¿SLVHPe-DN
SĆHGFKĎGFHPĎMYGREøSRURE\M¿VYRERGQÛPWHóREêDQĎPêDVXxOÛKO¿VËPåHMHGHQ]ØGHUĎPÛFKNRYRYÛFKNG\VæLWËWYÇKREXGHSRVOHGQËPYø]DæLWËVYÇGOHWRKR
-DQ.OHQ
ĆLór1DYHONÇPFLPE¿OXMHSDNQDSV¿QR 5HVWDXURY¿QËPDPXWËKRNOX
e/3NG\æE\OSUHVLGHQWHPUHSXEOLUXxVNDYSXEOLNDFLe'REUXxNDSUĎYRGFH
N\7*0DVDU\ND9¿FODY0DOÛVWDURVWRX
/LGÇ
PøVWD SRĆË]HQ\ W\WR FLPE¿O\ Q¿NODGHP PøVWHPDRNROËPr  3RGVWDWQ¿ê¿VW
-DQ.OHQ
PøVWD Q¿KUDGRX ]D W\ NWHUÇ YO¿GD UD- .OHQRYÛFKQ¿OH]ĎMHGQHVXORæHQDY0øVW
1DURGLO VH Y 'REUXxFH  VUS
VNÇPPX]HXY'REUXxFH
NRXVN¿NØêHOĎPY¿OHêQÛPUHNYËURYDODr
QD9WÇP
æHURFHE\O\QDKUD]HQ\LUHNYËURYD3RYRO¿QËP E\O NQLKDĆ DOH MLæ 
9SDGHV¿WÛFKOHWHFKE\O.OHQYHY\
RGQÇ]YRQ\NRVWHOQË]¿ĆËE\O\VODYQRVWQø
PO¿GË VH LQWHQ]LYQø ]DMËPDO R KLVWRULL NRQVWUXRYDQÇP SROLWLFNÇP SURFHVX RG
DVWDURæLWQRVWL-HKRFHORæLYRWQËØVLOËQDxOR
Y\VYøFHQ\]YRQ\VY9¿FODYVY-DQ1HSR- VRX]HQNGORXKROHWÇPXYø]HQË3RURFH
Y\ØVWøQË
Y KOXERNÇP ]¿MPX R UHJLRQ¿O
 E\O ]FHOD UHKDELOLWRY¿Q =HPĆHO
PXFNÛVY-RVHIDVY3URNRS
QË  DPDWÇUVNRX
DUFKHRORJLL
]DPøĆHQRX
9 URFH  E\OR PøVWR SRFWø- Y'REUXxFHVUSQD
QDREGREËSUDYøNX3ĆLVYÛFKYÛ]NXPHFK
QR GDOxË Q¿YxWøYRX WHQWRNU¿W ] REODVVSROXSUDFRYDOVNU¿ORYÇKUDGHFNÛP/XGYË
WL NXOWXU\ -DN LQIRUPRYDO PøVWVNRX
=DMËPDYRVWL
NHP
'RPHêNRX
SURIe
.DUOHP
UDGX
9¿FODY 0DOÛ
OHGQD $EVROR
QDYxWËYLOD
0DPXW]NĆRYLFNÇFLKHOQ\
QHP'UåHEHURX'U9HQFOHPDGDOxËPL
'REUXxNX FKRČ PLVWUD .XSN\ V S WR5RNE\OSURGREUXxVNÇKRDPD
RGERUQËN\
NWHĆË
MHKR SU¿FL
RFH
Y¿UQËNHP
:DOGHVHP
D Y\VRFH
MHKR URGLQRX
ĀRYDOL
L V GDOxËPL
D SË6SROXSUDFRYDO
.XSNRY¿ YøQRYDOD
SURDPDWÇU
PøVWVNÇ WÇUVNÇKR DUFKHRORJD -DQD .OHQD URNHP
VNÛPL
DUFKHRORJ\
Y UHJLRQX
QDSĆËNODG
PXVHXP
RULJ $TXDUHO
PLVWUD
.XSN\ RE]YO¿xWøØVSøxQÛP7HKG\MHxWøSUDFRYD
V-DQHP1øPHêNHP]éHVNÇKR0H]LĆËêË
DVOËELODPXVHXYøQRYDWLGDOxËSU¿FHPD- ODFLKHOQDY.ĆRYLFËFKDYMHMËGREÛYDFËVWø
QøE\OXêLQøQQ¿OH]GRWÇGRE\YQDxHP
6\VWHPDWLFNÛPGORXKROHWÛPSRYUFKRYÛP
OËĆVNÇDY¿OHêQÛDUFKLYVYÇKRFKRWør
VEøUHP
VH .OHQRYL
SRGDĆLOR
VKURP¿æGLW

6QDG
MHQ MDNR
NXULR]LWX
O]H SĆLSR- NUDML QDSURVWR QHYËGDQÛ jOR R NRVWHUQË
Q¿OH]\
GRNXPHQWXMËFË
'REUXxVND
PHQRXW
æH VH ]GHSUDYøN
REMHYLO\
L Q¿YxWøY\ SR]ĎVWDWN\PDPXWD]HMPÇQDRMHKRNHO
3UYQËP NGR GRN¿]DO ]KRGQRWLW
RGQHSĆËOLxYËWDQÇ9NYøWQXSURPOXYLO
SDOHROLWX SR GREX EURQ]RYRX 9ÛEøU 
] MHKR
VEËUN\ E\O Y\VWDYHQ Y URFH  YÛ]QDP WRKRWR REMHYX E\O SU¿Yø -DQ
QDYHĆHMQÇVFKĎ]LêHVNÛFKIDxLVWĎ5XGROI
QDYÛVWDYøe'REUXxNDYKLVWRULLrDQDGDO
*DMGD 3ĆËOLxQÇKR YGøNX VH YxDN QHGR- .OHQ 0øO MHM KQHG SR UXFH SURWRæH
xËFKYÛVWDY¿FKNGøMLQ¿PPøVWDLxLUxËKR
êNDO SĆL RGFKRGX KR GRNRQFH PXVHOD SU¿Yø Y NĆRYLFNÇ FLKHOQø QDxHO ]DPøVW
Q¿QËSRVYÇPQ¿YUDWX]Yø]HQËNDPE\O
UHJLRQX
6YRMH SR]QDWN\ SXEOLNRYDO .OHQ
SURY¿]HWêHWQLFN¿HVNRUWDDE\KRRFKU¿SRVO¿Q Y MHGQRP ] êHWQÛFK SROLWLFNÛFK
Y êO¿QFËFK
Y SRSXO¿UQËP L RGERUQÇP WLV
QLODSĆHGUR]H]OHQÛPLREêDQ\
SURFHVĎ OHW SDGHV¿WÛFK 1D GRERYÇ IR
NXDVKUQXOMHYNDSLWROHRSUDYøNX'RE
WRJUDILLMH]DFK\FHQSU¿YøVWËPWRXQLN¿

WHPMHxWøêHUVWYøY\MPXWÛP]KOLQøQÇKR

1¿YxWøYD7*0DVDU\NDY'REUXxFHêHUYHQFH

ØNU\WX .URPø NOX ]GH E\OR QDOH]HQR
QøNROLNSDOHROLWLFNÛFKDUWHIDNWĎ

, GDOxË RVXG\ PDPXWËKR NOX E\O\
GRVWL SRKQXWÇ 'RVWDO VH GR GREUXxVNÇ
KR YODVWLYøGQÇKR PX]HD NGH SHêOLYø
]DEDOHQDSĆLY¿]¿QQDSUNHQQÇSRGORæFH
SĆHêNDOQøNROLNGHVHWLOHWË3ĆHêNDOLVWø
KRY¿QË MËPæ SURxO\ PX]HMQË VEËUN\ SR
]ERXU¿QË SĎYRGQË EXGRY\ Y URFH 
-HKRVWDYYxDNWËPYxËPQHVPËUQøXWUSøO

3UDYøN

$PDWÇUVNÛDUFKHRORJ-DQ1øPHêHN



YHWĆLF¿WÛFKOHWHFKNWHU¿QDxODVYĎMYÛUD]
LYSRGPËQN¿FKGREUXxVNÇKRPDORPøVWD-DNRSĆËNODGPĎæHPHXYÇVWRPH]HQË
YÛURE\YWNDOFRYQøILUP\-RVHI/HGHUHU
QD =DVWDYLOFH Y VUSQX D Y ]¿ĆË  QD
SRORYLQX FRæ ]QDPHQDOR æH VH SUDFRYDOR SRX]H GYD WÛGQ\ Y PøVËFL 2G ĆËMQD XYHGHQÇKR URNX VHYxDN SUDFRYQË
GRED YU¿WLOD GR SĆHGFKR]ËKR VWDYX 2G
OLVWRSDGXWRKRWRURNXSDNE\ODê¿VWHêQø
RPH]HQDSU¿FHYH6SRMHQÛFKWRY¿UQ¿FK
8QLYHU]LWD.DUORYDXGøOLOD-DQX/DLFKWHURYL
êHVWQÛGRNWRU¿W

VHNQLKNXSFHP-DNRVDPRXN]ËVNDO]QDORVWL OLWHUDWXU\ D MD]\NĎ QøPêLQD UXxWLQD IUDQFRX]xWLQD DQJOLêWLQD  9 URFH
E\OSĆLMDWGR2WWRYDQDNODGDWHOVWYË
NGH VSROXUHGLJRYDO 2WWĎY VORYQËN QDXê
QÛ9URFH]DORæLOVSROXVXQLYHU]LWQËPLSURIHVRU\7*0DVDU\NHPD)'UWLQRXPøVËêQËN1DxHGRED7RE\OYODVWQø
SRê¿WHNYÛ]QDPQÇKR/DLFKWHURYDQDNODGDWHOVWYË]DORæHQÇKRYURFH9\G¿YDO Y QøP SĆHGHYxËP OLWHUDWXUX ] REODVWL KXPDQLWQËFK YøG ]HMPÇQD ILOR]RILH
D KLVWRULH .ODGO GĎUD] L QD GRNRQDORX
JUDILFNRX ØSUDYX NQLK 9 OHWHFK  u
Y\G¿YDOILOR]RILFNÛPøVËêQËNéHVN¿
P\VO -H SRYDæRY¿Q ]D SUYQËKR êHVNÇKR
Y\GDYDWHOH YøGHFNÇ OLWHUDWXU\ %\O GORXKROHWÛP SĆHGVHGRX 6YD]X NQLKNXSFĎ
D QDNODGDWHOĎ =D VYÇ ]¿VOXK\ R êHVNRX
YøGXDNXOWXUXGRVWDOYURFHêHVWQÛ
GRNWRU¿W ILOR]RILH QD 8QLYHU]LWø .DUORYø
Y3UD]H=HPĆHOĆËMQDY3UD]H
-LQGĆLFK$G¿PHN

6YøWOR VYøWD VSDWĆLO  ĆËMQD 
Y'REUXxFHYURGLQøĆH]E¿ĆHêËPæE\OD
XUêHQDLMHKRæLYRWQËGU¿KDąH]E¿ĆVWYË
VH Y\XêLO X RWFH $ORLVH $G¿PND -HKR
SUYQË SU¿FH E\O\ ] REODVWL XæLWÇ WYRUE\ ]HMPÇQD R]GRE\ QD Q¿E\WHN QHER
IRUP\QDP¿VORQDQLFKæY\XæËYDOPRWLYĎOLGXPøQË'¿OHĆH]DOND]HW\KODY\ .ULVWD D NĆËæH V NRUSXVHP -HGQËP
] QHM]GDĆLOHMxËFK SURMHYĎ $G¿PNRY\
UHOLÇIQË ĆH]E\ E\OR 9]NĆËxHQË GFHU\
-DLURY\]KRWRYHQÇYPH]LY¿OHêQÇPRE-

+DUDNLUL]URNX

GREË SUR GREUXxVNÇKR OÇNDĆH 9¿FODYD
.¿xH9øQRYDOVHLWYRUEøORXWHN=KRWRYLO QøNROLN ORXWNRYÛFK VRXERUĎ SUR
ORXWNRY¿ GLYDGOD GREUXxVNÇKR 6RNROD
D NĆHVČDQVNÇ MHGQRW\ 2UHO SUR URGLQX
.¿xRYX L SUR ORXWN¿ĆVNRX URGLQX .RSHFNÛFK -HKR ORXWN\ MVRX ]DVWRXSHQ\
YH VEËUN¿FK 0X]HD ORXWN¿ĆVNÛFK NXOWXU Y &KUXGLPL YODVWLYøGQÇKR PX]HD
Y'REUXxFHLYHVEËUN¿FKVRXNURPÛFK

mětné knihy uveden
jako recenzent, a je
tedy v jistém střetu
zájmů.
Kniha ve dvanácti poměrně obsáhlých
kapitolách podává přehled dobrušských
dějin od pravěku až po současnost, tedy
do doby téměř přítomné, což v obdobných

6YDW¿URGLQD]EHWOÇPD

SOLNRYDWæLYRW]YHĆHMĀRY¿QËPQøêHKRE\Č
MHQYQ¿]QDNXSURWLUHæLPQËKR

&HO¿ WDWR PDxLQÇULH SRGH]ËU¿QË
VWUDFKX D YQøMxNRYÇ XQLILNDFH SRVWRMĎ
DQ¿]RUĎOLGËYHGODNHOKRVWHMQøQËNRGPËW¿QËMDNÇNROLRSUDYGRYÇDQJDæRYDQRVWL
YH YøFHFK YHĆHMQÛFK &HORQ¿URGQË VFKL]RIUHQLHVHSURMHYRYDODSĆHGHYxËPYUR]OLêQRVWL FKRY¿QË D SRVWRMĎ QD YHĆHMQRVWL
DGRPDQHERYQHMXæxËPRNUXKXSĆ¿WHO

=HMPÇQD VHGPGHV¿W¿ OÇWD SĆLQHVOD
YHONÛ D Y SRURYQ¿QË V RVWDWQËPL HYURSVNÛPL VW¿W\ QHYËGDQÛ UR]PDFK VRXNURPÛFKDNWLYLW9HOPLVLOQøVHUR]YËMHOIHQRPÇQFKDOXSDĆHQËDFKDWDĆHQË6RXNURPË
PLPR PËVWR E\GOLxWø Y\WY¿ĆHOR Y\VRNRX
PËUXLQWLPLW\DDQRQ\PLW\&KDW\DFKDOXS\VLSRĆL]RYDOLQHMHQRE\YDWHOÇYHONRPøVWDOHLOLGÇ]PøVWPDOÛFKNG\MHMLFK
FKDOXS\ EÛYDO\ êDVWR MHQ QøNROLN NLORPHWUĎ Y]G¿OHQÇ 9 WøFKWR SĆËSDGHFK xOR
êDVWRRGøGLFWYËSRSĆHGFËFKQDYHQNRYø
3URWRæHYHQNRYVNÇREFHVHSR]YROQDDOH
MLVWøY\OLGĀRYDO\QHVORXæLO\W\WRGRP\MLæ
9UFKROHP $G¿PNRYD ĆH]E¿ĆVNÇKR
MDNR PËVWR SUR WUYDOÇ E\GOHQË 3ĆHGVWDXPøQË MVRX EHWOÇP\ MHMLFKæ WYRUEX
YRYDO\ YxDN MHGQX ] P¿OD PDMHWNRYÛFK
PĎæHPHGDWRYDWRGGROHWGYDF¿WÇKR VWROHWË %\O DXWRUHP QøNROLND

-LQGĆLFK$G¿PHN

0RWRF\NORYÛ]¿YRGRSRK¿U'REUXxN\ NYøWQD

MLVWRW NWHUÇ VRFLDOLVWLFNÇ ]¿NRQRG¿UVWYË
SRYRORYDOR D PRæQ¿ æH QøNG\ ]GH VHKU¿YDODXUêLWRXUROLLSV\FKRORJLFN¿YD]EDQDPËVWRRGNXGOLGÇY\xOLDNGHSREÛYDOL MHMLFK SĆHGNRYÇ &KDOXS\ ]HMPÇQD
YRGOHKOHMxËFKPËVWHFKE\O\WDNÇSRPøU-



2SUDYDUDGQLFH

Qø GREĆH FHQRYø GRVWXSQÇ FRæ ] QLFK
êLQLORREMHNW]¿MPXLVWĆHGQøSĆËMPRYÛFK
YUVWHYRE\YDWHOVWYD

1RUPDOL]DêQË VSROHêQRVW YxDN QDEË]HOD WøP NWHĆË YĎêL QË E\OL NRQIRUPQË XUêLWÇ SURWLKRGQRW\ 7\ VSRêËYDO\
Y MLVWRW¿FK -LVWRWD ]DPøVWQ¿QË MLVWRWD
OÇNDĆVNÇSÇêHMLVWRWDVRFL¿OQËKR]DEH]SHêHQË0RKO\YxDNEÛWSRX]HQDWDNRYÇØURYQLMDNRXVLV\VWÇPPRKOGRYROLW
+RVSRG¿ĆVNÛ UR]YRM ]D FHQX ]DGOXæHQË
E\ORQøFRFRSĎVRELORQDYHGRXFËêLQLWHOH MDNR VYøFHQ¿ YRGD QD ó¿EOD .RQVWDWXMHWRRVWDWQøMHGHQ]QLFK/XERPËU
jWURXJDOYHVYÛFKSDPøWHFK

-Læ Y xHGHV¿WÛFK OHWHFK VH êHVNRVORYHQVN¿ VSROHêQRVW ]DêDOD GRVW¿YDW
GRGHPRJUDILFNÇ NUL]H 6LFH VH ]DêDO
SURGOXæRYDWYøNGRæLWËDSRVWXSQøGRFK¿]HOR N YÛUD]QÇPX ]OHSxRY¿QË ]GUDYRWQËKR VWDYX RE\YDWHOVWYD QD QË]NÇ ØURYQL
YxDN ]ĎVW¿YDOD SRURGQRVW 6HGPGHV¿W¿
OÇWDSĆLQHVODYWRPWRVPøUXUDGLN¿OQËREUDWąDGRXKRVSRG¿ĆVNÛFKRSDWĆHQËE\O\
SRGSRĆHQ\ PODGÇ URGLQ\ V GøWPL PËW
GËWø ED L YËFH GøWË SRPDOX SĆHVWDOR EÛW
UL]LNRYÛP IDNWRUHP VQLæXMËFËP YÛUD]Qø
æLYRWQËØURYHĀ2GSRYøGËQDWDWRRSDWĆHQË E\OD SRSXODêQË YOQD W]Y +XV¿NRYÛFK
GøWËNWHU¿YÛUD]QøSRRSUDYLODGHPRJUDILFNRX VWUXNWXUX RE\YDWHOVWYD $QL W\WR
URGLQ\YxDNQHPRKO\SRêËWDWVQøMDNYÛUD]QÛPHNRQRPLFNÛPY]HVWXSHP,SUR
Qø]ĎVW¿YDORRQRQH]E\WQÇPLQLPXP

1DEË]HQÇPLQLPXPYxDNE\ORRSUDYGX MLVWÇ =PøQD GR QHMLVWRW\ SĆLSDGDOD
OLGHP YæG\ MDNR QøFR YHOLFH ULVNDQWQËKR
DNG\æGRNRQFHGRxORNXUêLWÇPX]YÛxHQË

3ĎOVWROHWËWRWDOLW
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DæYHVWĆHGRYøNX]ĆHMPøQøNG\YHVWR
OHWË$QLMHKRQ¿VOHGRYQËN$QWRQËQ)OHVDU
SĆHVWRæHQ¿]HYMHKRNQLK\]DêËQDOVORYHP
DUFKHRORJLFNÛQLFMLQÇKRQHSĆHGSRNO¿GDO

=ORPYSR]Q¿Y¿QËQHMVWDUxËFKGøMLQ
NUDMH SRG 2UOLFNÛPL KRUDPL SĆLQHVOR
DæVWROHWË GYDF¿WÇ 3ĆL VWDYEø VSRĆLWHOQ\
YHWĆLF¿WÛFKOHWHFKGRxORNSUYQËPXREMH
YXSRG]HPËFRæVLJQDOL]RYDORæHPQR
KÇ Y]ND]\ ] GøMLQ EXGRX XNU\W\ SU¿Yø
WDP9WÇWRGREøVHWDNÇ]DêËQ¿YøQRYDW
VYÇFHORæLYRWQË]¿OLEø-DQ.OHQ$E\O\WR
SU¿YøMHKRQ¿OH]\NWHUÇSRVXQXO\SR]Q¿
QËSUDYøNÛFKGøMLQQDPËOHGRSĆHGX

92XĆDGRYøDWHOLÇUX

'LYDGHOQËSODN¿W

PX jHGD 6YÇ e]ODWÇ REGREËr SURæËYDOD
LWH[WLOQË]DVLODWHOVWYË QDSĆ/HGHêRYR 
SLYRYDU D VW¿OH KRXVWQRXFË VËČ REFKRGĎ D SRKRVWLQVNÛFK VOXæHE ¸VSøxQø
VHUR]YËMHO\ L PDOÇ ILUP\ PH]L QLPL
L 2XĆDGĎY IRWRDWHOLÇU $æ Y URFH 
Y\URVWOD QRY¿ NDUWRQ¿æND ILUP\ .RVDĆ
Y .ĆRYLFNÇ XOLFL 3OQÇKR Y\XæLWË VH GRêNDODLGREUXxVN¿æHOH]QLFH

=¿VDKHP GR ØVSøxQÇKR KRVSRG¿ĆVNÇKRYÛYRMHE\ODFHORVYøWRY¿NUL]H

2GY¿ON\NY¿OFH

V těchto týdnech spatřují světlo
světa a o své místo
na knihovních regálech se hlásí nové
dějiny města Dobrušky, které pod názvem
„DOBRUŠKA – příběh města“ vydává
s vročením 2018 Město Dobruška. Kniha
má 291 číslovaných stran, ISBN: 978-80907227-0-5.
Stránky tohoto informačního bulletinu
nejsou primárně určeny k podrobné odborné diskusi nad novou knihou. To jistě
jinde a rádi (!) učiní jiní, kteří si již nyní
brousí zuby na to, aby prokázali svůj důvtip a odbornou erudici a metali plamenná


1D NRQFL SUYQËKR GHVHWLOHWË WRKR
WR VWROHWË ]DêDOL V GREUXxVNÛP PX]HHP
VSROXSUDFRYDW GYD PODGË DUFKHRORJRYÇ
2QGĆHM /HYËQVNÛ D 3HWU +ROXE =YO¿xWø
GUXKÛ MPHQRYDQÛ VH ]DEÛYDO VSHFL¿OQø
NRVWQËP DUFKHRORJLFNÛP PDWHUL¿OHP
WHG\LXYHGHQÛPPDPXWËPNOHP7HQE\O
MLæSRORUR]SDGOÛDQDGøMHQDMHKRXYHGHQË
GRSĆLMDWHOQÇKRVWDYXVHêËPG¿OHWËPYËFH
MHYLO\ MDNR QHVSOQLWHOQÇ SĆ¿QË $OH WDNĆND
QHPRæQÇ VHSRGDĆLOR 3R PQRKDPøVËê
QËPØVLOËVHREøPDDUFKHRORJĎPSRGDĆLOR
2WHYĆHQËVRNRORYQ\
NHOUHVWDXURYDWD]SHYQLW9GøêQRVWPX]HD
E\ODRWRYøWxËæHYHxNHUÇSU¿FHY\NRQDOL
OHW]QDêQøSĆLVSøODNUR]YRMLPËVWQËFKSRG]GDUPDWDNæHREQRYDPDPXWËR]GRE\VW¿
QLNDWHOVNÛFKDNWLYLWNWHUÇMHGQDNSĆHFK¿ODMHQSRXæLWÛNRQ]HUYDêQËPDWHUL¿O
]HO\]PLQXOÛFKGREMHGQDNY]QLNDO\QRYø

0DPXWË NHO RG URNX  ]GREË
.YDQWLWDWLYQË UĎVWX ]D]QDPHQDO\ ]YO¿xWø
VW¿ORX H[SR]LFL GREUXxVNÇKR PX]HD
PDOÇDVWĆHGQËSRGQLN\DWRMDNYREODVWL
D MHSĆHGPøWHP REGLYX YHONÛFK DOH ]H
REFKRGXWDNLYÛURE\
MPÇQDPDOÛFKQ¿YxWøYQËNĎ

5R]YËMHO VH ]HMPÇQD SUĎP\VO
-DNVHRGNU
ÛYDOGREUXxVNÛSUDYøN
WH[WLOQË Y SRGREø
6SRMHQÛFK WRY¿UHQ
QDVWXK\DOHLVWĆHGQËVWURMËUHQVNÇSRG.G\æY]¿YøUXVWROHWËSVDO5RxWOD
QLN\
Y\U¿EøMËFË
]HPøGøOVNÇ
SLO VYRMH
SUYQËSĆHGHYxËP
GøMLQ\ 'REUXxN\
E\O SĆH
VWURMHxORRILUP\6ODYËND]HČêLRILUVYøGêHQ æH KLVWRULH WRKRWR PËVWD ]DêËQ¿

pracích není v žádném případě obvyklé.
Jiří Mach, emeritní (komu čest, tomu
čest) ředitel zdejšího vlastivědného muzea, shromáždil k jejímu zpracování
poměrně početný a různorodý kolektiv
autorů. Jsou v něm vedle starších a již
„zasloužilých“ dlouholetých sepisovatelů,
jakými jsou kromě samotného editora zejména Josefové Frýda a Ptáček, i zkušení,
byť teprve středněvěcí archeologové Martina Beková a Bohumír Dragoun i památkář Petr Slavík. A kromě toho se objevují
i autoři noví - Václav Mach, jenž uplatnil
v dílčím exkurzu zkušenosti ze své vynikající diplomové práce
na FF UHK věnované reﬂexi událostí
první světové války,

233
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6ODYQRVWQËPxHDVYøFHQËSUDSRUXPøVWD 

ND.XSN\9WÇPæHURFHVHWDNÇXVNXWHêQLOR PH]LQ¿URGQË V\PSR]LXP R .XSNRYø æLYRWø D GËOH D SĆHG ]¿NODGQË xNRORX
Y'REUXxFHNWHU¿QHVHMHKRMPÇQRE\O
RGKDOHQ .XSNĎY SDP¿WQËN GËOR DNDGHPLFNÇKR VRFKDĆH =GHĀND .RO¿ĆVNÇKR
)UDQWLxHN.XSNDVHWDNYU¿WLOGRPøVWD
]QøKRæY\xHODE\GRE\OXPøOHFNÛVYøW

FHRVREQøSĆHG¿QSĆHGVHGRX3RVODQHFNÇVQøPRYQ\'U0LODQHP8KGHPWHKGHMxËPXVWDURVWRYL'REUXxN\9ODGLPËUX
=U]DYÇPX9URFHE\OSĎYRGQËSUDSRU Y\VWĆËG¿Q QRYÛP NWHUÛ MH ] NYDOLWQøMxËKRPDWHUL¿OXDRULJLQ¿OMHXPËVWøQ
YQRYÇVW¿OÇH[SR]LFLYODVWLYøGQÇKRPX]HDQDjXEHUWRYøQ¿PøVWË


6 Q¿SDGHP QD ]KRWRYHQË LQVLJQLH
VWDURVW\ SĆLxHO MLæ Y GHYDGHV¿WÛFK OHWHFK
SDQ-RVHI+DUWYLFKGREUXxVNÛURG¿NMHKRæRWHFE\OYÛ]QDPQRXRVREQRVWËQDxHKRPøVWDQDNRQFLSUYQËSRORYLQ\PLQXOÇKRVWROHWË.UHDOL]DFLGRxORYxDNDæYURFH
 9ÛWYDUQÇ ]SUDFRY¿QË E\OR VYøĆHQR
DNDGHPLFNÇPX VRFKDĆL =GHĀNX .RO¿ĆVNÇPX-HKRQ¿YUKSĆHYHGOGRGHILQLWLYQË
SRGRE\]ODWQËN-DQ0RXGUÛ]3UDK\

,QVLJQLH MH ]KRWRYHQD ]H VWĆËEUD
DQøNWHUÇMHMËê¿VWLMVRXSR]ODFHQ\&HONRY¿Y¿KDSRXæLWÇKRU\]ËKRVWĆËEUDêLQË
NJ 1D LQVLJQLL MH GREUXxVNÛ ]QDN
NROHPQøKRæMHQ¿SLV0øVWR'REUXxND
ąHWø] QD QøPæ MH LQVLJQLH ]DYøxHQD
MHWYRĆHQPMIUDJPHQW\SĆLSRPËQDMËFËPL
YOQN\ QD YRGø NWHUÇ V\PEROL]XMË =ODWÛ
SRWRN D %UWYX PH]L QLPLæ PøVWR Y\URVWOR,QVLJQLHVHXNO¿G¿GRNRæHQÇKR
SRX]GUDNWHUÇMHURYQøæR]GREHQR]QDNHPPøVWD'REUXxN\

&HQD]D]KRWRYHQËLQVLJQLHSĆHGVWDYRYDOD ê¿VWNX .ê QD QËæ VH NURPø PøVWD 'REUXxN\ SRGËOHO\ L QøNWHUÇ
ILUP\ $&7 3OXV $* 7<3 .RVWHOHF QDG
2UOLFË $ODUP F] 3RGRUOLFN¿ NDUWRQ¿æQË
3URGRV6HUYLVEDO6WDYHEQLQ\-DURVODY.OL
PHx6WDYRV6WXKD6XQIRRGD7RSLWR1¿]Y\YxHFKILUHPNWHUÇVHQDILQDQFRY¿QË
LQVLJQLHVSROXSRGËOHO\MVRXSURSDP¿WNX
EXGRXFËPSRNROHQËP]YøêQøQ\QDYQLWĆQË
ê¿VWLSRX]GUDYQøPæMHLQVLJQLHXORæHQD

,QVLJQLLSĆHGDOLVWDURVWRYLPøVWD3H
WUX7RMQDURYLDXWRUQ¿SDGXQDMHMË]KRWRYHQË-RVHI+DUWYLFKVSROHêQøVKHMWPDQHP
.U¿ORYÇKUDGHFNÇKR NUDMH /XERPËUHP
)UDQFHP 3RSUYÇ E\OD SRXæLWD SĆL VODYQRVWQËP]DK¿MHQË0H]LQ¿URGQËKRKXGHEQË

3UDSRUPøVWD
DLQVLJQLHVWDURVW\PøVWD

1DSUDKXWĆHWËKRWLVËFLOHWË

Michal Hofman, který se věnoval nesmírně složité, obtížné a obsáhlé problematice
středověkých i raně novověkých dějin,
a především Tereza Vinterová, která se
soustředila na zrod občanské společnosti
v Dobrušce od poloviny 19. století. Tito
posledně jmenovaní, a možná další, jejichž jména v tuto chvíli ještě neznáme,
jsou nadějí a příslibem, že poznávání regionálních dějin nezemře na úbytě.
Domnívám se, že předkládaná práce je přínosná z několika ohledů. V prvé
řadě svým způsobem završuje desítky let
přípravných prací, sumarizuje výsledky
mnoha dílčích studií a zpřístupňuje v ucelené a přehledné formě některá dosud
méně známá fakta a poznatky.
Stejně tak je nutně poznamenána absencí mnoha archivních pramenů zaniklých v minulosti zejména v důsledku
několika požárů města, či naopak nevyužitím některých pramenů, které - byť
je povědomí o jejich existenci – stále
pozornosti dobrušské historiograﬁe „odolávají“. Z tohoto důvodu je proto velmi
zajímavá Machova úvodní stať věnovaná
dobrušskému letopisectví a dějepisectví.
Podobně i pasáže o pravěku a cestě k počátkům města jsou dlážděny ve značné
míře i výsledky nejnovějších archeologických výzkumů.


1HMVWDUxËP KLVWRULFNÛP V\PEROHP
PøVWD 'REUXxN\ MH PøVWVNÛ ]QDN MHKRæ
H[LVWHQFHMHVSMDWDMLæVQHMVWDUxËPøVWVNRX
KLVWRULË9VRXêDVQRVWLVHNWRPXV\PEROXSĆLSRMLO\GDOxËGYD9URFHXGøOLOD
3RVODQHFN¿VQøPRYQD3DUODPHQWXéHVNÇ
UHSXEOLN\'REUXxFHSUDSRUDYURFH
E\ODY\WYRĆHQDLQVLJQLHVWDURVW\PøVWD

-DNR YÛFKRGLVNR SĆL WYRUEø PøVWVNÇKR SUDSRUX VORXæLO ]QDN 3UDSRU
Y]QLNO Y SRORYLQø GHYDGHV¿WÛFK OHW PLQXOÇKR VWROHWË D MHKR VSROXDXWRU\ E\OL
9¿FODY 0DWRXx -LĆË 0DFK D 9ODGLVODY
%DOFDUNWHUÛQ¿YUKYÛWYDUQø]SUDFRYDO
0øVWVNÛ SUDSRU E\O SĆL RVODY¿FK 
YÛURêËSUYQËSËVHPQÇ]SU¿Y\R'REUXx-

,QVLJQLHVWDURVW\PøVWD 



Kniha nepřináší jen obvyklý chronologický popis historických událostí, ale
připomíná též jejich hlavní pozůstatky
či památky a přibližuje i jejich strůjce a hlavní osobnosti. Zde jedna drobná
výhrada, kterou jsem autorům sdělil již
v procesu vzniku publikace. Zdá se mi, že
zejména v pasážích o nejnovějších událostech města od r. 1948 se dějiny města jak-

si vylidnily, poněkud mi tu chybí někteří
konkrétní lidé, kteří zastávali rozhodující
pozice. Současně je mi jasné, že na hodnocení událostí nedávných je ještě brzy,
ale z faktograﬁckého hlediska bychom si
jako čtenáři možná zasloužili více jmen
osob, které tou či onou měrou rozhodovaly o osudech města, které se zasloužily,
nebo naopak těch, které by „zasloužily“.
I ti, kteří budou knihu číst za několik let,
by takové informace asi přivítali. Chápu však, že v současné době podivných
omezujících předpisů typu GDPR je to
obtížné. Minimálně nezapomínání to nepřispívá.
Závěrem je třeba zmínit rozsáhlou
a reprezentativní obrazovou složku publikace, pečlivou jazykovou úpravu a korekturu Josefa Frýdy, zajímavou graﬁku
Martina Moravce i kvalitní tiskové zpracování, které je dílem AG TYP Kostelec
nad Orlicí.
Kniha DOBRUŠKA – příběh města je
důstojným příspěvkem k poznání dějin
města, ve kterém žijeme a které každý
svým způsobem spoluvytváříme. A autorům, kteří se na ní podíleli, patří náš –
v tomto případě můj – dík.
Zdeněk Zahradník
Ilustrační ukázky z knihy
DOBRUŠKA – příběh města

VIII. ročník Mezinárodního hudebního
www.mhf-vek.cz
festivalu F. L. Věka

♫

Zahajovací koncert VIII. ročníku

Boni Pueri
a Komorní ﬁlharmonie
Pardubice
neděle 16. září v 17 hodin
kostel sv. Václava v Dobrušce
Český chlapecký sbor BONI PUERI,
založený v roce 1982, se na hudebním
festivalu F. L. Věka představil již v roce
2012. Letos se bude jednat o první koncert
sboru na „domácí půdě“ po návratu z velkého turné do Číny.
Sbor patří k nejvýznamnějším evropským hudebním tělesům a svým názvem se

Český chlapecký sbor Boni Pueri

hlásí ke sboru, který působil od 12. století
při svatovítské katedrále v Praze. Za dobu
existence absolvoval BONI PUERI více
než 3 500 samostatných koncertů po celém světě (Japonsko, Kanada, USA, Čína
i celá Evropa), vystupuje při významných
státních příležitostech a na světových
sympoziích, např. předávání státního vyznamenání siru Nicholasi Wintonovi.
Sbor účinkoval po boku význačných
umělců (José Carreras, Boby McFerrin),
spolupracuje s orchestry po celém světě,
natáčí pro televizi a rozhlas. V roce 2015
byl sboru opětovně udělen titul kulturního
velvyslance sborové federace při Evropské unii „Ambassadeur culturee de l´union Eupopéenne“.
Komorní ﬁlharmonie Pardubice
patří již od svého
založení v roce
1969 mezi špičkové české orchestry.
Její pestrý repertoár
sahá od barokních
skladeb přes hudbu
období klasicismu
a romantismu až
po soudobé kompozice a různé multižánrové
projekty.

V Pardubicích pořádá tradiční abonentní
cykly a další mimořádné koncerty, stále
více se také zaměřuje na mladou i nejmladší generaci posluchačů.
Prvním šéfdirigentem orchestru byl
Libor Pešek, v čele orchestru se vystřídali mimo jiné Petr Altrichter, Bohumil
Kulínský, Petr Škvor nebo Peter Feranec.
Od srpna 2018 je šéfdirigentem orchestru
Stanislav Vavřínek. Komorní ﬁlharmonie
vystupovala na prestižních evropských
pódiích (Concertgebouw v Amsterodamu,
Festspielhaus v Salcburku, Musikverein
ve Vídni, Tonhalle v Curychu ad.), koncertovala také v USA, v Japonsku a Číně.
Vrchol dosavadní historie festivalu

♫

Symfonický orchestr
Českého rozhlasu
dirigent Marek Šedivý
Emil Rovner (SRN)
- violoncello
neděle 23. září v 17 hodin
tovární hala Koenig &
Bauer Graﬁtec v Dobrušce

Symfonický orchestr Českého rozhlasu patří k nejvýznamnějším českým
orchestrům současnosti. Post šéfdirigenta zastává od roku 2011 Ondrej Lenárd,
15
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který navázal na více než čtvrt století
dlouhou éru Vladimíra Válka. Hlavním
hostujícím dirigentem je v současnosti
Tomáš Brauner. Od sezony 2018/19 se
role šéfdirigenta a uměleckého ředitele
ujme přední německý dirigent Alexander
Liebreich. Post hlavního hostujícího dirigenta obsadí Marek Šedivý.
Orchestr spolupracoval s předními
českými i zahraničními dirigenty, jakými jsou například Petr Altrichter, Jiří Bělohlávek, Jakub Hrůša, Tomáš Netopil,
Stephan Asbury, Ion Marin nebo Michał
Nesterowicz.
Mezi sólisty, které SOČR doprovázel,
nechyběli Pierre Amoyal, Jean-Eﬄam
Bavouzet, Gautier Capuçon, ze zpěváků
například Elīna Garanča, Renée Fleming,
Juan Diego Flórez, Dmitrij Hvorostovskij
nebo Jonas Kaufmann. Z Čechů jmenujme Jana Bartoše, Tomáše Jamníka, Iva
Kahánka, Jana Mráčka, Adama Plachetku
nebo Lukáše Vondráčka.
Emil Rovner se narodil v roce 1975
v Gorkém v Rusku, kde se začal věnovat
hře na violoncello pod vedením profesora
A. Lukianenka na Konzervatoři v Glince.
Dál pokračoval ve studiu na konzervatoři
v Madridu a Basileji a na Hanns Eisler
School of Music v Berlíně, kde získal
výkonnostní titul u prof. U. Messthalereho na Schola Cantorum Basiliensis. Absolvoval lekce v dirigování od profesora
M. Samorukova. Úzce spolupracoval se
současnými skladateli, jako jsou Valen-

Violoncellista Emil Rovner

tin Silvestrov, Heinz Holliger, Per Nørgård, Tigran Mansurian, Elena Firsová
a Alexander Knaifel.
Emil Rovner získal mnoho ocenění
na mezinárodních soutěžích, včetně první ceny v soutěži Johannes Brahms v Rakousku a Lausanne pod patronací lorda
Menuhina. V roce 1998 získal první cenu
a dvě speciální ceny na soutěži JS Bach
v Lipsku, což odstartovalo jeho mezinárodní koncertní kariéru.
Jako sólista hrál s takovými orchestry,
jako je Petrohradská ﬁlharmonie, Česká
komorní ﬁlharmonie, Berlínská symfonie,
Postupimská komorní akademie, Moskevská symfonie či Basilejská symfonie.
Je spoluzakladatelem a uměleckým vedoucím festivalu Resonanzen v St. Moritz
a festivalu Mieczyslaw Weinberg v Drážďanech.
V říjnu 2007 se stal jedním z nejmladších profesorů na Univerzitě hudby Carl
Maria von Weber v Drážďanech. Vede
mezinárodní mistrovské kurzy v Německu, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Rusku,
Japonsku, Švýcarsku a České republice.
Mnoho jeho studentů získalo ceny na mezinárodních soutěžích.

♫

řadu vlastních operních kompletů a byla
sólistkou na mnoha nahrávkách vokálně-symfonického repertoáru, který také prezentovala koncertně.
Lubomír Brabec se řadí k nejvýznamnějším interpretům české současnosti.
Začínal na housle a ke kytaře se dostal
ve 13 letech. Je mu vlastní stylově pestrý
repertoárový rejstřík. Spolupracuje s nejrenomovanějšími orchestry, pěvci i sólisty
na celém světě. Na poli komorní hudby pro
posluchače objevuje neobvyklé nástrojové
a zvukové kombinace. Jeho diskograﬁe obsahuje několik desítek titulů, za své nahrávky obdržel mnoho významných ocenění.
Odborné kritiky ho považují za hudebníka
vybraného vkusu, tónu a techniky a řadí ho
k nejbrilantnějším kytaristům světa.

♫

Na festivalu zazní vzácný,
nedávno zachráněný nástroj

Jaroslav Tůma - klavichord,
varhanní positiv
Josef Somr - mluvené slovo
pátek 28. září v 17 hodin
kostel sv. Máří Magdalény
v Deštném v Orl. horách

více informací: www.mhf-vek.cz

Zakončení Svatováclavských slavností

Gabriela Beňačková (soprán)
Lubomír Brabec (kytara)
neděle 30. září v 17 hodin
kostel sv. Václava v Dobrušce

Gabriela Beňačková je světově proslulou slovenskou sopranistkou s českým
občanstvím.
Od roku 1970 působila jako sólistka
Národního divadla v Praze, kde zpívala
mnohé role českého, ruského a italského
repertoáru. Od roku 1974 byla současně
sólistkou Vídeňské státní opery a Metropolitní opery v New Yorku. Velkých
úspěchů dosáhla také v londýnské Covent
Garden a na dalších operních scénách
(Salzburg, Kolín nad Rýnem). Nahrála

(eda)
Vstupenky
Vstupenky na všechny koncerty
osmého ročníku MHF F. L. Věka
a ABO vstupenky jsou v prodeji na Informačních centru v Dobrušce a Novém Městě nad Metují.
On-line předprodej je zajištěn
na www.kupvstupenku.cz.
Festivalové autobusy
Majitelé vstupenek a ABO vstupenek mohou 28. září využít zdarma dopravu festivalovým autobusem
na koncert v Deštném v Orlických
horách. Odjezd v 16 hodin z autobusového nádraží a v 16.10 ze zastávky
Laichterova v Dobrušce.

Jak velké kly měli mamuti?
Odpověď skrývá městské muzeum
V rabínském domě v bývalé židovské
čtvrti města Dobrušky se dnes nachází
hlavní budova vlastivědného muzea. Mezi
řadou vystavených předmětů historických
expozic můžete obdivovat i původně téměř třímetrový kel, stoličky a kosti z mamuta spolu s kostí z prakoně.
Všechny tyto fosilní nálezy byly objeveny v dnes již neexistující křovické cihelně. Stalo se to při těžbě cihlářské hlíny
v hloubce pěti metrů pod úrovní terénu.
Zhlédnout je můžete díky amatérskému
archeologovi Janu Klenovi (1907 – 1983),
který tento a mnoho dalších archeologických nálezů získal, a tím pro naše
16

muzeum i zachránil. Nad místem, kde k
unikátnímu nálezu pravěkých fosilií došlo, se dnes tyčí stále rostoucí kopec stvořený ze zaváženého komunálního odpadu,
pravděpodobný ráj archeologů vzdálené
budoucnosti.

Amatérský archeolog Jan Klen
Všechny zmiňované fosilie jsou stálou
součástí prohlídky historických expozic
vlastivědného muzea v Dobrušce denně
mimo pondělí v 9 – 11.30 a 12.30 – 17.00.
(vs)
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VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – ZÁŘÍ 2018
Beletrie pro dospělé
Anna McPartlinová
Dan Brown
John Green
Jana Klimečková
Joanna Cannonová
Jindřiška Mendozová
C. L. Taylor
M. Julienová,
U. Gauthierová
Jaroslava Černá
Katie Marsh
David Grossman
Tom Watkins, Ruth Kelly
Panagiotis Agapitos
Jana Brůžková
Jana Raila Hlavsová

Poslední dny Rabbit Hayesové
Počátek
Jedna želva za druhou
Slib svatojánské noci
Černé ovce a beránek Boží
Osudové vzplanutí
Útěk: psychothriller
Pod zámkem
Vraždy z vášně
Život bez tebe
Přijde kůň do baru
Zvířecí detektiv
Bronzové oko
Důchodce, blondýna,
nebo dinosaurus?
Deníky z krypty

Naučná literatura pro dospělé
Katy Bowman a kol.
Dynamické stárnutí
Pavla Jazairiová
Příběhy z Mexika
Lahodné dipy
Vincent van Gogh
Deník v dopisech

Kerstin Sucher,
Bernd Wurlitzer
Anke Dörrzapf
Claudia Ritterová
Literatura pro děti
Garth Nix
Suza Kolbová
Jen Campbellová
Timo Parvela,
Bjorn Sortland
Adam Stower

Drážďany (Merian live!)
Florencie (Merian live!)
Rostlinná antibiotika
si vyrobíme sami
Žabí polibek
Čoko a Keks. Vlaj, hřívo, vlaj!
Franklinova létající knihovna

Kepler62. Pozvánka
Král Vrkú
Brouci: malý průzkumník
Caryl Hart, Sarah Warbuton Nepřemožitelní!
Křeček to zachrání
Przemyslaw Liput
Rok ve školce
Emily Hawkins,
Tom Adams
Expres po stopách objevů
Crip, Béka
Taneční studio
Tim Collins
Deník vlogerky
Klaus Hagerup
Dívka, která chtěla
zachránit knížky
Maja Lunde
Nejúžasnější věc

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro měsíc září:
Literatura pro dospělé:
Guzel Jachina:
ZULEJKA
OTEVÍRÁ OČI
1. vydání, Prostor,
Praha, 2017, 407 s.,
397 Kč
Děj se odehrává
v Sovětském svazu
v období let 19301946 a začíná v zimě
roku 1930 v zapadlé

tatarské vesničce, ve které žije obyčejným
životem, tak, jak žila její matka, babička
i prababička, třicetiletá tatarská žena Zulejka.
Hodnocení z databáze knih: 90%
Literatura pro děti:
Lucie Sunková: KDO HLEDÁ, NAJDE
1. vydání, 65. pole, Praha, 2018, 106 s.,
268 Kč
Červený medvídek skončil jednoho
dne odložený na půdě domu. Byl tam už

řadu let a nudil se. Vzpomínal na dobu,
kdy ještě bydlel
s Terezkou v jejím
voňavém
pokojíčku a moc
se mu stýskalo. Jednoho dne
se rozhodl a odhodlaně se vydal do velikého neznámého světa, z výšky hlídán
Šedopírkem.

Malá vzpomínka na velkého vědce
geologa Josefa Sekyru (1928 – 2008)
Jeho pracovištěm byly vichry bičované velehory, sluncem rozpálené pouště
centrální Sahary a divoké Arábie i mrazivé pustiny Antarktidy. V těchto vzdálených a obtížně přístupných místech pátral
po nejniternějším zájmu svého bádání,
po vlivu extrémního počasí na formování
hornin. Neúnavné putování za nerosty ho
jen tak mimoděk přivádělo k řadě rekordů.
Josef Sekyra (1928 - 2008) jako první Čech v dějinách v roce 1961 pokořil
druhou nejvyšší horu tehdejšího Sovětského svazu – Pik Lenina (Pik Kaufman)
na hranicích dnešního Tádžikistánu a Kyrgyzstánu. Vytvořil tak na nějakou dobu
československý výškový rekord. Cílem
jeho úsilí bylo ale něco úplně jiného – šlo
mu především o zkoumání vlivu silného
mrazu na formování hornin v nadmořské
výšce výrazně přesahující 7000 metrů.

Vědecký zájem o geologii ho učinil v roce
1969 prvním Čechem, kterému se podařilo dobýt jižní pól. Antarktida mu učarovala a v jejích ledových pustinách jako
člen různých expedic věnoval všechny
své síly zkoumání sněhem, ledem, větrem
a mrazem ošlehaných kamenů. Kosmické
záření způsobené ozonovou dírou, o jejíž
existenci tehdy ještě málokdo věděl, spolu
s dlouhodobým nerespektováním pitného
režimu v místech, kde je kapalná voda
jen obtížně dostupná, mu podlomily zdraví. Navzdory tomu se snažil až do konce
svého plodného, ale stále nedoceněného,
života intenzivně pracovat. Osud se s ním
přitom nijak nemazlil, a tak musel být například svědkem zrušení své pracně vytvořené expozice „Antarktida – kontinent
vědy a míru“ v prostorách zámku v jeho
rodném Novém Městě nad Metují. Přes-

Portrét Josefa Sekyry od Ladislava Vlny
tože se jednalo o velmi kvalitní expozici,
na kterou mnozí z nás, kteří jsme ji jako
děti měli možnost vidět, dodnes vzpomínáme, marně pro ni hledal po celé České
republice nové prostory. Navzdory nepříznivým okolnostem mohl i v posledních
letech svého života předávat dál bohat17
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ství svých těžce vybojovaných zkušeností
a znalostí. Nalezl totiž uplatnění nejen při
realizaci projektu zalesnění vrcholových
partií Krkonoš (vědecky oprávněně nazývaných krkonošskou tundrou) organizovaném správou Krkonošského národního
parku. Při práci pro KRNAP zúročil své

celoživotní poznatky a získal kvalitní
spolupracovníky, kteří se byli ochotni od něj učit. V letošním roce, který se
nese ve znamení osmičkových výročí, si
vlastivědné muzeum v Dobrušce dovolilo připomenout malou výstavou památku
tohoto velkého a významného člověka,

Pozvánka do divadla

rodáka z nedalekého Nového Města nad
Metují. Výstava bude součástí prohlídky historických expozic vlastivědného
muzea v Dobrušce denně mimo pondělí
v 9–11.30 a ve 12.30–17 hodin a bude ji
možné zhlédnout od 4. do 9. září.
(vs)

Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství

Podzimní divadelní sezonu
v Dobrušce zahájí komediální
příběh o dvou přátelích, jež
spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně
choré. Teď stojí před velkou výzvou začít
společný život mimo stěny léčebny. Jejich
střetávání se s každodenní realitou, která je pro oba komplikovaná, přináší řadu
velmi humorných situací, zároveň však,
pod odlehčeným tónem, dobře rozumí
osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí
i touze po lásce a přátelství.
Věčně nejistý intelektuál s básnickým
střevem a potřebou ohromovat lidi kolem
sebe svými bohatými, i když poněkud vymyšlenými životními historkami. Elling
(Martin Hofmann) se staví do role člena
motorkářského gangu, pravidelného zákazníka bordelu nebo nepřekonatelného

24. září v 19.30

milence. Přitom svůj život strávil po boku
jedné jediné ženy – své matky, po jejíž smrti byl umístěn do ústavu. Tam se
seznámil s Kjellem Bjarnem (Filip Blažek), jednodušším, důvěřivým dobrákem,
pro kterého je každý zážitek „vůbec tím
nejlepším v životě“. Třetím mušketýrem
do party je Frank (Michal Slaný), který
dohlíží na hladký průběh procesu začleňování. A to by bylo, aby se do toho všeho zmatku nezamotaly také nějaké ženské
(Lenka Zahradnická a Šárka Opršálová).
Pondělí 24. září v 19.30 ve Společenském centru – Kině 70
Předprodej vstupenek bude zahájen
v neděli 2. září od 15.30 hodin on-line
na www.kino.mestodobruska.cz
Miloš Kaňa,
Kulturní zařízení města Dobrušky

Tělovýchovná jednota Sokol
a Sbor dobrovolných hasičů
pořádají dne

1. a 3. září 2018

POSVÍCENÍ
V SEMECHNICI
Sobota 1.září:

09.00 hod. nohejbalový turnaj
GRAND PRIX SEMECHNICE
20.00 hod. taneční zábava se skupinou
ROCKSORRY

Pondělí 3.září: 09.00 hod. mše svatá,
po skončení průvod z kaple na hřbitov
a hřiště
12.00 hod. Zlatá hodinka
s dechovou hudbou OPOČENKA
17.00 hod. taneční zábava
se skupinou GRADACE
Akce se konají v zastřešeném sportovním areálu.
Posvícenské občerstvení.

Z redakční pošty
Při červnové soutěži ve výkonu vodicích psů chyběla
na seznamu sponzorů dvě jména.Proto bych se ráda těmito řádky
omluvila Obecnímu úřadu Semechnice a panu Jiřímu Rejchrtovi, kteří jsou dlouholetí sponzoři této akce a na seznamu jejich
jména chyběla.
Renata a Xanto
18

IVAN KRÁL A JAN PONOCNÝ DUO
CZECH TOUR 2018
sobota 22. září v 19 hodin

centrum ELADA, BYSTRÉ v Orlických horách
vstupné 350 Kč, rezervace tel. 730 181 011
předprodej: Dobruška JINÝ KAFE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci září oslaví významná životní jubilea:
Radovan Dražan
95 let Dobruška, nám. F. L. Věka
Ladislav Martinek
91 let Dobruška, Pulická
Josef Špatenka
91 let Dobruška, Na Budíně
Ján Dohnanský
75 let Dobruška, Křovice
Josef Marek
75 let Dobruška, Pulická
Vladislav Jiroud
70 let Dobruška, Křovice
Jarmila Maxová
70 let Dobruška, Za Universitou
Josef Mervart
70 let Dobruška, Opočenská
Věra Pavlová
70 let Dobruška, Solnická
Stanislava Petrová
70 let Dobruška, Křovice
Miroslav Pohl
70 let Dobruška, Na Budíně
Václav Andrš
65 let Dobruška, Šubertovo nám.
Jaroslava Hynková
65 let Dobruška, Šubertovo nám.
Zdeněk Kolář
65 let Dobruška, Čsl. armády
Miluše Kuncová
65 let Dobruška, Orlická

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V červenci z našich řad odešli
Jalůvková Věra
Fišer Josef
Vošlajerová Marie
Šmída Zdeněk
Matějů Zdenka
Janošíková Jana
Pfeiferová Miroslava
Ing. Martinák Vladimír CSc.
Křepelová Eva

1942
1930
1925
1978
1926
1965
1932
1925
1944

Dobruška
Dobruška
Dobruška- Pulice
Dobruška
Křovice
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

V srpnu oslavila významné jubileum
Marie Šlechtová
93 let Dobruška, Za Univerzitou
Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.

ZE ŠKOL
Nový kabát gymnázia k šedesátinám

oxid uhličitý, který prohlubuje únavu
žáků.
Dobrušská střední škola v Pulické ulici
připravuje do konce letošního kalendářního roku prohlídku svých prostor. O jejím
termínu budeme v Dobrušském zpravodaji informovat.
(red)

Gymnázium funguje v Dobrušce už
více než 70 let. Letos se jeho současná
školní budova „dožívá“ šedesátky. K narozeninám dostala zbrusu nový kabát.
Rekonstrukce budovy zahrnovala vý-

měnu oken (původní dřevěná nahradila plastová), zateplení pláště a obnovu
fasády. Instalován byl systém nuceného
větrání. Zajistí automatickou výměnu
vzduchu, aby se ve třídách nehromadil

Otevření gymnazia 1958

Nová fasáda dobrušského gymnázia po rozsáhlé rekonstrukci doslova září
19
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Spolek
Na začátku srpna byl založen Spolek
F. L. Věka, jehož hlavní činností je podpora rozvoje kulturního života a vzdělanosti v regionu podhůří Orlických hor
v čele s pořadatelstvím Mezinárodního
hudebního festivalu F. L. Věka, který
vznikl v roce 2011.
Sedm let pořádala hudební festival,
jenž si vydobyl renomé mezi hudebními
příznivci ze širokého regionu především
špičkovou dramaturgií a péčí o své příznivce, MAS Pohoda venkova, v přechodném roce 2018 jej zaštítila Beseda Val.
Nyní tedy vznikl nový subjekt s cílem
posunout úroveň festivalu ještě výš. Ustavující schůze se uskutečnila v nové, moderní administrativní budově společnosti
Servisbal Obaly a zúčastnili se jí také zástupci hlavních partnerů festivalu. Zaklá-

dající členové zvolili správní i dozorčí
radu.
Výkonným ředitelem Spolku F. L.
Věka se stal Ing. Ladislav Horčička, majitel ﬁrmy Servisbal Obaly, která projekt
dlouhodobě podporuje. Uměleckým ředitelem „zůstává“ Pavel Svoboda, vynikající varhaník a zakladatel festivalu.
Předsedou dozorčí rady nového spolku
je Ing. Petr Lžíčař.
A s jakou vizí přijal post výkonného ředitele Ing. Ladislav Horčička?
„Jako významný zaměstnavatel v regionu Dobrušky a okolí se chceme podílet
na tvorbě a podpoře regionálního kulturního prostředí. Chceme aktivně podporovat
společenské dění. Chceme zvyšovat povědomí o vážné a moderní hudbě. Chceme
netradičně odměňovat aktivní zaměstnance. Chceme zviditelnit Dobrušku jako
dobré místo pro život i podnikání. Chce-

Výkonný ředitel Spolku F. L. Věka Ing. Ladislav Horčička
me zviditelnit SB jako tradiční i progresivní ﬁrmu. Chceme mít možnost vidět
to nejlepší z umění u nás v Dobrušce.
Chceme šířit odkaz F. L. Věka a obrození
do celé ČR,“ uvedl ředitel spolku. (eda)

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Další sezóna před námi

Školní rok letos začíná pro žáky základních a středních škol v pondělí 3. září.
Aby v tom naši přátelé školou povinní
nebyli sami, vydáme se s Vješákem přímo za nimi do jejich školního prostředí.
Ve dnech 5. a 6. září se oblíbené „atrakce“ z našeho klubu, jako je lukostřelba,
kubb, X-box, deskovky, taneční podložky,
fotbálek a další, přesunou před dobrušské
základní školy Františka Kupky a v Pulické ulici. Žáci druhého stupně se tímto přirozeným způsobem seznámí s provozem
našeho klubu, budou si moci vyzkoušet,
jak to ve Vješáku chodí, jaké vybavení
je v něm k dispozici a které aktivity při20

pravujeme pro podzimní a zimní sezónu.
A co že nás to tedy v té druhé polovině
roku čeká?
Vydáme se společně objevovat krásy
Orlických hor i podhůří na akcích Outdoorového klubu, zahrajeme si společně
deskové i karetní hry na Večerech deskových her, na jednorázových akcích budeme vyrábět, vařit, soutěžit a listopad
bude v rámci kampaně Life´s good zaměřen na zdravý životní styl. Kromě toho
od 10. září budeme mít opět otevřeno každé pondělí, úterý a čtvrtek 16 do 18 hodin. Všechny aktuální informace budou
přitom pravidelně zveřejňovány na klubo-

vém facebooku a instagramu, popřípadě
na webových stránkách www.vjesak.cz.
Těšíme se na vás před školou, v klubu
i na jednorázových akcích.
Tým Vješáku
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Pozvánka do Provoze pro děti, které chtějí zkusit hasičský sport

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
září 2018

přehled akcí

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
Pátek 28. září až neděle 30. září
Podrobný program na straně 4 a na speciálních plakátech

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL F. L. VĚKA
Neděle 16. září, neděle 23. září, neděle 30. září
Podrobný program na straně 2 a na speciálních plakátech

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. Jindy na předchozí objednání v Informačním centru, tel. 494 629 581, nebo
v muzeu.
HISTORICKÉ EXPOZICE: Příběh města Dobrušky a Příběh
dobrušské obce židovské, jejichž součástí je i rituální očistná
lázeň mikve a interiér synagogy, jsou přístupné denně mimo
pondělí v 9–11.30 a v 12.30–17 hodin. Expozice mají vchod
v budově muzea čp. 45 na Šubertově náměstí.

RÝDLOVA VILA
Spolkový dům, Novoměstská ul. 187, ☎ 494 629 667
VOJENSKÁ GEOGRAFIE: nedávno dokončená unikátní expozice vlastivědného muzea dává návštěvníkům možnost nahlédnout nejen do vývoje vojenskou geograﬁí využívaných přístrojů,
pomůcek, tvoření map, zabezpečení vojsk. Seznamuje s několika
významnými osobnostmi vědy a dalšími aspekty jejich mimořádně důležité práce. Expozice je pro veřejnost přístupná denně
mimo pondělí v 10 - 12 a v 13 - 17 hodin v 1. patře vily (Spolkový dům). Vlastivědné muzeu ve spolupráci s VGHMÚř připravuje na víkend 8. a 9. září překvapení!
Sobota 29. září (9 až 17 hodin) a neděle 30. září (9 až 15 hodin)
ŠIKOVNÉ RUCE – výstava ručních prací u příležitosti Svatováclavských slavností. Obracíme se na všechny, kdo umí
paličkovat, háčkovat, vyšívat, plést, vyrábět věci z korálků a přírodnin, aby svými výtvory potěšili ostatní občany. Prosíme, aby
věci na výstavu odevzdávali ve Spolkovém domě ve čtvrtek
27. září od 13 do 16 hodin. Pokud vám tato doba nevyhovuje,
je možné se osobně domluvit na jiném termínu s paní Jílkovou
na tel. 603 781 975.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
Úterý 4. září – neděle 9. září
MALÁ VZPOMÍNKA NA VELKÉHO VĚDCE - geologa
Josefa Sekyru. Výstava připomene prvního Čecha, který stanul
na jižním pólu a dosáhl mnoha dalších rekordů a objevů národního, ale i světového významu. Bude součástí prohlídky historických expozic přístupných denně mimo pondělí v 9 – 11.30
a 12.30 – 17.00.
21
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Výstava ve foyer knihovny

Sobota 15. září ve 12.00
STARÉ
FILMOVÉ MELODIE
– komorní recitál herce a zpěváka Jiřího Bartoně známého z televizních
seriálů Případy 1. oddělení, Četnické humoresky nebo Modrý kód.
Vstupné 150 Kč.

ve výpůjčních hodinách knihovny

Sobota 29. září – neděle 7 října
HRÁTKY Z LÁTKY – výstava dobrušských patchworkářek
Výstava která se stala tradiční součástí Svatováclavských slavností bude přístupná hlavním vchodem synagogy denně mimo
pondělí v 9 – 17 hodin (s přestávkou na oběd).
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.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Soboty 1., 8., 15. a 22. září od 19 hodin
KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vstupné: 40 Kč.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
KRÁSA BALATONU – výstava dekorativních textilií výtvarníka Gὂnciho Andráse z maďarského partnerského města
Ábrahámhegy. Přístupná v pracovní době městského úřadu:
pondělí a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00,
pátek 7.30 – 13.30.
V rámci Svatováclavských slavností navíc v sobotu 29. září
a v neděli 30. září od 9 do 16 hodin.

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

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.30
12.30 - 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.00
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00

BLÍŽÍ SE UKONČENÍ
DĚTSKÉ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE
Do konce září mohou děti do 15 let odevzdávat v dětském oddělení koláže a obrázky ztvárňující zážitky z prázdnin. Na výtvorech
by neměla chybět kniha, kterou o prázdninách přečetly. Všechny
výtvory v knihovně vystavíme. Soutěžíme o prima ceny!
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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. Výstava je
přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny do 17. září.
Středa 19. září až pondělí 29. října ve výpůjčních hodinách
knihovny (během Svatováclavských slavností lze výstavu zhlédnout v sobotu 29. září od 9.00 do 17.00).
ZE ŽIVOTA ILUSTRÁTORKY
ilustrace dobrušské rodačky
Adély Rúčkové Moravcové
Ilustrátorka vystudovala ekologii na Karlově Univerzitě.
Dnes se věnuje především tvorbě zábavných přírodovědných
knížek pro děti, v posledních
letech např. čtenářsky úspěšné
dětské atlasy České republiky
a Evropy, komiksová knížka
Výletovník nebo novinka Člověk a příroda. Kromě knížek
výstava představí další tvorbu ilustrátorky – spolupráci na projektech dětských zájezdů do zahraničí, ukázky ze skicáků a krajinomalebných výletů a obrázky kreslené jen tak pro radost.
Během Týdne knihoven – v úterý 2. října se v městské knihovně
uskuteční beseda s Adélou Rúčkovou Moravcovou pro veřejnost.
Úterý 25. září v 18.00
SETKÁNÍ S MARTINEM MORAVCEM
novinářem a spisovatelem
Novinář, vedoucí Magazínu
DNES, autor sportovních reportáží.
„Nechceš se živit něčím pořádným?“ říkali mu shodně maminka a učitel fyziky
na gymnáziu v Dobrušce. Rodák z Bolehoště v šestnácti letech zaklepal na dveře redakce
Orlických novin. Novinářskou
kariéru zahájil zvolna - referáty
z fotbalového okresního přeboru fotbalu, protože ho (a hlavně
jeho tatínka) mrzelo, že sám
fotbal nikdy nehrál. V roce
1998 odešel z východních Čech
do Prahy. Při studii žurnalistiky na Karlově Univerzitě docházel do redakce MF Dnes. Začínal jako sportovní elév – po každém kole fotbalové ligy zapisoval, kolik hráči obdrželi žlutých
nebo červených karet. Postupně začal psát hlavně o tenise a objel
všechny grandslamové turnaje. V roce 2003 přešel do čtvrtečního Magazínu DNES, který od roku 2006 (s krátkou přestávkou)
řídí. Každý týden píše sloupky, z nichž 250 vybral do knihy Enter, mami! (2016). Učí budoucí novináře, natočil několik dílů
dokumentu 13. komnata, moderuje různé akce a komentoval tenis na Eurosportu. Je spoluautorem knihy Petr Koukal: Jsem
(2016) a jedné z neprodávanějších letošních knih Jiná Gabriela
Koukalová. Vstup volný.
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NOVÉ KNIHY
Z KOUZELNÉHO ČTENÍ
Na dětské oddělení městské knihovny přibyla série titulů z oblíbené
edice Kouzelného čtení. Děti si
mohou nově vypůjčit interaktivní
mluvící knihy Doprava, Svět zvířat, Dinosauři, Hravé české dějiny
1, Anglický obrázkový slovník, Německý obrázkový slovník, O perníkové chaloupce, Večerníčkovy
pohádky a Zpívánky 2.
Čtvrtek 6. září v 15.00
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Na začátku nového školního roku zveme opět předškolní děti
ve věku od 4 do 6 let do městské knihovny. V dětském oddělení
bude připraven zábavný program. Maminky mají možnost využít
přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
SE BUDOU OD ZÁŘÍ LOVIT PERLY
Děti od 6 do 15 let se budou moci zapojit do čtenářské hry Lovci
perel, která se již osvědčila ve více než stovkách knihoven a škol
po celé republice. Princip je jednoduchý a zábavný – děti čtou
speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“ a vyplňují k nim pracovní list, kde odpovídají na povinné i speciální nepovinné otázky
a rozvíjí tak svoje kreativní myšlení. Za to jsou odměněny nejenom krásnými perlami, které budou vyvěšené v knihovně po celou dobu trvání soutěže, ale také speciálními virtuálními penízky.
Ty pak bude nakonec možné utratit ve speciálním knihovnickém
krámku. Hrát se bude až do příštího roku a na nejlepší lovce perel
čekají skvělé odměny! Tak se nezapomeňte od září přihlašovat!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ pro školní rok
2018/2019 bude k dispozici od úterý 4. září.
Zahájení pravidelné zájmové činnosti v týdnu od pondělí 1. října.
RYBÁŘSKÉ KROUŽKY zahájí ve středu 12. září od 15.00
v rybářské klubovně v Opočně.

IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254,
www.ixko.eu
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
V ulici Zd. Nejedlého 574
BIBLICKÉ STUDIUM středa 5. a 19. září v 19.00
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) každou sobotu
v 18.00

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL

Sobota 1. září v 17.30
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Premiéra nového českého thrilleru od režiséra Karla Janáka. Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní ﬁrmy, který má za úkol ﬁnalizovat projekt tzv. inteligentního domu

zajišťující maximální luxus a bezpečnost pro své obyvatele.
S manželkou se nastěhují do prototypu takového domu ze skla
a kamene uprostřed nádherné přírody. Jejich život v domě, který
se zpočátku jeví jako vysněný, se však postupně mění v noční
můru. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Sobota 1. září ve 20.00
UPGRADE 2
Premiéra drsného sci-ﬁ thrilleru o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby se mohl pomstít. Mládeži nepřístupný. Vstupné
120 Kčǀ100 min.
Neděle 2. září v 17.30 + beseda s tvůrci ﬁlmu!
VŠECHNO BUDE
Premiéra ﬁlmu ČR/Slovinsko/SR/Polsko. Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct a kteří se společně vydávají
v ukradeném autě na cestu přes celou republiku. Oceňovaný režisér Olmo Omerzu má za sebou celovečerní snímek Rodinný
ﬁlm, za nějž získal Cenu za umělecký přínos na ﬁlmovém festivalu v Tokiu. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ85 min. Předprodej vstupenek již zahájen!
Neděle 2. září ve 20.00
JAN PALACH
Repríza dramatu ČR/SR. Jan Palach. Student, který se v roce
1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa.
Film ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele
a citlivého, přemýšlivého studenta ﬁlozoﬁe stala „pochodeň číslo
1“. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ120 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 6. září v 10.00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Repríza amerického muzikálu. Největší letní ﬁlmová pohoda se
vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ114 min.
Čtvrtek 6. září ve 20.00
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Repríza úspěšné české tragikomedie „o chlastu, vůli a vesmíru”.
V hlavních rolích: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 110 Kčǀ 92 min.
Pátek 7. září ve 20.00
ALFA ﬁlm ve 3D
Repríza akčního dramatu. Velkolepé dobrodružství, odehrávající
se během poslední doby ledové 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. Ochočí si osamělého vlka a postupně se učí spoléhat jeden
na druhého. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ90 min.
Sobota 8. září a neděle 9. září vždy v 17.30
KUBÍK HRDINA
Premiéra animovaného rodinného dobrodružného ﬁlmu. Příběh
mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ83 min. České znění.
Sobota 8. září ve 20.00
VŠECHNO BUDE
Repríza road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct
a kteří se společně vydávají v ukradeném autě na cestu přes celou
republiku. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ85 min.
Neděle 9. září ve 20.00
PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA,
KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI
Premiéra originální komedie. Aja je chudý, ale talentovaný kou23
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zelník a fakír z malé indické vesničky. Místo zvláštních schopností disponuje vybroušenými triky, zručností a talentem. Jeho
nemocná matka ho vyšle na tajemnou misi do Paříže. Neshoda
s excentrickým taxikářem Aju zanechá kousek od Paříže, v obchodě Ikea. Tam se seznámí s okouzlující Marií... Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ92 min.

Sobota 22. září v 17.30
MALÁ ČARODĚJNICE
Premiéra německé pohádky. Všem známý Večerníček o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi Abraxasovi se dočkal ﬁlmového zpracování. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ103 min.
České znění.

Pátek 14. září - neděle 16. 9 2018
DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2018
Všichni ﬁlmoví příznivci jsou zváni na dýchánek, který začne v pátek v Rodinném pivovaru
vernisáží výstavy Krajina Lustig za přítomnosti Evy Lustigové, dcery spisovatele Arnošta Lustiga. Miloň Čepelka uvede záznam
představení Divadla Járy Cimrmana. V roce
oslav 100 let od vzniku samostatné republiky se podíváme na inscenaci České nebe. Jistě potěší beseda s předním ﬁlmovým střihačem Aloisem Fišárkem, který byl letos oceněn Českým lvem
za mimořádný přínos české kinematograﬁi. Natáčení oscarového
Amadea Miloše Formana v sobotu přiblíží dva členové štábu –
režiséři Jan Schmidt a Tomáš Tintěra. Na tatínka, významného
českého režiséra Jiřího Krejčíka, od jehož narození letos uplynulo sto let, zavzpomíná jeho syn. Besedovat rovněž přijede
spisovatel a scenárista Jiří Stránský spolu s režisérem Hynkem
Bočanem, rovněž letos jubilujícím. Pavel Hypius v neděli připomene, jaké to bylo, když se ﬁlmy namotávaly do cívek...
Bližší informace o Dobrušské klapce na webových stránkách
www.kino.mestodobruska.cz, v denním tisku a na zvláštních plakátech.

Sobota 22. září ve 20.00

Čtvrtek 20. září a neděle 23. září vždy ve 20.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Premiéra nové české komedie. Rudolf Havlík, režisér
úspěšných Pohádek pro Emu,
přichází s novou komedií
s hvězdným hereckým obsazením. Scénář o věčném soupeření mužského a ženského
světa napsal společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou,
jednou z nejprodávanějších
domácích knižních autorek. Charismatický cynik Karel Král (Jiří
Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého
ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho
nezávazný způsob života utrží hned několik ran... Dále hrají:
Anna Polívková, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová a další. Mládeži
přístupný Vstupné 130 Kčǀ95 min.
Pátek 21. září ve 20.00
KING SKATE
Premiéra českého dokumentu režiséra Šimona Šafránka. Skateboard - v šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin.
Kultovní postavy českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy
za svobodou uprostřed komunismu. Mládeži přístupný Vstupné
100 Kčǀ82 min.

SESTRA
Premiéra amerického mysteriózního thrilleru. Démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2 se vrací, aby šířila zlo ze
záhadného kláštera v Rumunsku. Mládeži nepřístupný. Vstupné
110 Kčǀ96 min.
Neděle 23. září v 17.30
PŘÍBĚH KOČEK
Premiéra animované rodinné komedie. Devět životů, devětkrát
větší zábava. Jsou především líné a všechno mají na háku, ale
i kočky mají velká srdce, mají své legendy a dny, kdy zažívají
neuvěřitelně věci. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
České znění.
Divadelní představení
Pondělí 24. září v 19.30
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Příběh dvou přátel Ellinga a Kjell Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj
v ústavu pro duševně choré a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny. Divák se stává svědkem
jejich střetávání se s každodenní realitou, která je pro oba přátele
komplikovaná a přináší řad velmi humorných situací, zároveň
však, pod odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze po lásce a přátelství. Elling a Kjell
stojí na prahu nového „opravdového“ života... Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný, Lenka Zahradnická a Šárka
Opršálová. Vstupné 390 KčǀPředprodej od neděle 2. září od 15.30
hodin on-line na www.kino.mestodobruska.cz.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 27. září v 10.00
KRKONOŠE
Premiéra dokumentu ČR. Jedinečná zpráva o jedinečných horách. Čechy podceňované horské království. Ráj endemických
druhů rostlin, unikátních horských rašelinišť a ledovcových karů.
Pohoří mnoha nej: nejstaršího národního parku s nejvyšší horou
i vodopádem. Místo, které každý zná a málokdo o něm opravdu
něco ví. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ90 min.
Čtvrtek 27. září ve 20.00
ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLADEM SNU
Premiéra české dramatické komedie režiséra Pavla Göbla. Český ﬁlmový
underground přímo navazuje
na Odborný dohled nad východem slunce. Tři staří kamarádi – Muzikant, Zloděj
a Cirkusák, bývalí spoluvězni z bolševického kriminálu, spolu po ovdovění žijí
v domě na česko-německém
pomezí. Hrají: Vratislav
Brabenec, Jozef Polievka,
Jiří Vymětal, Nikol Fischerová, Laco Deczi, Jiří Lábus a další. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ79 min.
Pátek 28. září ve 20.00
BEZE STOP
Premiéra amerického dramatu. Patnáctiletá Tom žije s otcem
v lese na okraji Portlandu. Dobrovolná izolace od tzv. normální
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společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu čistých, civilizací
nezkažených prostých radostí. Jednoho dne však o sobě okolní
svět dává vědět a konfrontace je nevyhnutelná. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ119 min.
Sobota 29. září a neděle 30. září vždy v 17.30
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ ﬁlm ve 3D
Premiéra animované rodinné komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu existují. Mládeži přístupný 96 min. Vstupné 130 KčǀČeské znění.
Neděle 30. září ve 20.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Repríza nové české komedie režiséra Rudolfa Havlíka s hvězdným hereckým obsazením (Jiří Langmajer, Anna Polívková, Matěj Hádej, Táňa Pauhofová a další). Mládeži přístupný Vstupné
130 Kčǀ95 min.
Sobota 29. září ve 20.00
PREDÁTOR: EVOLUCE ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního sci-ﬁ. Před více než třiceti lety jsme se s nimi
střetli poprvé. A byl to pořádný nářez. Teď se Predátoři, jedni
z největších lovců celého vesmíru, opět vrací na naši planetu.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 150 Kčǀ100 min.
Čtvrtek 4. října v 19.00
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA DOBRUŠKY
Tradiční společenská akce, při níž jsou oceněny osobnosti, které
se výrazně zasloužily o rozvoj Dobrušky v různých oblastech života našeho města. V roli moderátora večera se představí Dušan
Vančura, zpěvák, kontrabasista, textař, hudební aranžér a překladatel. Zároveň na pódiu vystoupí společně s vokálním souborem
Antikvartet.

MALÝ SÁL
Úterý 18. září v 15.00
SETKÁNÍ SENIORŮ SE STAROSTOU
Tradiční diskuzní pořad, na němž starosta Dobrušky společně se
svými kolegy z městského úřadu seznamuje občany s aktuálním
děním ve městě.
Výstava
Pondělí 3. září – neděle 30. září
STOLETÍ DOBRUŠKY V PLÁNECH,
PROJEKTECH A VIZÍCH
– pohledy na naše město minulosti, současnosti a budoucnosti
na rýsovacím prkně. Otevřeno od 3. do 30. září v provozních hodinách kina.

SPORT A RELAXACE
KRYTÝ BAZÉN
A LETNÍ KOUPALIŠTĚ

V pátek 28. září krytý bazén otevřen pouze do 18 hodin!
Ranní plavání (ve dnech školní výuky od 5. září)
středa – pátek od 6.00 - 7.30 hodin
V pátek 28. září se ranní plavání nekoná – státní svátek.
SAUNA – letní provoz
Úterý
13 – 21 ženy
Středa
13 – 21 muži
Čtvrtek 13 – 21 společná
Sledujte webové a facebookové stránky bazénu.
Aquaerobic (od 18. září)
Úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin
Spinning (od 10. září)
s instruktorkou Alenou
s instruktorem Liborem

úterý
16.30 a 17.45
čtvrtek a pátek 16.30 a 17.45

FOTBAL
Městský stadion Václava Šperla
Domácí mistrovské zápasy mužstev SK Dobruška
Sobota 1. září
SK Dobruška B – SK Petrovice
okresní přebor – muži
Dobruška/Opočno - Slavoj Skřivany
krajská soutěž – starší dorost
Neděle 2. září
SK Dobruška/Opočno – Sokol Velké Poříčí
krajská soutěž – starší žáci v Opočně
Dobruška/Opočno - Babí/Velké Poříčí
krajská soutěž – starší dorost
SK Dobruška A – FC Vrchlabí
krajský přebor – muži

10.00
14.45

10.00
14.45
17.00

Středa 5. září
SK Dobruška A – FK Vysoká nad Labem
krajský pohár – muži

17.30

Sobota 15. září
SK Dobruška B – FC Rychnov n. K. B
okresní přebor – muži

10.00

Neděle 16. září
Dobruška/Opočno - Teplice/Meziměstí
krajská soutěž – starší dorost
SK Dobruška A – SK Libčany
krajský přebor – muži
Neděle 30. září
SK Dobruška A – FK Lázně Bělohrad
krajský přebor – muži

14.45
17.00

16.30

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Hřiště za sokolovnou

Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798
V případě příznivého počasí bude LETNÍ KOUPALIŠTĚ otevřeno denně 10.00 – 19.00
KRYTÝ BAZÉN
Provoz krytého bazénu:
sledujte webové či facebookové stránky
www.bazen.mestodobruska.cz,
Bazén a koupaliště Dobruška

Domácí mistrovská utkání družstev TJ. Sokol Dobruška
Neděle 2. září
Sokol Dobruška – TJ Stará Ves
1. liga ženy
Sobota 8. září
Sokol Dobruška – TJ Lázně Bělohrad
OP mladší žáci
Sokol Dobruška – TJ Lázně Bělohrad
OP starší žákyně

9.30

9.00
10.10
25
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Sokol Dobruška – TJ Lázně Bělohrad
OP starší žáci
Sokol Dobruška B – TJ Lázně Bělohrad
OP muži
Sokol Dobruška – TJ Sokol Osek nAD Bečvou
2.liga muži
Neděle 9. září
Sokol Dobruška – TJ Přeštice
1. liga ženy
Sokol Dobruška – TJ Stará Ves
2. liga muži
Neděle 23. září
Sokol Dobruška – TJ Jiskra Humpolec
2. liga muži
Sokol Dobruška – Sokol Blovice
1. liga ženy

BĚH

11.20
12.30
16.00

Neděle 23. září – start v 10.00
Městský běh Dobruškou – 4. ročník
Prezence od 9 hodin před Rýdlovou vilou. Bližší informace
na telefonech 605 156 575 a 725 714 068.

9.00

VŠESTRANNÉ CVIČENÍ

11.00

11.30
13.30

Tělocvičná jednota Sokol Dobruška – oddíl všestrannosti zve
chlapce a děvčata ve věku od 6 do 10 let k pravidelnému cvičení ve velkém sále sokolovny vždy v pondělí od 17.30 hodin.
Zahájení v pondělí 17. září.
Ke společnému cvičení jsou vítáni rodiče i prarodiče. Případné
dotazy volejte na telefonní číslo 603 781 975 paní Věře Jílkové.

ZE SPORTU
Úspěšná tažení obhájců trofejí
na osmadvacátém Dobrušském poháru
Obě ﬁnále 28. ročníku futsalového
turnaje Dobrušský pohár ovládly vítězné
týmy z loňského roku. Obhájit cennou
trofej v hlavním turnaji mužů se podařilo hráčům Golden Guns Hradec Králové.
Vloni v Dobrušce triumfovali pod jiným
názvem - Odchovanci hradeckého fotbalu.
Ženský turnaj se hrál už posedmé a stejně
jako před rokem v něm triumfovaly futsalistky pražského Antietanolu. V pořadí
třetí turnaj veteránů (hráčů nad 40 let)
ovládl Bláža tým z Hradce Králové.
Do turnaje mužů vstoupilo 32 týmů,
rozdělených do čtyř osmičlenných skupin. V sobotu odehrály čtyři utkání, zbylé
tři zápasy v neděli dopoledne. Do nadstavbové vyřazovací části postoupila čtyři nejlepší mužstva. Bez zaváhání prošly
skupinami dva celky, které v závěru turnaje zaslouženě dosáhly na medaile –
Golden Guns HK a Komáři Filipov.
Stop rekordmanovi ve čtvrtﬁnále
V jedné z nejvyrovnanějších skupin
překvapivě dvakrát zaváhal nejúspěšnější
tým historie dobrušského turnaje AC Gamaspol Jeseník a postoupil až ze třetího
místa. Proto k souboji Gamaspolu a loňského vítěze Golden Guns HK došlo už
ve čtvrtﬁnále. Podle odborníků v předčasném ﬁnále se pětinásobný vítěz DoPo musel sklonit před královéhradeckým týmem
(stejně jako vloni v semiﬁnále).
Velmi dramatické bylo utkání o třetí místo. Komáři Filipov v něm ztráceli
na brněnský Lukec tým Brno už tři góly
(0:3), ale souboj o bronz nevzdali. A vyplatilo se. Do konce hrací doby dokázali
vyrovnat a v penaltovém rozstřelu nezaváhali.
26

Rebelové smazali tříbrankovou ztrátu
Obhajující „zlaté pušky z Hradce“
zahájily ﬁnále proti
SFC Rebels Šumperk
excelentně.
Během pár minut utekly soupeři
na 3:0. Zdálo se, že
ﬁnále nabídne jasnou záležitost. Jenže ani „rebelové“,
stejně jako Komáři,
nerezignovali. Trpělivě ukrajovali ze
zdánlivě nesmazatelné ztráty a najednou bylo vyrovnáno
3:3! V koncovce ﬁnálového dramatu se
však Golden Guns HK obdivuhodně zved-

Nejužitečnější hráč Vítězslav Hrubý

li a jako třetí tým v historii DoPo dokázali
obhájit pohárové vítězství z předchozího
roku (5:3). Před nimi se to povedlo pouze
Gamaspolu (2005 a 2016) a bratrům Ulichovým v dresech bohuslavických Kanárků (zlatý hattrick 1991 až 1993).
Postup nováčka až do ﬁnále
Ženský turnaj opět potvrdil, že do programu DoPo oprávněně patří. Nabídl celou
řadu divácky atraktivních zápasů. Z devíti
družstev rozdělených do dvou skupin postoupilo do play oﬀ osm nejlepších. Počtvrté za sebou na DoPo hrál o konečné
3. místo bruntálský Tým neohrožených
žen. Předchozí tři duely o bronz nezvládl.
„Kletbu“ se Bruntálu podařilo zlomit až
letos. Neohrožené ženy přestřílely Kopačky z Oseku nad Bečvou 4:1. Do ﬁnále proti
obhajujícímu Antietanolu Praha se probojoval nováček na DoPo - Čáslavandy. Sou-
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peřky se střetly už ve skupině, v níž vyhrál
tým z Čáslavi (2:0). V rozhodujícím duelu
turnaje se však karty obrátily a konečný
triumf po výhře 3:1 slavily futsalistky Antietanolu.
Přiznali faul a přišli o postup
Cena fair play Dobrušského poháru,
která se dlouhá léta uděluje na počest kamarádky Hanky Doubkové, zůstala doma.
Za rytířský čin ji převzali hráči týmu pořádajícího klubu FC Santus Dobruška.
V zápase proti STS Chvojkovice prohrávali 0:1, když se jim podařilo vsítit vyrovnávací gól. Rozhodčí ho uznal, ale domácí
přiznali, že si před vstřelením branky pomohli faulem, který sudí přehlédl. Gól byl
odvolán a další už Santus nevstřelil. Zápas
tak prohrál 0:1. Bodová ztráta připravila
Santusáky o postup ze skupiny. Scházel
jim jediný bod. Z postupu se na jejich
úkor radoval právě soupeř z Chvojkovic.
Turnaj veteránů (hráči nad 40 let) vyhrál Bláža týmu z Hradce Králové. Bronz
získal domácí celek Atletico chuligán
Dobruška zásluhou těsné výhry ve vzájemném zápase nad Indianou Plumlov.
(six)

Z VÝSLEDKŮ
TURNAJ MUŽŮ - play oﬀ - osmiﬁnále: FC Louka Košťany - Závodní hostinec Česká Ves 3:1, Atletico chuligán
Dobruška - Rebels Šumperk 2:2, pen. 2:3,
Komáři Filipov - STS Chvojkovice 4:1,
Klub Sportowy Pilawianka (Pol.) - Flamengo Hradec Králové 1:5, Lukec tým
Brno - Bobr team Praha 6:4, Frantic Dogs
Hradec Králové - Columbia Řetenice
2:0, Golden Guns Hradec Králové - RB
Pardubice 4:1, Indiana Plumlov - AC Gamaspol Jeseník 1:1, pen. 1:2. Čtvrtﬁnále: FC Louka Košťany - Rebels Šumperk
3:5, Komáři Filipov - Flamengo HK 1:1,
pen. 2:1, Lukec tým Brno - Frantic Dogs
HK 1:0, Golden Guns HK - AC Gamaspol
Jeseník 3:1. Semiﬁnále: Rebels Šumperk
- Komáři Filipov 3:2, Lukec tým Brno Golden Guns HK 0:1. Utkání o 3. místo: Komáři Filipov - Lukec tým Brno 3:3,
pen. 2:0. Finále: Rebels Šumperk - Golden Guns Hradec Králové 3:5.
Nejlepší brankář: Martin Dittert (Lukec tým Brno). Kanonýr turnaje: Milan
Klimeš (Lukec tým Brno) 20 gólů. Nejužitečnější hráč: Vítězslav Hrubý (Gol-

Mladí házenkáři dobrušského Sokola
zakončili sezonu ve finále Poháru ČR
Mladší žáci oddílu národní házené
T. J. Sokol Dobruška obsadili konečné
2. místo ve Východočeském oblastním
přeboru 2017/201818. Zajistili si tak postup na turnaj o Pohár ČR. V Dobrušce
se ho od 22. do 24. června zúčastnilo šest
družstev ze čtyř oblastí. Hrálo se turnajovým způsobem každý s každým.
Dobruška v úvodním utkání prohrála
se Sokolem Tymákov. Na domácích hráčích byla znát zbytečná nervozita z vrcholné akce, která jim svazovala ruce.
Ve druhém zápase podlehli papírově
slabšímu soupeři z Bakova nad Jizerou.

Na vítězství bohužel nestačilo ani střelecké galapředstavení Adama Falty
(11 branek). V úvodních dvou střetnutích se dobrušský tým musel obejít bez
zraněného brankáře Patrika Sejkory, jehož zastoupili útočníci Filip Kubec nebo
Jakub Štěpán. Zejména Štěpánovy góly
chyběly. Zvítězit nejtěsnějším rozdílem se mladým dobrušským Sokolům
podařilo až ve třetím zápase nad Osekem
nad Bečvou. V utkání proti TJ Litohlavy zahrála skvěle domácí obrana v čele
s brankářem, přesto to na body těsně
nestačilo. V závěrečném utkání Dobruš-

den Guns Hradec Králové). Cena fair
play Hanky Douckové: mužstvo FC Santus Dobruška.
TURNAJ ŽEN - play oﬀ - čtvrtﬁnále:
Cuba Libre Ladies Hradec Králové - Kopačky Osek nad Bečvou 1:2, Antietanol
Praha - Chýše 4:1, Čáslavandy - Pandy
Praha 3:0, Tým neohrožených žen Bruntál - SPS Sázava 0:0, pen. 3:2. Semiﬁnále:
Kopačky Osek n. B. - Antietanol Praha 2:6,
Čáslavandy - Tým neohrožených žen Bruntál 3:0. Utkání o 3. místo: Kopačky Osek
n. B. - Tým neohrožených žen Bruntál 1:4.
Finále: Antietanol Praha - Čáslavandy 3:1.
Nejlepší brankářka: Nikola Znamínková (Čáslavandy). Kanonýrka turnaje:
Klára Jarošová (Tým neohrožených žen
Bruntál) 9 gólů.
TURNAJ VETERÁNŮ
Konečné pořadí
1. Bláža tým HK
12
2. Kapitán Duchcov
10
3. Atletico Chuligán Dobruška 9
4. Indiana Plumlov
9
5. Žemla Old Children´s Group 4
6. Sokolíci Rychnov n. K.
0

(12:5)
(13:11)
(13:13)
(13:8)
(9:12)
(5:16)

ka nestačila na pozdějšího vítěze turnaje
z Přeštic.
Dobrušským mladším žákům navzdory
zisku pouhých dvou bodů patří poděkování za bojovnost, přístup ke všem pohárovým zápasům a zejména za stabilní
výkony během sezony v oblastním přeboru. Prohra ve vzájemném utkání s Bakovem znamenala v Poháru ČR poslední
šesté místo. Nejužitečnějším hráčem Dobrušky byl vyhlášen Dominik Tošovský,
nejlepším střelcem byl Jakub Štěpán,
autor 37 branek.
(jn)
Výsledky T. J. Sokol Dobruška: Tymákov - Dobruška 22: 10 (15:7), Bakov
n. Jiz. - Dobruška 16: 14 (8:5), Dobruška
- Osek n. Beč. 22: 21 (11:10), Dobruška
- Litohlavy 7:8 (4:4), Dobruška - Přeštice
13:22 (7:12).
Sestava a branky mladších žáků
T. J. Sokol Dobruška – brankář: Patrik
Sejkora; obránci: Matěj Čančara, Marcus
Pataky, Dominik Tošovský, Matěj Hoﬃnger, Milan Hoﬃnger, (Lukáš Tošovský);
útočníci: Jakub Štěpán (37 branek), Adam
Falta (21), Filip Kubec (kapitán, 7), Tadeáš Černý (1), Martin Endrych, (Oliver
Kejval). Trenéři: Vladimír Flégl a Pavel
Kubec. Vedoucí družstva: Jiří Novotný.

Úspěšný tým mladších žáků T. J. Sokol
Dobruška. Zleva trenér Vladimír Flégl,
Matěj Čančara, Adam Falta, Tadeáš Černý, Jakub Štěpán, Lukáš Tošovský. Vpředu: Patrik Sejkora, Oliver Kejval, Filip
Kubec, Dominik Tošovský, Matěj Hoﬃnger, Milan Hoﬃnger. Na snímku chybí
Martin Endrych
27
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Z DOBRUŠSKÝCH FIREM
Více než půlstoletá
polygrafická tradice
Dobrušské strojírny dne 14. srpna
změnily
svůj
název.
Dosavadní
KBA-Graﬁtec s. r. o. od srpna nahradil
nový Koenig & Bauer Graﬁtec s. r. o.
Důvodem změny je sjednocení názvu
s mateřskou společností Koenig & Bauer
sídlící v Německu. Změna se v současné
době dotkla i dalších společností spadající
do koncernu. Firma se chystá na významný den. Na neděli 23. září připravuje Den
otevřených dveří a koncert Symfonického
orchestru Českého rozhlasu v montážní
hale (pozvánka na titulní straně).
Koenig & Bauer Graﬁtec je v současnosti jediným výrobcem tiskových ofsetových strojů v České republice. Koncern
Koenig & Bauer AG se ve svém oboru
řadí mezi největší světové výrobce tiskové techniky. Hlavním výrobním programem společnosti je výroba strojů pro
potisk formátů B2.
Historie polygraﬁckého průmyslu
v Dobrušce trvá více než půl století. Výroba tiskařských strojů zde byla zahájena

v roce 1956. Zpočátku se využívala převzatá dokumentace,
ale začalo pracovat
dobrušské vývojové
oddělení.
Prvními polygraﬁckými produkty,
vyrobenými v Dobrušce byly řezačky
na papír, knihtiskové stroje Maxima
Front a Librex, nátiskové stroje OLB 2
a OLB , knihtiskové
rotační stroje RAA2, Rotadonor 201.
Ofsetové stroje Zetaconte na ruční pohon
se začaly vyrábět v roce 1956. O tři roky
později přišel na svět první stroj s elektrickým motorem.
Kvaliﬁkované dělníky si fabrika vychovávala sama. Již v roce 1950 vzniklo vlastní učňovské zařízení v bývalé
továrně na zemědělské stroje ﬁrmy
Šeda v Pulické ulici (po roce 1948 se
jmenovalo STAP).
Vyučovalo se v něm
v oborech zámečník,
soustružník a frézař.
Učiliště patřilo k ﬁrmě do roku 1991.
Vychovalo více než
dva tisíce kvaliﬁkovaných pracovníků
nejen pro vlastní zá-

Z HISTORIE Koenig & Bauer Graﬁtec
Průmyslová výroba v místech dnešních strojíren se datuje do roku 1886. Tehdy koupila hospodu Zastavilka Josefa Novotná a zřídila v ní pilu a mlýn na tříslo
pro synovu koželužnu. V roce 1892 zde zahájili textilní výrobu v nově postavené tkalcovně. Během roku 1941 továrna přešla na válečnou strojírenskou výrobu.
Tehdy v ní působila ﬁrma A. Lorenc jemná mechanika z Drážďan. Po válce byl
závod postupně začleňován do Povážských strojíren, pražské Tesly Elstroj a TOS
Dobruška. Výroba polygraﬁckých strojů, trvající do dneška, byla v našem městě
zahájena v roce 1956. O dva roky později ﬁrma správně přešla pod ADAST Adamov, kam patřila až do sametové revoluce. V roce 1992 vznikla samostatná akciová
společnost Dobrušské strojírny se sídlem v Dobrušce. S příchodem amerického většinového vlastníka na začátku 21. století (2001) změnila název na Graﬁtec, s.r.o.,
Praha. V roce 2003 se sídlo společnosti vrátilo do Dobrušky. Dne 14. března 2005
se dobrušská fabrika stala součástí jednoho z největších výrobců tiskových strojů
na světě - německé společnosti Koenig & Bauer Aktiengesellschaft (KBA) a následně změnila název na KBA-Graﬁtec, s.r.o., Dobruška.
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vod, ale i pro řadu tiskáren po celé republice.
V roce 1976 byla zahájena výroba prvních archových ofsetových strojů. Jednalo
se o pokrokové stroje Dominant 812 pro
formát papíru B2 a byly dílem zdejší vývojové konstrukce. Vyrobilo se jich však
jen pár desítek kusů. Vedení podniku
v Adamově rozhodlo, že se do Dobrušky
přesune výroba v zahraničí poptávaných
strojů Dominant 724. Následně zde skončil vývoj kompletních strojů. Od roku
1977 do konce roku 1991 se v Dobrušce
smontovalo 3 885 strojů Dominant neboli
8 507 tiskových jednotek této formátové řady. Stroje vyrobené ve městě F. L.
Věka putovaly do celého světa. Převážná část dobrušské produkce byla určena
k exportu do zahraničí (Francie, Anglie,
Holandsko, Německo, Finsko, Švédsko,
USA, Kanada, Japonsko, SSSR a další).
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V první polovině 80.
let se uskutečnila
přestavba továrny.
Byla
vybudována
nová budova montážní haly.
V roce 1992 se
dobrušské strojírny
oddělily od koncernu ADAST. Začala se
vyrábět nová značka strojů POLLY
66 (660 × 485 mm).
Na sklonku 20. století (1999) byla
zahájena
výroba

POLLY 74 (B2) – 740 × 520 mm. O dva
roky později se většinovým vlastníkem
společnosti se stala americká společnost
Charles Investment Partners a ﬁrma se
přejmenovala na Graﬁtec. Od roku 2005
je dobrušský závod součástí německé
společnosti Koenig & Bauer AG (KBA).
V následujícím roce společnost oslavila
padesát let výroby strojů pro polygraﬁi.
V roce 2008 byl dokončen vývoj nové
řady tiskových strojů RAPIDA 75, který
byl před třemi lety inovován na produkt
RA 75 PRO. V stejném roce ﬁrma rozšířila nabídku NC obráběcích strojů. Strojírny prošly modernizací a získaly certiﬁkáty
ISO 9001 a ISO 14 001.
(red, KBA)

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ
Co by na to asi řekl
František Ladislav Věk?
Na dohled od turistického cíle Dobrušky - rodného domku F. L. Věka – Heka
někdo vyhodil na ulici starou sedací soupravu! Přitom ve sběrném dvoře v ulici Čs. odboje lze obdobný odpad uložit
ZDARMA třikrát v týdnu (v úterý, v pátek
a v sobotu)?! Šokující fotografie zaslaná čtenářkou Dobrušského zpravodaje
už další komentář nepotřebuje!!!
29
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Křížovka o ceny
Řešení srpnové křížovky korespondovalo s aktuální problematikou,
kterou momentálně řeší dobrušští zastupitelé – koupí budovy a pozemků Univerzity Karlovy. Správné znění tajenky
v srpnovém čísle Dobrušského zpravodaje: STUDIJNÍ STŘEDISKO UK.
Téměř dvacet správných odpovědí (18)
přinesli čtenáři Dobrušského zpravodaje do schránky umístěné v Informačním

30

středisku. Padesát osm luštitelů poslalo
správné znění tajenky elektronickou cestou – e-mailem.
Paní Štěstěna se při losování výherců usmála na Ivu Preclíkovou a Zuzanu
Izákovou z Dobrušky a Zdeňka Pavlíka
z Přepych. Všichni tři získávají obvyklé
ceny – po dvou vstupenkách na ﬁlmové
představení dle vlastního výběru v dobrušském kině během měsíce září.
Pokud se chcete pokusit získat lístky do dobrušského kina na říjnový ﬁlm,

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 neděle 16. září.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
Malá nápověda: řešení tajenky koresponduje s informacemi, které obsahuje
toto číslo Dobrušského zpravodaje.
Nápověda: KONI, HATT, ANOLIS.
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE

ZÁPIS NA ANGLIýTINU
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 probíhá do 12. záĜíí 2018

^dWϭ
^hWZ,ZK^
ǀĞǀĂƓş
ƓŬŽůĐĞ

^dWϮ
ZK<^dZ^
ǀĞǀĂƓş
aͲϭ͘ƐƚƵƉĞŸ

^dWϯ
Z>^
ǀĞǀĂƓş
aͲϮ͘ƐƚƵƉĞŸ

Informace na tel. 728 926 399
www.atlanta-a
akademie.c
cz
Šárka a Jan Králíþk
kovi a ATLANTA tým

WKD,Dsa/D dDh^W d
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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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Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Miroslav Sixta,
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Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Mgr. Taťána Klapková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný, Miroslav Sixta (six).
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.85=<$1*/,ý7,1<
od záĝí 2018 v Dobrušce / Opoÿnč
• Kurzy anglického jazyka pro praktické použití pro dospČlé, novČ i kurzy pro seniory
• Nauþíme vás základy angliþtiny, pokroþilejší studenty výraznČ zdokonalíme
a u tČch nejpokroþilejších upevníme nadále jejich znalosti
• Kurzovné 1.950 Kþ za pololetí, druhé pololetí plynule navazuje
• Studium probíhá v klidné, pĜátelské a pohodové atmosféĜe, kam se budete rádi vracet
a bude Vás to bavit
• Studium cizího jazyka není o laciných slibech,
ale o solidní oboustranné práci mezi námi a vámi
• Rádi vás uvidíme na našich nezávazných zkušebních hodinách

Jazykové centrum anglického jazyka
Tel.: 736 414 549, 494 532 102

ZZZMFDMF]

Účastníci 28. ročníku letního
kurzu českého jazyka pro krajany
1 Mira Abdiyeva, Kazachstán, 2 Gladys Beatriz Albicoro, Argentina, 3 Rachel Alon Margalit, Izrael, 4 Zafer Ben Khadra,
Sýrie, 5 Ranim Ben Khadra, Sýrie, 6 Amanda Isabel Bolivar
Càrdenas, Venezuela, 7 Elena Bondareva, Rusko, 8 Anne-Marie Cardin, Kanada, 9 Janko Ćulibrk, Bosna a Hercegovina,
10 Viktoriia Davydenko, Ukrajina, 11 Tiago Di Bella, Brazílie,
12 Dragana Ðonin, Srbsko, 13 Domagoj Dragija, Chorvatsko,
14 María Alejandra Dufek, Argentina, 15 Nada Fares, Libanon,
16 Edna Gómez Ruiz, Mexiko, 17 Claudia Havliczek Paci, Chile,
18 Tamar Chitinashvili, Gruzie, 19 Anthon Chovanec, Dánsko,
20 Dagmar-Petronela Ienciu, Rumunsko, 21 Nura Kallaso34

vá, Sýrie, 22 Cristian Leonel Klobouk, Argentina, 23 Ivanna
Kozak, Ukrajina, 24 Anastasios Kranakis, Řecko, 25 Hlib Kussii,
Ukrajina, 26 Maclean Gregory Lunko, USA, 27 Baruch Lurie,
Izrael, 28 Marie Ludmila Merkowitz, USA, 29 Anatolii Migulka, Rusko, 30 Roza Migulka, Rusko, 31 Josefa Millán Kasik,
Chile, 32 Fatima Maria del Carmen Morys Barrios, Paraguay,
33 Julia Mourchidová, Sýrie, 34 Marek Karel Novák, JAR,
35 Lucía María del Valle Odetti, Argentina, 36 Mischa Peška,
JAR, 37 Vanessa Porto Brixi, Brazílie, 38 Yoselin Angelica Quintero Lopez, Mexiko, 39 Rachel Raynauld, Kanada, 40 Gabryell
Rodrigues Soares Da Silva, Brazílie, 41 Elena Rodríguez Novotna, Španělsko, 42 Sharon Sanzetenea Soukup, Bolívie, 43 Rebeka
Selihar, Chorvatsko, 44 Liudmila Shamota, Gruzie, 45 Marileia
Fátima Schlendak, Brazílie, 46 Camila Susana Silva, Argentina,
47 Lucija Siruček, Chorvatsko, 48 Mariana Soledad Slaboch,
Argentina, 49 David Albert Stepan, USA, 50 Jiřina Sultanová,
Syrie, 51 Anna Szincsák, Maďarsko, 52 Lili Szincsák, Maďarsko,
53 Lađik Škornjička, Srbsko, 54 Anton Šovanek, Srbsko, 55 John
Edwin Topic, USA, 56 Alejandro Alberto Ureta Chudoba, Španělsko, 57 Yevheniia Vasylieva, Ukrajina, 58 Marcela Alejandra
Velazquez, Argentina, 59 Viktoriya Vorobets, Ukrajina, 60 Daria Wolna, Polsko, 61 Graeme Alexander Fiser, Velká Británie,
62 Izabela - Vlasta Flaşca, Rumunsko, 63 Svetlana Frýdová,
Rusko, 64 Miguel Ángel Gutiérrez Kuruz, Chile, 65 Lawrence F. Jindra, USA, 66 Marko Kelečevič, Bosna a Hercegovina,
67 Maya Lurie, Izrael, 68 Jan Mikulčík, Německo, 69 Darnell
Ann Stepan, USA, 70 Margaret Sands Supik, USA, 71 Diana Wanousová, Sýrie, 72 Sthephen Whitney, USA, 73 Barbara Stryble
Whitney, USA, 74 Mgr. Vladimíra Koreňová, vedoucí kurzu,
75 Jan Žák, asistent vedoucí kurzu, 76 Klára Prchlíková, DiS.,
asistentka, překladatelka do Aj, 77 Mgr. Milena Petrová, pedagog, žlutá třída, 78 Mgr. Radka Alvarez, pedagog, modrá třída, překladatelka do Šj, 79 Mgr. Milena Koreňová, pedagog,
červená třída, 80 Mgr. Jolana Vlášková, pedagog, zelená třída,
81 Mgr. Alena Obstová, pedagog, fialová třída, 82 Mgr. Pavel
Smolák, pedagog, oranžová třída, 83 Mgr. Josef Kejval, pedagog
Hv, Vv.
foto na straně 35

52

10

40

28

25

50

51

36

66

33

27

20

3

61

67

19

29

13

49

30

45

69

73

53

12

44

16

77

60

8

60

65

70

5

79

68

81

62

39

82

74

21

75
80

4

54
76

58

57

1

9

18

78

45

24
34

41

37

23

78

42
14

32

22

35

2

59
38

31

17

15

64

6

46

55

71

7

56

63

26
11

47

V rámci tradiční PŘEHLÍDKY FOLKLORNÍCH SOUBORŮ, která předznamenala 64. ročník Mezinárodního folklorního festivalu
v Červeném Kostelci, se na náměstí F. L. Věka představily dva kolektivy. Z Pyrenejského poloostrova přicestovali tanečníci a hudebníci z Grupo Folklorico Valdemel. Španělský temperament se na pódiu střídal s českými lidovými písněmi, tanci, říkadly a zvyky
v podání členů dětského souboru Hadářek z Červeného Kostelce.
Vítězné týmy 28. ročníku futsalového turnaje DOBRUŠSKÝ POHÁR – Antietanol Praha a Golden Guns Hradec Králové.

