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VÁNOČNÍ STROM na náměstí F. L. Věka tradičně dopravili
pracovníci technických služeb ve spolupráci s majitelem jeřábu
Petrem Čančarou z Křovic. U transportní operace devítimetrového stříbrného smrku asistovali městští strážníci. Třicetiletý
strom městu věnovala rodina Javůrkova z Tyršovy ulice.

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY, sektorů technických disciplín a fotbalového hřiště na Městském stadionu Václava Šperla s blížícím se koncem roku finišovala. Na přelomu listopadu a prosince probíhala instalace zábradlí okolo běžeckého oválu.
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SLOVO STAROSTY
Milí
Dobrušťáci,
za
pár
dní
na
našem
náměstí
přivítáme
se šestihodinovým
předstihem nový
rok. Opět si společně
s
dětmi
užijeme zábavný
podvečer při tradičním Silvestříku, jehož závěr nemůže
končit jinak než velkým ohňostrojem nad
špicí renesanční radnice.

Loučíme se s rokem „osmičkovým“,
v jehož průběhu jsme oslavovali století
samostatnosti naší republiky. Jaký bude
nadcházející rok s devítkou na konci? To
ukáže až čas, ale já pevně věřím, že se povede.
Stejně jako letos nás v něm čekají
neméně významná výročí. Celorepublikově si na jeho sklonku připomeneme,
že takzvaná sametová revoluce otočila
kolo dějin v našem státě před třiceti lety.
V dubnu uplyne čtvrt milénia od narození
nejproslulejšího dobrušského rodáka F. V.
Heka, který byl předobrazem románového

hrdiny F. L. Věka. O měsíc dříve oslavíme
půl století od otevření nové budovy kina.
Dovolte mi, abych se při výčtu očekávaných výročí podíval trochu dál do budoucnosti. Proč? Protože naše město čeká
v roce 2020 skutečně mimořádně významná událost. Již jsme začali pracovat na
přípravách 700. výročí od první písemné
zmínky o Dobrušce…
Přeji Vám v nadcházejícím roce co nejvíce radosti a především pevné zdraví.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Euroklíč v novém roce také v Dobrušce
CO SE SKRÝVÁ POD NÁZVEM EUROKLÍČ
Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen
osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let, a to
k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K tomu, aby se
Euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musejí být osazena speciálním zámkovým systémem. Výhodou Euroklíče je, že si s ním
lidé se zdravotním postižením můžou tato zařízení odemknout
sami a nemusejí žádat o klíč obsluhu.
KDO MŮŽE ZÍSKAT EUROKLÍČ?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP
a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící
roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespeciﬁckými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní koliti-

Číslo měsíce: 444
Na začátku procesu přípravy strategického plánu Dobrušky
se uskutečnil Průzkum spokojenosti obyvatel města prostřednictvím vyplňování tištěné nebo elektronické verze dotazníku. Do průzkumu se v září, říjnu a listopadu zapojilo celkem
444 respondentů, což je na naše šestitisícové městečko velmi vysoké číslo. Všem, kteří do subjektivní analýzy přispěli,
DĚKUJEME.
Cílem průzkumu bylo zprostředkovat nezávislou zpětnou
vazbu názorů, postojů, preferencí a potřeb obyvatel Dobrušky. Výstupy z průzkumu poskytují informace o spokojenosti
obyvatel s jednotlivými oblastmi života a zároveň přispějí
k lepšímu stanovení strategických záměrů obce do budoucna.
Čtyři sta čtyřicet čtyři respondenti odpověděli alespoň
na nějakou otázku. Většina výsledků je tvořena odpověďmi
od 413 z nich, kteří odpověděli prakticky na všechny otázky.
Zbývajících jednatřicet respondentů odpovědělo odpověděli téměř shodně pouze na otázky týkající se třídění odpadu
a zdrojů informovanosti o dění ve městě.
Z hlediska pohlaví bylo rozložení respondentů rovnoměrné. Na otázky odpovědělo 219 mužů a 205 žen. Zbývající
účastníci průzkumu na tuto identiﬁkační otázku neodpověděli. Největší zastoupení mají respondenti ve věku 45 – 64 let,
dále pak senioři (26,8 %) a věková skupina 30 – 44 let. Naopak nejmenší zájem projevila o průzkum nejmladší skupina
obyvatel ve věku do 29 let.
(red)

dou), močovými dysfunkcemi a rodiče dětí
do tří let. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří
nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční
karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé cílové skupiny.
KDE ZDARMA OBDRŽÍTE EUROKLÍČ?
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Královéhradecký kraj je Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. a jeho regionální pracoviště
Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.
Od 2. ledna 2019 na Městském úřadě Dobruška,
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Nám. F. L. Věka 26
Kontaktní osoby: Ing. Mgr. Simona Dolková,
vedoucí odboru OSVZ, tel.: 494 629 621
Mgr. Bohuslav Matys,
sociální pracovník, tel.: 494 629 625
KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT?
Na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních, zdravotnických zařízeních, v obchodních
centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech.
Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech Evropské unie, kde je možnost jejich využití podstatně vyšší.
Aktuální seznam míst, kde lze Euroklíč v České republice použít, naleznete na internetových stránkách www.euroklic.cz
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč použít, je obvykle označeno
samolepkou a pamětní deskou.
Mgr. Bohuslav Matys

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC DOBRUŠKY
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
DOBRUŠKY ZA ROK 2018
Čtvrtek 24. ledna v 19.30 hodin
velký sál společenského centra
Během tradičního slavnostního večera budou oceněni
úspěšní sportovci a zasloužilí funkcionáři
z dobrušských sportovních klubů a oddílů.
Uvádí Honza Dušek, moderátor Rádia Černá hora.
V doprovodném programu
vystoupí zpěváci Karolína Andršová a Tomáš Bartoš.
A možná přijde i kouzelník…
Vstup zdarma na místenky, které budou k vyzvednutí
v informačním centru od 14. ledna 2019.
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 26.11.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 23/2018
dle předloženého návrhu
– uzavření dohody o přerušení části díla
„Rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce“ se společností KENVI CZ, s. r. o.,
IČ 28825039
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IE-12-2006778, název: Dobruška, garáže
-rek. NN- vývod z TS510, s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
– podpis žádostí o provedení komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Spáleniště a v katastrálním území Domašín u Dobrušky a podání těchto žádostí
Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému
pozemkovému úřadu pro Královéhradecký
kraj, pobočce Rychnov nad Kněžnou
– uzavření Dohody o skončení výpůjčky nemovité věci s manžely XXXXX
– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovité
věci, a to části pozemku parc. č. 1026/1
v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky, s XXXXX
– uzavření nájemní smlouvy s Ing. Pavlem
Michlem, IČ 48612804, na části pozemků
parc. č. 2113/127 a 2113/125 v obci a k. ú.
Dobruška o výměře 15 m2 za účelem prodeje vánočních stromků. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 08.12.
do 22.12.2018. Cena nájmu je 4.500 Kč a je
splatná při podpisu smlouvy. Prodejní místo bude ohraničeno montovaným plůtkem,
po skončení prodeje bude pozemek předán
zpět uklizený a uvedený do původního stavu
– uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 127/1 v obci Dobruška a k.
ú. Pulice s manžely XXXXX
– uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě
433/2005 o nájmu pozemků uzavřené dne
02.09.2005 se Zemědělským družstvem
Dobruška, IČ 00128112, jímž se s účinností
od 19.10.2018 mění předmět nájmu a výše
nájemného. Předmětem nájmu přestanou
být pozemky parc. č. 570/161 a 595/21
v obci Dobruška a k. ú. Pulice, roční nájemné 142.675 Kč bude sníženo o 6.243 Kč
na částku 136.432 Kč, pro rok 2018 bude
nájemné s ohledem na okamžik změny
předmětu nájmu a na uzavřený Dodatek č.
12 ke Smlouvě 433/2005 o nájmu pozemků,
kterým je výše nájemného pro rok 2018 stanovená na 143.230 Kč, sníženo o 1.266 Kč,
tj. bude činit 141.964 Kč
– uzavření Dodatku č. 74 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 31.12.2018
– zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 6
ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor
v budově Městského úřadu v Dobrušce ze
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dne 30.09.1992, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Komerční bankou, a. s.,
IČ 45317054, na pronájem nebytových prostor v I. PP a v I. NP budovy čp. 11, která je
součástí pozemku parc. č. 17 v obci a k. ú.
Dobruška. Záměrem budou oznámeny tyto
změny nájemní smlouvy:
– prodloužení doby nájmu o 5 let,
tj. do 30.09.2024 + 5 let opce,
– zvýšení ročního nájemného za pronajaté
prostory od 01.10.2019,
– změna přílohy č. 3 „Technické zhodnocení vypořádávané při skončení nájmu“
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 29.11.2013 uzavřené s Tělocvičnou jednotou Sokol Dobruška, IČ 00578941
zástupcem města Dobrušky v zájmovém
sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion
Glacensis, IČ 64224619, zastupitelku města
Dobrušky Blanku Čiháčkovou
zástupcem města Dobrušky v zájmovém
sdružení právnických osob Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
IČ 65992466, zastupitele města Dobrušky,
místostarostu Miroslava Sixtu
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč na akci „Vánoce v Sedmikrásce“, Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce,
IČ 73633569, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle
vzorové smlouvy schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016
zřízení nové povodňové komise města Dobrušky ve složení: starosta Ing. Lžíčař Petr
- předseda PK, místostarosta Sixta Miroslav
- místopředseda PK, referent pro krizové
řízení Bc. Bořek Jaroslav - tajemník PK,
místostarosta Sadovský Petr, vedoucí oddělení ŽP Ing. Seidl Tomáš, referent oddělení
ŽP Ing. Baše David, vedoucí odboru dopravy a SVV Ing. Coufalová Blanka, vedoucí
TS Kunc Vlastislav, velitel JSDH města
kategorie JPO III Sazima Tomáš, vedoucí
OO Policie ČR Dobruška npor. Bc. Petera
Luboš, DiS. - členové PK
v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona
o obcích změnu organizační struktury Městského úřadu Dobruška spočívající ve zřízení nového samostatného oddělení správy
budov od 01.01.2019
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m.) zákona o obcích změnu organizační směrnice
č. OS 02, Organizačního řádu, související
se zřízením nového oddělení správy budov
od 01.01.2019
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona
o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu a do organizačních složek města od 01.01.2019
v rámci zajištění akce „Ochutnávka maďarských vín a specialit“ úhradu ubytování a stravování pro 7 členů maďarské
delegace z Ábrahámhegy ve dnech 06.12.
– 09.12.2018

– uzavření městské knihovny v době
od 27.12.2018 do 31.12.2018
– změnu otevírací doby informačního centra
o vánočních svátcích: pátek 21.12. - 8-12
a 13-15, sobota 22.12. – zavřeno, čtvrtek
27.12. a pátek 28.12. – 8-12 a 13-15, sobota
29.12. a pondělí 31.12. – zavřeno
– Plán zimní údržby komunikací v majetku
města Dobrušky na rok 2018 – 2019

byla seznámena
– s návrhy na pořízení změny Územního plánu Dobruška doručených na Město Dobruška v období od 01.01.2018 do 12.11.2018

bere na vědomí
– informace o současném stavu realizace díla
„Rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce“
a souhlasí s dosavadním postupem odboru rozvoje města v této věci, zejména pak
s částečným pozastavením jeho provádění
v místech, kde se nachází dešťová kanalizace, a to z důvodu nutnosti provést její
výměnu

souhlasí
– s úpravami nebytového prostoru – kosmetika v II. NP budovy polikliniky
v Pulické ulici čp. 99 v Dobrušce provedenými nájemcem Mgr. Barbarou Baškovou,
IČ 07406258, v rozsahu uvedeném v e-mailu od Mgr. Baškové ze dne 19.11.2018.
Po skončení nájmu bude nebytový prostor
uveden do původního stavu. Náklady spojené s úpravou nebytového prostoru nese
výlučně nájemce

pověřuje
– starostu Ing. Petra Lžíčaře zastupováním
města na Valných hromadách Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko,
IČ 72034459. V případě nemožnosti účasti
Ing. Petra Lžíčaře na Valné hromadě pověřuje zastupováním města Dobrušky na Valné hromadě místostarostu Miroslava Sixtu

zřizuje
– pro volební období 2018-2022 Komisi pro
rozvoj Dobrušky. Schůzi komise svolává
předseda komise dle potřeby, nejméně však
jednou za dva měsíce s výjimkou letních
prázdnin. Zápisy ze schůzí předkládá předseda k seznámení radě města

jmenuje
– předsedou komise pro rozvoj Dobrušky
Ing. arch. Oldřicha Bittnera a členy komise
Ing. Markétu Fingrálovou, Ivana Koláčného, Ing. Petra Lžíčaře, Miroslava Nováka
a Ing. Miloše Zetka

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit pořízení Změny č. 3 Územního plánu Dobruška podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, na základě předložených návrhů na změnu územního plánu č.
3, 4, 5, 6, 7 dle § 44 písm. d) stavebního
zákona
– schválit dle § 44 odst. 4 úplnou úhradu ná-
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kladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, pokud bude zpracováno, a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho
změně, v plné výši navrhovateli, a to způsobem uvedeným v článku V. odst. 2 Zásad postupu při pořizování změn územního
plánu
schválit starostu města Ing. Petra Lžíčaře
jako určeného zastupitele, který bude s úřadem územního plánování spolupracovat
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona
při pořizování Změny č. 3 Územního plánu
Dobruška
schválit změnu projektu „Pořízení techniky
pro JSDH města Dobrušky kategorie JPO
III“ spočívající ve změně rozsahu pořizované techniky, změně jeho celkových nákladů, které nově činí 366.708 Kč vč. DPH,
a ve změně jeho názvu, který nově zní
„Město Dobruška - pořízení techniky pro
JSDH kategorie JPO III“
schválit přijetí daru pozemků parc. č.
2289/21 o výměře 8 m2 a parc. č. 1290/96
o výměře 564 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1938-29/2018 ze dne
28.02.2018 z pozemku parc. č. 1290/71, vše
v obci a k. ú. Dobruška a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.
1007991843 s Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem, IČ 01312774
neschválit přijetí nabídky koupě pozemku parc. č. 261/7 v obci Dobruška a k. ú.
Běstviny od Státního statku Jeneč, státního
podniku v likvidaci, IČ 00016918
schválit místostarostu Miroslava Sixtu
zástupcem města a zastupitelku Blanku
Čiháčkovou jako náhradníka zástupce města v Místní akční skupině POHODA venkova z. s.

–

–

–

–

–

–

nedoporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky schválit
– předložené návrhy na změnu Územního
plánu Dobruška č. 1, 2 a 8.

Rada města
dne 29.11.2018

–

projednala a předkládá
– Zastupitelstvu města Dobrušky ke schválení návrh rozpočtu města Dobrušky na rok
2019 včetně tvorby a použití Sociálního fondu na rok 2019. Rozpočet města se
navrhuje jako schodkový. Celková výše
příjmů je 168.122.243 Kč, celková výše
výdajů je 232.210.000 Kč. Schodek ve výši
64.087.757 Kč je hrazen ﬁnančními prostředky z minulých let

–

–

schvaluje
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 27.08.2018 na vypracování strategického plánu rozvoje města Dobrušky,
se společností BERMAN GROUP, s. r. o.,
IČ 25924206
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 17.12.2018.

–

–

Rada města
dne 10.12.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 24/2018
dle předloženého návrhu
– platové tarify ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Dobruška – MŠ,
ZŠ, ZUŠ a DDM od 01.01.2019 v souladu

–

s NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění NV č. 263/2018 Sb.
výplatu odměn ředitelům škol a školských
zařízení zřizovaných městem Dobruška dle
předloženého návrhu. Odměny lze vyplatit
ve vyúčtování měsíce prosince 2018 dle ﬁnančních možností jednotlivých organizací
objednání vypracování dokumentace pro
společné povolení stavby „Přístavba výtahu a výtahové šachty k objektu polikliniky
čp. 99 v Dobrušce“ včetně příslušné inženýrské činnosti a vypracování položkového
rozpočtu stavby u společnosti RP výtahy, s.
r. o., IČ 28935934, za cenu 155.848 Kč vč.
21 % DPH
objednání projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, a to
včetně jeho ocenění, tj. zpracování souhrnného rozpočtu, pro akci Stavební úpravy
a přístavba restaurace Bazén v Dobrušce
u Ing. arch. Kláry Bittnerové, IČ 73249947,
za celkovou cenu 229.500 Kč (Ing. arch. Bittnerová není plátcem DPH)
prodloužení termínu pro plnění objednávky
č. 175 - PD rekonstrukce veřejně přístupné
účelové komunikace mezi místními částmi
Chábory-Mělčany společnosti Hronovský –
dopravní projekce, s. r. o., IČ 07053428, dle
předložené žádosti a uzavření příslušného
dodatku k této objednávce
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IZ-12-2000757 název: Dobruška, Čs. odboje, 2175/1, MĚSTO – přel. kN, s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí se Společenstvím vlastníků bytových
jednotek, Mírová 731-734 v Dobrušce,
IČ 25989430, za účelem zřízení staveniště vč. umístění lešení, jeho užívání k provádění stavebních prací a pro umístění
oploceného zařízení staveniště pro složení
stavebního materiálu při provádění opravy
bytového domu čp. 731-734 v Dobrušce
uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 127/1 v obci Dobruška a k. ú.
Spáleniště s XXXXX, za účelem umístění
a provozování městské movité stavby – autobusové čekárny pro cestující veřejné autobusové dopravy
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne
16.08.2018 s Adélou Vítovou, IČ 07206755
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 04.12.2014 k bytu č. 19
v domě čp. 976 v ulici Orlická v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 19 do 31.03.2019
uzavření Smlouvy o výpůjčce se Základní
uměleckou školou, Dobruška, Kostelní 428,
IČ 71234357, na Buﬀet Crampon – Eb baryton saxofon pro pokročilé hráče, inv. č.
MAJ000007503
uzavření Smlouvy o opakovaném krátkodobém nájmu prostoru sloužícího podnikání
– části chodby v I. NP budovy u hlavního
vchodu budovy polikliniky v Pulické ulici čp. 99 v Dobrušce s Radkou Krtilovou,
IČ 87436604
nové znění Přílohy č. 1 Plánu inventur
na rok 2018 vydaného ke Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků města
Dobrušky č. OS 20

– bezplatné zapůjčení prostor Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce Domu dětí
a mládeže Dobruška, IČ 64224635 dne
11.02.2019 od 8 do 13 hodin za účelem realizace besedy s lektorem sdružení Abatop
Tomášem Řehákem „O nemoci AIDS“
– uzavření Kolektivní smlouvy se Základní
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Města Dobrušky na dobu
od 01.02.2019 do 31.01.2020
– uzavření smlouvy o dílo s Vladimírem Faltou, IČ 41246497, jejímž předmětem je
zpracování a tisk Dobrušského zpravodaje, za nabídkovou cenu 990.960 Kč + DPH
v platné sazbě
– ceník ubytování v budově čp. 777 dle přílohy s účinností od 02.01.2019
– ceník pronájmu v budově čp. 777 dle přílohy s účinností od 02.01.2019
– uzavření darovací smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Rodný kraj
Františka Kupky, IČ 75123142. Předmětem
smlouvy je darování propagačních předmětů v celkové částce 3.536 Kč vč. DPH
– uzavření smlouvy o výpůjčce č. 14/2018
s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově
Brodě za účelem výstavy originálů uměleckých děl ze sbírek Vlastivědného muzea
v Dobrušce
– uzavření Smlouvy o spolupráci č. 6/2019/
KPZ s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
České republiky, IČ 41197518. Předmětem
smlouvy je poskytnutí 10 % slevy z ceny
základního vstupného a na ostatní služby
v areálu Krytého bazénu v Dobrušce (sauna, whirpool, aquaerobik, spinning, atd.)
členům Klubu pevného zdraví VZP ČR
– snížení ceny za pronájem krytého bazénu
pro výuku plavání žáků základních škol
pro Angeliku Novákovou, IČ 72850817
od 04.02. do 15.04.2019 každé pondělí
na částku 950 Kč bez DPH za 1 hodinu rezervace krytého bazénu
– uzavření smlouvy o marketingové spolupráci a poskytnutí služeb se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, IČ 46354182.
Město Dobruška na základě této smlouvy
umožní volný vstup do krytého bazénu klientům ZPŠ v hodinách pro veřejnost v úterý od 17:00 do 19:00 a v neděli od 16:00
do 18:00 hodin. ZPŠ uhradí městu Dobruška sjednanou cenu za poskytnuté služby
ve výši standardního vstupného
– uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě
na dodávku kapalného chloru č. K 115/2018
se společností GHC Invest, s. r. o.,
IČ 60464496
– uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
na pronájem ocelových tlakových nádob
pro kapalný chlór č. 2009/090123A se společností GHC Invest, s. r. o., IČ 60464496

souhlasí
– s provedením akumulační nádrže pro deš-
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ťové vody, která bude vybudována v rámci
akce Stavební úpravy a přístavba restaurace
Bazén v Dobrušce, a se svedením dešťových vod z jejího bezpečnostního přepadu
do veřejné kanalizační stoky

byla seznámena
– se zápisem z jednání pověřených zástupců
vlastníků infrastrukturního majetku a zástupců společnosti AQUA SERVIS, a. s.
a schvaluje cenu vodného a stočného předloženou společnosti AQUA SERVIS, a. s.,

IČ 60914076 platnou od 01.01.2019. Cena
vodného je 40,60 Kč vč. DPH, cena stočného je 40,40 Kč vč. DPH

kého zahrádkářského svazu Svépomoc
Dobruška, IČ 69156573, za dohodnutou
kupní cenu ve výši 52.780 Kč. Kupní cena
je splatná do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až
po úplném zaplacení kupní ceny. Správní
poplatek za návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí, vyhotovení
geometrického plánu nutného k oddělení
pozemku a daň z nabytí nemovitých věcí
platí kupující.

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky schválit
– prodej pozemku parc. č. 2309/9 o výměře 91 m2 odděleného geometrickým plánem č. 1969-179/2018, vyhotoveným dne
05.11.2018 Ing. Milošem Tůmou, CSc.,
Opočno, z pozemku parc. č. 2309/3 v obci
a k. ú. Dobruška Základní organizaci Čes-

Z pracovního diáře starosty
■ Čtvrtek 15. listopadu: jednání se zaměstnanci pobočky Univerzity Karlovy; porada odboru rozvoje města.
■ Pátek 16. 11.: jednání s Oldřichem
Hyskem, architektem sportovní haly
Pulická.
■ Sobota 17. 11 až neděle 25. 11.: dovolená.
■ Pondělí 26. 11.: schůze rady města;
setkání s brigádním generálem Františkem Menclem, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého
kraje.
■ Úterý 27. 11.: jednání se zástupci společnosti LIDL; cenová komise společnosti Aqua Servis Rychnov n. K.
■ Středa 28. 11: kontrolní den rekonstrukce městského stadionu; jednání
s vedením města Opočno o spolupráci
v oblasti sociálních služeb.
■ Pátek 30. 11: účast na rozsvícení vá-

nočního stromu v Křovicích.
■ Neděle 2. prosince: rozsvícení vánočního stromu v Dobrušce.
■ Pondělí 3. 12.: setkání starostů z Rychnovska na téma prevence kriminality
v průmyslové zóně Kvasiny/Solnice
a jejím okolí; jednání s architektem
Miroslavem Gebasem – využití budovy
univerzity v Dobrušce.
■ Úterý 4. 12: porada odboru rozvoje
města; křest nových knih ﬁlmového
historika Pavla Taussiga.
■ Středa 5. 12.: výběrové řízení na tiskového mluvčího a redaktora Dobrušského zpravodaje; setkání starostů
v závodě Škoda Auto Kvasiny.
■ Čtvrtek 6. 12.: jednání s Václavou Volfovou, ředitelkou úřadu práce v Dobrušce; účast na soutěži Podorlického
vzdělávacího centra Auto jede v kulturním domě; setkání s maďarskou

Okénko poslance Petra Sadovského:
Rychnovská nemocnice dostala další šanci
Dnes opětovně
k aktuálnímu tématu
rychnovské nemocnice. Jak jsem již
psal v minulém čísle
Dobrušského zpravodaje, delší dobu
se snažím bojovat
za to, aby rada kraje
udělila pokyn představenstvu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje,
potažmo Oblastní nemocnici Náchod,
k učinění kroků, které povedou ke vzniku
samostatně řízené části závodu s názvem
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, nebo
k úplně samostatné nemocnici.
A to se konečně stalo!
Rychnovský špitál bude mít vlastního
ředitele. Organizačně bude spadat pod
statutárního ředitele, ale bude řídit nemocniční provozy v rychnovském areálu.
To znamená, že od 1. ledna 2019 bude mít
vlastní vedení. Organizační změnu v první polovině prosince odsouhlasila rada
Královéhradeckého kraje. Cílem je personální stabilizace rychnovské nemocnice,
která v současné době spadá pod Oblastní
nemocnici Náchod.
6

Z právního hlediska bude subjekt Oblastní nemocnice Náchod, a. s. zachován.
Dojde však k organizační změně v podobě přímého řízení nemocnice v Rychnově
nad Kněžnou vlastním managementem.
Jmenování nového ředitele je jedním
z konkrétních kroků pro posílení rychnovské nemocnice, její rozvoj a osamostatnění. Kraj tímto krokem konečně po dlouhé
době jasně vyjadřuje zájem o rychnovskou nemocnici s cílem o její stabilizaci, dobré fungování a v neposlední řadě
o zajištění zdravotnických služeb pro
obyvatele rychnovského regionu. Zda
tím i personál zároveň získává další
impuls pro budoucí
činnost nemocnice,
ukáže až čas.
Nemocnice
v Rychnově nad
Kněžnou zajišťuje
zdravotnickou péči
pro spádovou oblast
s minimálně 80 tisíci obyvateli. Spadá
do ní také průmys-

■

■

■

■
■

delegací v renesanční radnici a předání čestného občanství Ábrahámhegy
Františku Nagymu.
Pátek 7. 12.: jednání s projektantem
o rozvodech počítačových sítí v budově univerzity; výroční valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů Dobruška
v Křovicích.
Pondělí 10. 12.: jednání Mikroregionu Rodného kraje Františka Kupky,
schůze rady města; pravidelné jednání
s měst arch Tomášem Haromem.
Úterý 11. 12: porada vedoucích odborů a organizačních složek města
Dobrušky; dozorčí rada Aqua Servisu
Rychnov n. K.; jednání komise pro
strategické plánování města Dobrušky.
Středa 12. 12.: příprava převzetí budovy univerzity v Dobrušce.
Čtvrtek 13. 12.: koordinační schůzka
s hejtmanem Královéhradeckého kraje
na téma rozšíření nabídky sociálních
služeb na Dobrušsku.

lová zóna Solnice/Kvasiny, kam za prací
dojíždí na 12 tisíc lidí. Královéhradecký
kraj i nadále počítá s investičními plány
na přestavbu a modernizaci rychnovské
nemocnice za téměř 400 milionů korun.
Konečně krok správným směrem. Jsem
rád. Byl to milý dárek k Vánocům pro
naše spoluobčany.
Přeji všem
šťastný nový rok.
Petr Sadovský,
místostarosta
a poslanec Parlamentu ČR
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AKTUALITY Z MĚSTA
Tříkrálová sbírka 2019
18. ročník
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou
akcí v České republice. Tentokrát se koledníci vydají na pouť
za „světlem dobrých skutků“ už po sedmnácté a věříme, že
jich bude zase mnoho...
Na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi budou koledovat v sobotu 5. ledna 2019. Skupiny tří králů doprovázené vedoucím
budou sbírat ﬁnanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky
opatřené charitním logem a obdarovávat dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.
Motto Tříkrálové sbírky již tradičně zní:
POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS
I V ZAHRANIČÍ A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA
Konkrétním záměrem Farní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny, podpora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc rodinám v soc. tísni,
rodinám s postiženým dítětem a podpora aktivit souvisejících
s projektem Adopce na dálku v Indii.
Po skončení sbírky vám přijdou koledníci v neděli 6. ledna
v 17 hodin zazpívat na náměstí v Dobrušce a dozvíte se předběžný výsledek sbírky.
Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího
syna v betlémských jeslích. A prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá korun v kasičce koledníků má svoji váhu. Přijměte,
prosíme, tyto vyslance potřebných, kteří zazvoní u Vašich dveří
v sobotu 5. ledna: Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce, a věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré
věci. Za vaše finanční příspěvky charitě i sladké maličkosti koledujícím dětem předem upřímně děkujeme a přejeme vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky!
Prosíme každého, kdo by se chtěl jakkoli zapojit do organizování a realizace sbírky, nechť nás kontaktuje. S vaší pomocí
a dobrými nápady přinese Tříkrálová sbírka ještě více užitku.
Ing. Jana Poláčková, koordinátorka sbírky
tel. 723 539 100
Farní charita Dobruška
www.dobruska.charita.cz
e-mail: charita.dobruska@seznam.cz

Farní charita Dobruška
Kostelní 259, 518 01 Dobruška
IČ 73635391
tel. 723 539 100
č. účtu 244057716/0300
www.dobruska.charita.cz
E-mail: charita.dobruska@seznam.cz

Časový rozvrh Tříkrálové sbírky 2019
(přihlášky dětí a vedoucích na e-mailové adrese:
charita.dobruska@seznam.cz
další informace na tel. 723 539 100 Jana Poláčková)
15. 12. – 3. 1. nábor dětí
Čtvrtek 3. 1. 18.00 PCentrum - schůzka dětí
Pátek 4. 1.
18.00 PCentrum - schůzka vedoucích skupinek
19.30 PCentrum - pečetění pokladniček
Sobota 5. 1. 8.00 PCentrum - nástup vedoucích
(fasování - pokladny, průkazky, materiál,
děti, obvod)
8.30 PCentrum - nástup dětí
(nejlépe už ustrojených)
9.00 kostel sv. Václava - požehnání koledníkům
(křídy, společné foto, rozvoz do vesnic)
18.00 PCentrum - sčítání (organizátoři)
Neděle 6. 1.
16.00 PCentrum - děti nácvik koled,
oblékání na vystoupení
17.00 náměstí - vystoupení dětí na náměstí
- koledy, Žesťový kvartet Valanky, vyhlášení
předběžných výsledků TKS,
zhasnutí vánočního stromu
Středa 23. 1. 17.00 kino - poděkování koledníkům,
prezentace fotograﬁí z TKS 2019,
promítání ﬁlmu Malá čarodějnice
19.00 kino - poděkování koledníkům,
prezentace fotograﬁí z TKS 2019,
promítání ﬁlmu Bella a Sebastian 3

Spolupráce škol, orgánu sociálně-právní ochrany dětí
a sociálních služeb
Orgán sociálněprávní ochrany dětí
(dále jen OSPOD)
Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška
uspořádal ve spolupráci s lokální
síťařkou pro Dobrušku a Rychnov
nad Kněžnou paní
Miou Magenheimovou, Dis., v rámci

projektu „Systémová podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí“ Ministerstva práce a sociálních věcí ČR setkání škol, OSPOD, zástupců sociálních
služeb a dalších organizací ve věci podpory ohrožených dětí v obci s rozšířenou
působností (dále jen ORP) Dobruška.
V prostorách Odboru dopravy a správy
vnitřních věcí MěÚ Dobruška proběhla v termínech 13., 15. a 20. listopadu
2018 setkání, na kterých se mimo jiné
7
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řešily modelové kazuistiky. Účast byla
k naší radosti velká, protože většina pozvaných nabídku přijala. Významnými
hosty jednotlivých setkání byli tajemník MěÚ Dobruška JUDr. Jan Šťastný,
vrchní inspektorka nprap. Bc. Simona
Dvořáková, zástupci MAS Pohoda a řada
dalších. Zúčastnily se i dvě školy mimo
ORP Dobruška. Cílem akce bylo prohloubit vzájemnou spolupráci, vyjasnit si
kompetence OSPOD, škol (mateřských,
základních, středních), sociálních služeb
zaměřených na pomoc dětem a rodinám,
neziskových organizací, poradenských
a dalších zařízení.
Pro zástupce škol (zejména ředitele,
metodiky prevence či výchovné poradce
z celkem 23 škol) byl připraven informační materiál s názvem „Spolupráce škol
s ostatními aktéry v síti pro ohrožené děti
a jejich rodiny v ORP Dobruška“, který
obsahuje stručný návod pro pedagogy,
jaké možnosti mohou využít v případech,
kdy se setkají s ohroženými či potencionálně ohroženými dětmi. Pedagogové
dále obdrželi rady ohledně spolupráce
škol a OSPOD.
Akce měla dle získaných zpětných
vazeb velký úspěch. Většina zúčastněných škol má zájem o navazující setkání
k tomuto tématu. Pozitivně byla vnímána
např. možnost rozebrat konkrétní případy z jednotlivých škol a zprostředkování nových informací. Potěšilo nás, že již
v listopadu některé školy navázaly spolupráci se sociálními službami, které se jim
v rámci setkání představily.
Děkujeme všem za účast a pomoc při
organizaci. Budeme se těšit na další spolupráci.
Simona Dolková,
vedoucí Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Dobruška

PRÁVNÍK RADÍ
Návštěva exekutora u rodičů dlužníka
Na mého syna, který se mnou sdílí
byt, je vedena řada exekucí, které nesplácí. Dříve jsem se mu snažila pomoci, ale
vždy se dostal ještě do větších problémů.
Bojíme se, že k nám přijde exekutor a zabaví můj byt nebo moje věci.
Exekutor by měl obecně zabavovat
pouze věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka. U věcí, kde není problém vlastníka
určit, jako je třeba byt zapsaný v katastru nemovitostí, není tedy podobná obava
na místě. Složitější to ovšem může být
s věcmi v bytě. Exekutor může vstupovat do objektů, kde má povinný své věci,
což váš byt splňuje. Návštěvu exekutora
tak nelze vyloučit, i když lze snížit její
pravděpodobnost třeba tím, že zrušíte
údaj o trvalém pobytu syna, že syn nebude uváděn na schránce či dveřích bytu,
případně, že si poštu nechá posílat na jinou adresu. Pokud už exekutor nebo jeho
vykonavatel přijde, tak bez ohledu na to,
kdo je vlastníkem, nesmí zabavovat poměrně široký okruh věcí. Výčet je uveden
v § 322 občanského soudního řádu a jde
třeba o věci patřící do běžného vybavení
domácnosti, o zdravotnické potřeby nebo
třeba o domácí zvířata. Pokud jde o ostatní věci, které chce exekutor zabavit, tak
je na vás, abyste prokázala své vlastnické právo. Podaří-li se vlastnictví prokázat již při návštěvě exekutora, pak může
exekutor od zabavení takové věci upustit.
Nepodaří-li se exekutora přesvědčit při
návštěvě, je nutné do 30 dnů od doby, kdy
se o zahrnutí věci do soupisu dozvíte, podat u exekutora návrh na vyškrtnutí věci

z tohoto soupisu. K návrhu by se měly připojit i důkazy vašeho vlastnictví. Za důkaz může sloužit takřka cokoliv. Může jít
o listinné důkazy (kupní smlouva, faktura
apod.), svědectví (např. souseda apod.),
staré fotograﬁe vašeho bytu, zkrátka cokoli, co prokazuje, že věc patří vám a nikoli synovi. Pokud je návrh podán, pak
o něm musí exekutor rozhodnout ve lhůtě
15 dnů. Pokud exekutor návrhu nevyhoví a zamítne ho, pak zbývá ještě jedna
možnost, a sice podání vylučovací žaloby
k soudu do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí vyškrtnutí ze soupisu.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
U Výstaviště 138/3, Praha 7,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblast dluhové
problematiky a exekucí“ jsou podpořeny
MPSV ČR v rámci dotačního programu
- Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

Nové dopravní značení v Opočenské ulici
Minulý měsíc bylo v Opočenské ulici
instalováno nové dopravní značení. Tato
značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (IP 13b) s platností od křižovatky
s ul. Pulická po křižovatku s ul. Komenského označuje parkoviště, na kterém je řidič
při počátku parkování povinen umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm
dobu začátku stání. V Dobrušce najdeme
již takových parkovišť pět a na dodatkových tabulkách je vždy uvedena doba,
po kterou dopravní značka platí.
Solnická ulice
(u budovy MěÚ Dobruška č.p. 57)
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 1 hod.
Šubertovo náměstí
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 2 hod.
Komenského ulice
(u budovy MěÚ Dobruška č.p. 629)
Po - Pá od 7 do 16 hod. max. 30 min.
8

Opočenská ulice
(u prodejny Trend č.p. 81)
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 30 min.
Opočenská ulice (nové)
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 60 min.

Dopravní
značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“
najdeme i v jiných městech,
a proto doporučujeme mít
ve
vozidle
parkovací kotouč (parkovací
hodiny) vždy
po ruce. Jedná se o plastovou nebo papírovou tabulku, kterou lze pořídit do dvaceti korun. Po příjezdu na parkoviště
na ni jednoduše nastavíme dobu příjezdu a umístíme viditelně za čelní sklo.
Řidič, který nerespektuje tuto dopravní
značku, se dopouští přestupku a lze mu
v blokovém řízení uložit pokutu až dva
tisíce korun.
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Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. Čs. odboje 50, 518 01 Dobruška
NABÍDKA PRÁCE: Provozní technik
Požadujeme:
• vzdělání: min. SŠ technického směru - nejlépe el. zaměření,
ŘP skupiny B
• orientace v obvodech měření, IT technologiích a datové komunikaci výhodou
• samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost se schopností týmové spolupráce
• komunikativnost a schopnost písemného projevu ve vztahu k zákazníkům
• nadstandardní znalost práce na PC

Nabízíme:
• pracovní smlouva na dobu neurčitou (tříměsíční zkušební doba)
• zajištění potřebných školení ze strany zaměstnavatele včetně odborných školení a periodických školení
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování za každý pracovní
den ve formě stravenky
• plat dle dohody
• termín nástupu dle dohody
V případě zájmu se obracejte na Zbyňka Procházku,
tel.: 602 446 845, 494 623 103, e-mail: vedeni@cztd.cz.

Čestný občan maďarského Ábrahámhegy žije v Dobrušce
Přátelství mezi Dobruškou a maďarským městem Ábrahámhegy na břehu
Balatonu stojí na pevných základech,
které byly oﬁciálně stvrzeny už v roce
2001. Zástupci obou měst se navštěvují
několikrát do roka, organizují se výstavy,
hudební vystoupení a samozřejmě také
poznávání obou regionů.
Od úplného prvopočátku až do současnosti je nedílnou součástí vzájemného
partnerství bývalý tajemník městského
úřadu, později dobrušský zastupitel, František Nagy.
K rozvoji partnerských styků přispívá
nejen perfektní znalostí maďarštiny, ale
i svým působením na kulturním poli. Zajišťuje pobyty přátel od Balatonu ve městě F. L. Věka i naopak, čehož posledním
příkladem byla ochutnávka maďarských
vín a gastronomických specialit, která za hojné účasti milovníků lahodného
moku proběhla v pátek 7. prosince.
Této veřejné akci plné vůní a chutí však předcházela jedna mimořádně
slavnostní. Uskutečnila se ve čtvrtek
6. prosince v podvečer v reprezentačních
prostorách renesanční radnice a starosta
maďarského Ábrahámhegy Zsolt Vella
během ní předal titul čestného občana

svého města právě
Františku Nagymu.
Na diplomu, který František Nagy
spolu s bronzovou
plaketou
obdržel,
je uvedeno, že si
vynikající významnou prací ve městě
Ábrahámhegy získal uznání, neboť
přispěl a nadále
přispívá k prezentaci dobrého jména
a
zvyšování
popularity
města,
že zasluhuje uznání
za obohacování národních a místních František Nagy (vpravo) přebírá čestné občanství maďarského
tradic a také, že se Ábrahámhegy z rukou jeho starosty Zsoltyho Velly
mu pro příkladně
lidský a morální postoj dostává všeobecné občanství maďarského města považuje
za závazek i do budoucna.
úcty a vážnosti.
Za vedení dobrušské radnice vystoupil
„Je to ocenění třicetileté činnosti
a spolupráce s Maďarskem,“ řekl plný na závěr výjimečné události starosta Petr
dojetí nový čestný občan Ábrahámhegy, Lžíčař, který nejprve blahopřál oceněnéjenž přátelské vztahy v této zemi začal mu a poté dodal: „Chci poděkovat panu
budovat ještě jako voják z povolání, a vše starostovi i celému Ábrahámhegy, protože
(eda)
pak vyústilo do současné podoby. Čestné to je čest pro celou Dobrušku.“

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
30.12.2018
01.01.2019
05.01.
06.01.
12.01.
13.01.
19.01.
20.01.
26.01.
27.01.
02.02.

Petrák stomatologie s.r.o.
MDDr. Tomáš Petrák
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip

nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno

721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353

Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
9
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Stanovení předběžné ceny tepla pro rok 2019
Na základě výsledků předběžné kalkulace, při zohlednění předpokládaných
ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých) a předpokládaného
množství tepla, které dodavatel předpokládá, že bude dodáno s ohledem na spotřebu v předešlých obdobích, stanovuje
dodavatel předběžnou cenu tepla pro
rok 2019 ve výši 516 Kč/GJ bez DPH.
DPH pro teplo činí v současné době 15 %.

Předběžná cena pro rok 2019 je zhruba o 3,6 % vyšší než předpokládaná cena
tepla pro rok letošní, tj. rok 2018, která
byla stanovena v hodnotě 498 Kč/GJ bez
DPH. Důvodem navýšení je nárůst cenových vstupů / proměnných nákladů, konkrétně zemního plynu a elektrické energie
a zvýšené mzdové náklady z důvodu
probíhající generační personální obměny
zaměstnanců CZT. Konečnou výši ceny
tepla může ovlivnit
i rozdíl v množství
skutečně prodaného
tepla oproti předpokladu, ve vztahu
k objemu stálých
nákladů. V předpokladu pro rok 2019
je použito množství
prodaného tepla =
58 000 GJ.
Výsledná
cena
tepla za kalendářní
rok 2019 bude dodavatelem odběrateli
vyúčtována na základě výsledné kalkulace za kalendářní

rok 2019, při zohlednění skutečné výše
ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých) a skutečného celkového množství dodaného tepla za ukončený
kalendářní rok. Výsledná kalkulace bude
vždy provedena v souladu s platnými
právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
Předběžná cena byla schválena představenstvem CZT Dobruška, a.s. ve středu 21. listopadu 2018 a je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy,
zejména platným cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu, ze kterého plynou, mimo jiné, proměnné a stálé
ekonomicky oprávněné náklady.
Vzhledem k výši stanovené předběžné
ceny tepla pro rok 2019 nebudou měněny
od 1. ledna 2019 výše záloh na dodávky
tepla pro odběratele z CZT Dobruška. Případné úpravy záloh vyplynou až z výsledků vyúčtování jednotlivých odběrů za celý
účetní rok 2018. V případě požadavku ze
strany odběratelů lze po dohodě s dodavatelem výše jednotlivých záloh upravit.
Zbyněk Procházka,
předseda představenstva CZT Dobruška

Masarykův podpis jako výjimečný svatební dar
Sbírka dobrušského muzea se rozšířila o originální podpis prvního československého prezidenta

V tom zatane mi v hlavě myšlenka.
Jsou 4 týdny do svatby, což kdyby se Ti
pan president vepsal do tohoto svatebního

dárku? Skutek zraje ve vteřině. Beřu knížku a tužku a již vyběhnu do ulice. Na náměstí je živo. Pod baldachýnem u radnice

Uprostřed parného léta roku 1926 se
Dobruška chystala na přijetí návštěvy
z nejvzácnějších. V našem městě se tehdy
měl zastavit první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Mimochodem ve stejném roce vyšla Vančurova
humoristická novela Rozmarné léto.
Josef Eduard Winter měl těsně před
svatbou. Své nastávající koupil jako dárek
románovou knihu. V den prezidentovy návštěvy mu hlavou probleskla odvážná myšlenka „Požádám pana prezidenta, aby se
mi do knížky podepsal…“ Že od nápadů
nebývá daleko k činům, se v případě Josefa E. Wintera naplnilo dokonale.
Předejme slovo hlavnímu aktérovi J. E.
Winterovi:
Jak se mi pan president T. G. Masaryk
do této knížky podepsal:
V den 13. července 1926 spěchám
od vlaku z Opočna (byl jsem tou dobou
u matky v Červeném Kostelci), abych ještě včas dorazil do Dobrušky.
Za slunečného dopoledne, vedra a parna dostihuji dobrušského nádraží.
Město ověnčené prapory a věncovím
tiše očekává příjezd p. presidenta. Není
jediného z města i okolí, aby nebyl na náměstí. Již jsem v bytu a rychle se převlékám. Je 11 hodin dopoledne.
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První československý prezident Tomáš G. Masaryk se na dobrušském náměstí F. L. Věka
podepisuje do knížky Josefu E. Winterovi
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P. S. Však i dohra byla zajímavá. Byli
lidé, kteří mně k tomu gratulovali, druzí
odsuzovali. Jiní slibovali, že si to „odskáču“ trestem i pokutou. Dopadlo vše
šťastně. Jen socialisti si mě v Lidových
proudech a v Novoměstské stráži podali
v novinách, ale když jsem se pane presidentu dopisem omluvil a na svatbu jej
zval, a když dostalo se mi jeho pražskou
hradní kanceláří gratulace k sňatku, bylo
již po špatné náladě a zas smál jsem se
životu vstříc.

Marie Veselá z Chlumce nad Cidlinou
věnovala Dobrušce cenný dar - knížku
s podpisem T. G. Masaryka po svém tatínkovi Josefu E. Winterovi. Paní Veselá, která do Dobrušky jezdívala jako malá dívka
na prázdniny, tvrdí: „Vnoučatům tahle památka nic neříkala. Měla jsem strach, aby
po mé smrti knížka neskončila na smetišti,
tak jsem zavolala do dobrušského muzea.“
seskupena celá obec s reprezentanty města. Špalír od Petráňů (pozn. red.: dnešní
restaurace Jelen) dnešní až do Solnické
ulice uzavírá Sokol, Orel, hasiči a ostatní
korporace.
V tom bije se 1/4 na 12. Z Opočenské
ulice zazní jásot. Pan President přijíždí.
Ouha zastavují u Petráňů a pan president
v průvodu družiny a p. starosty vstupuje
pod baldachýn radnice. Pan starosta jej
vítá, hudba zahraje obě hymny, načež pan
president jej oslovuje a vepisuje se do pamětní knihy a pozdravuje hodnostáře.
Přijímá gratulací dětí, dar obce, vykládanou skříňku a ubírá se k Solnické ulici
k autu. Zde právě čekám na vhodný okamžik. Již přichází k autu.
Ruce se mi zachvějí, srdce rozbuší a se
šeptem na rtech „Buď teď anebo nikdy“,
předstupuji před pana Presidenta. Rozevírám knížku a přednáším prosbu: „Pane
Presidente, vepište se mi na věčnou upomínku do tohoto svatebního mého dárku
mojí nevěstě!“
Pan President ostře si mě měří od paty
k hlavě. Pak se lehce usměje beře tužku.
„Tak kam?“, ptá se dobrácky. „Sem pane
presidente“v a pan president pečlivě rozběhne se svižnou rukou po papíře.
Podpis doplňuje datem, ani tečky za letopočtem neopomene, pokládá tužku a rukou ke klobouku k pozdravu pokyne.
S radostným a vděčným díkem odcházím do řady a pan president usedá do auta
na další cestu k Bílému Újezdu a dále
k Rychnovu.
Pln radostí spěchám k domovu, nesa
ve svých rukou knihu s bohatou, cennou
historickou poznámkou – podpis pana
presidenta Dr. T. G. Masaryka – prvního
presidenta a osvoboditele naší vlasti – našeho Tatíčka Masaryka.

Knížečku tuto s vzácným tímto podpisem věnuji dnes v den svatební Tobě drahá, milovaná a zbožňovaná ženo. Opatruj
ji pečlivě a až sejdu k prahu svého života, dej jico můj drahý odkaz mým dětem
a přikaž jim, aby nejen ji i p. presidenta,
ale i vlast svou nade vše milovali a byli
vždy jejími dobrými syny i dcerami.
Své drahé ženě Mařence
Josef E. Winter
Dobruška, dne 2. srpna 1926
(six)

Odsuzující novinové články z roku 1926 o činu Josefa E. Wintera
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Z HISTORIE
105 a 45 let | * 1914 – † 1974 Josef Lukeš
* 8.1.1914 v Peřimově u Jilemnice
† 30.3.1974 v Dobrušce
Narodil se jako nejstarší z pěti dětí.
Po absolvování osmiletého gymnázia
v Jilemnici, kde 11. června 1934 maturo-

val, a základní vojenské služby v Novém
Bydžově nastoupil na studia medicíny
do Prahy. Jako student Karlovy university byl v době studentských protestů dne
17. listopadu 1939 ve vysokoškolských
kolejích při návštěvě přátel spolu s dalšími studenty zatčen a uvězněn v Praze
– Ruzyni. Pak byl stejně jako další studenti poslán do koncentračního tábora
Sachsenhausen, kde se dočkal propuštění
na svobodu dne 22. ledna 1942. Po propuštění se nepřihlásil na studium do Říše
a pracoval až do 1. května 1945 jako zemědělský dělník na statku svého otce v
Peřimově. Po skončení druhé světové
války dokončil studium medicíny v Praze a byl v Klementinu dne 17. července
1948 promován. Jako začínající lékař
dostal umístěnku do Opočna. Zde byl
zaměstnán v nemocnici, kde se seznámil
i se svou budoucí ženou, která tam pracovala jako zdravotní setra. Z Opočna odešel dělat obvodního lékaře do Dobrušky.
Tuto nesmírně důležitou a zodpovědnou
práci vykonával svědomitě a nebylo výPropouštěcí dekret Josefa Lukeše z koncentračního tábora Sachsenhausen

270 a 170 let | Lednové události
Vzhledem k tomu, že právovárečníci, tedy dobruští měšťané s právem vařit
pivo, nerespektovali vrchnostenský zákaz vaření piva ze sladu z ječmene, byl
jim dne 8. ledna 1749 z moci úřední zapečetěn pivovar. Doba uzavření pivovaru
byla stanovena do chvíle, dokud vzpurní
právovárečníci nezačnou vařit jen pivo
pšeničné. Při exekuci zabavený ječný slad
a ječmen byly prodány vinopalníkům.
Vinopalníky byli v té době nazýváni výrobci levných lihovin. Toto povolání pak
zpravidla vykonávali židé, neboť většina
jiných živností jim byla tehdy nedostupná. Alkoholický nápoj vyráběný z pšeničného sladu byl tzv. „bílým“ pivem. Toto
pivo bylo levnější než pivo z ječmene,
ale náklady na jeho výrobu byly zejména
kvůli náročnosti pěstování pšenice vyšší.
Z těchto důvodů je pochopitelné, že se
měšťané z Dobrušky bránili takové formě
ekonomické diskriminace. Diskriminace,
která měla poskytnout nespravedlivou
konkurenční výhodu pivu z Opočna, vyráběnému v tamějším panském pivovaru. To, že při hájení svých práv měšťané
z Dobrušky riskovali konﬂikt s vrchnostenskými úředníky, svědčí i o jejich ros12

toucím sebevědomí v době dávno před
počátky novodobé občanské společnosti.
Ta se totiž začala rodit až o sto let později, po revolučním roce 1848, kdy se celá
Evropa včetně našeho města začíná radikálně měnit.
Prvního ledna 1849 byla v Dobrušce
zřízena stanice povozní pošty s přípoji
do Rychnova nad Kněžnou a Náchoda.
Tedy do měst, kde se již tehdy nacházely poštovní úřady. Celá zemská poštovní
správa tehdy získala nový zákonný rámec
na základě instrukce z 13. ledna 1849,
který byl platný až do konce první světové války. V tomtéž roce došlo i k radikální změně výpočtu poštovného a zavedení
poštovních známek.
Poštovné se od tohoto roku počítá podle
váhy zásilky, a nikoliv podle vzdálenosti, kam je dopis
posílán. Zřízení stanice povozní pošty
v Dobrušce za těchto okolností jistě
přispělo k rychlejší
dostupnosti infor-

jimkou to, že za ním jeho pacienti chodili
i po ordinačních hodinách. Někdy jim tak
ve svém bytě pomáhal i pozdě večer, třeba s bolavým zubem nebo jinou urgentní záležitostí. Ve svém volnu se aktivně
věnoval sportu, zejména v zimě lyžování.
Jeho velkou vášní byla i práce na zahradě a experimentální houbaření, kterým se
zabýval k podivu svých sousedů i v zimě.
Také byl členem Červeného kříže a Svazu
protifašistických bojovníků. Zemřel doma
na selhání srdce a mozkovou mrtvici.
(vs)

mací o dění ve světě. To pak časem vedlo
i ke změnám v chování a životě obyvatel tehdejší Dobrušky. Z kronik a dalších
archiválií se například dovídáme, že se
v této době na vesnicích v bližším i vzdálenějším okolí přestal nosit tradiční selský
kroj, který venkované celkem neprávem
začali považovat za symbol své bývalé
nesvobody. Šířící se pokrokové myšlenky
vedly i k deﬁnitivnímu zániku starobylé
tradice shazování kozla z vikýře domu
na Zastavilce na jeho dvůr, které se konalo vždy na den sv. Jakuba (25. července). O konci této tradice píše Alois Beer,
že vydržela v Dobrušce až do osudného
požáru z roku 1806 a deﬁnitivně skončila
poté, co byla úřady v roce 1849 prohlášena za nezákonnou.
(vs)
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Josef Kejval:
„Měl jsem taky svého Santiága“
V prosincovém čísle dobrušského
zpravodaje byla zveřejněna vzpomínka
na Karla Meisnera. Dík za ni. Pan Vlk
vzpomíná na tuto osobnost dobrušského
kulturního života jako kolega muzikant.
Rád bych tuto vzpomínku doplnil vzpomínkou jeho žáka. Asi žáka posledního,
i když do domku, kde dnes žije pan učitel
Sedláček s rodinou, nás zpočátku chodilo
hrát na housle víc. V těch 50. letech nebyla ještě žádná LŠU nebo ZUŠ. Ve městě bylo několik učitelů hudby: pánové
Meisner a Šenkýř a dvě dámy, Škvrnová
a mladá paní Purmová – Železníková.
Soukromé podnikání se v té době nepřipouštělo, a tak tito učitelé byli zastřešeni
institucí zvanou osvětová beseda. Do hodin se ale chodilo do bytů učitelů.

Učil se na kytaru v sedmdesáti
Od třetí třídy až do maturity jsem měl
v pondělí a ve čtvrtek housle. Před maturitou došlo ke změně. V té době mě
zaujala kytara. Pan Meisner se přizpůsobil a opatřil si kytaru taky. Poznamenal:
„Beethoven řekl, že v kytaře je celý orchestr.“ A učil se, už dávno sedmdesátiletý, hrát na kytaru se mnou.
Fuj na svět mizernej
Před touto dobou ale přešlo sedm let
hraní na housle. Krásné roky. Vyvinulo se to tak, že hodina netrvala 45 minut
ani 60. Přišel jsem dřív a odešel, až mně
odjížděl autobus. Ale své jsme odehráli.
Vidím ho dodneška, jak ladí moje housličky, pak dojde do kouta místnosti, kde bylo
na zemi tzv. plivátko, jakási miska, kde
se člověk mohl zbavit přebytečných slin.
Když u tohoto zařízení, které jsem nikde
a nikdy pak neviděl, vykonal, k čemu
bylo, povzdechl si: „Fuj na svět mizernej.
Dáme si Čajkovskýho.“
Pro malagelo k paní Železné
A když jsme dohráli Čajkovského,
Dvořáka, Smetanu nebo Mozarta, často-

krát mě oslovil: „Pepíku, tady je taška.
Dojdeš k paní Železné pro malagelo.“ Už
dřív mě poučil, že malagelo je železité
víno, které je zdravé. V ulici, kde domy
měly (a mají dodnes) nápisy podle názvů
románů Aloise Jiráska, jsem už znal krámek paní Železné. Ta se ani nedivila, že
malý kluk si jde pro víno. Viděla známou
odřenou koženou tašku a od minula mě už
znala. A než jsem se vrátil se „zdravým“
nápojem, pan Meisner (neříkal jsem mu
pane učiteli ani soudruhu učiteli) namazal
chleba máslem a pak mně vysvětloval, že
to máslo je v těch dírách ve chlebě. A měli
jsme hostinu! Nevím, jestli by tohle dnes
prošlo. Nechť je mi dovoleno poznamenat, že při pozdější účasti v kapelách jsem
se s alkoholem nekamarádil.
„Copak já, ale
bratr Rudolf!“
Obdivoval jsem
hru svého učitele. Nemohl jsem
pochopit, jak se
vejdou jeho tlusté
roubíkovité prsty
na tenké struny.
Svůj obdiv jsem
taky jednou vyjádřil. Na to mi odvětil: „Copak já.
Ale bratr Rudolf!“
A vyprávěl mně,
jak se z Bohdašína,
kde bydleli, vydali pěšky do Nového Města, kde koncertoval houslový virtuóz Jan
Kubelík. Byli nadšeni jeho hrou, a když
přišli domů, bratr Rudolf si rychle vyslechnutý koncert zapsal do not, aby ho
nezapomněl. Tenhle nadaný člověk se nevrátil z 1. světové války. Vždycky, když
se mluví o muzikálnosti, vzpomenu si
na tento příběh. A jak by nebyli tak výborní muzikanti! Když jsem se chlubil svým
vysvědčením, pan Meisner zavzpomínal:
„Když jsme my přinesli domů vysvědčení, náš otec je podepsal, na známky se ani
nepodíval, ale ptal se: „Už jste cvičili?“
„Skřípající“ ptáci odnešeni
Pan Meisner mě vzdělával i v teorii.
Tomu sloužil malý notýsek. Do něho se
zaznamenávalo všechno kolem praktického hraní. Tyhle vědomosti se mně hodily,
když pan ředitel LŠU potřeboval někoho,
kdo by odučil hudební nauky, a oslovil
mě. A tak jsem bez nějakého oﬁciálního
vzdělání učil rok na škole, v níž jsem později byl učitelem výtvarného oboru.
S panem Meisnerem jsme nejen muzicírovali. Naší láskou byli ptáci. Ukazoval

mně v atlasu různé druhy ptáků a naučil
mě, jak je odchytávat do klece, které říkal
skříňka. Občas míval v kleci chyceného
zvonka, stehlíka nebo strnada. Ale jenom
přes zimu, zjara je vypustil na svobodu.
Chtěli jsme mít ale nějaké ptáčky v kleci nastálo. Pan Meisner se dozvěděl, že
jakýsi pan Prostředník žijící na Dolech
prodává andulky. Tak mě tam vyslal. Přinesl jsem tři ptáčky v papírovém sáčku
s otvory. Jenže v pokoji dlouho nezůstali.
Když jsme hráli, vyluzovali skřípavé zvuky, a tak byli odneseni na chodbu.
Ve funkci rozvědčíka
Už jako starší jezdíval jsem do školy
na kole. Potom jsme vyjížděli na kolech
do cháborských lesů. Pan Meisner jednou
poznamenal: „Pepíku, my dva jsme velký
milovníci přírody.“
Jednou jsem se ocitl ve funkci jakéhosi
rozvědčíka. Bylo mi sděleno, že v jednom
domě poblíž bydlí jistá paní, které by rád
zahrál, ale neví, jestli tóny jeho houslí doletí až k onomu domu. Tak jsem šel na výzvědy, zda bude hra u domu slyšitelná.
A byla.
Strážník s citem pro spravedlnost
Taky jednu záhadu mně pan Meisner
zasel do hlavy. Občas říkával, když jsme
se dívali, jestli je vidět na hodiny na radnici: „Víš, budou se divit, až jednou budou opravovat radnici.“ Pochopil jsem
jeho slova až po roce 1989, když jsem četl
zprávu, kterou kdysi za 1. republiky uložil do vrcholku věže. Jako obecní strážník byl pověřen uložit do kopule oﬁciální
zprávu. S jejím obsahem zřejmě úplně nesouhlasil. Chtěl a taky napsal zprávu z pohledu lidí zdola a uložil ji vedle té první.
Prokázal své sociální cítění a cit pro spravedlnost.
Ranám osudu navzdory
Navštěvoval jsem pana Meisnera
i v době svých vysokoškolských studií.
To už jsem plně chápal, jaké rány osudu
musel snášet. Nemocná žena. Dcera, která
dobrovolně ukončila svůj život. Podivný
syn. Snacha v domě, která svého tchána
nenáviděla a ztrpčovala mu stáří. Při poslední návštěvě (ve vojenském šatě, měl
jsem opušťák) mě můj učitel překvapil slovy: „Vidíme se naposled. Nebudu.“ Za 14
dní jsem dostal od rodičů dopis, ve kterém
mi sdělovali, že pan Meisner zemřel.
Je
skvělé,
když má kluk nějakého staršího
mentora. Uvědomil jsem si to při
četbě knížky Stařec a moře, kterou napsal Ernest
Hemingway. V této novele měl chlapec
přítele, starého rybáře Santiága. Měl jsem
taky svého Santiága. Učitele hudby, pana
Meisnera. Bylo krásné, že se tak stalo.
Josef Kejval
13
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Z KULTURY
Miloň Čepelka o Dobrušské klapce
a filmovém střihači Fišárkovi
Hezký večer, posloucháte Country radio, a to je dobře. Je to pár týdnů, co jsem
tu poznamenal, že byste si zasloužili zvědět aspoň něco málo o takzvané Dobrušské klapce, což je vždy zářijové setkání
lidí okolo ﬁlmu, ale hlavně také okolo kin,
co jich po republice máme.
Hlavními hybateli události jsou dobrušský vedoucí kina a kulturní muž Pavel
Štěpán s pražským ﬁlmovým historikem
a scénáristou Pavlem Taussigem. Veškeré
podzimní dění Dobrušské klapky je spojeno s promítáním nových i starších ﬁlmů a se setkáním s jejich tvůrci. A také
s řadou přídavných událostí, například

s výstavami v bývalé sladovně místního pivovaru. Loni s dílem dobrušského
sochaře, kameníka i řezbáře, Ladislava
Cimrmana (jistě se nepodivíte, že je mi
obzvlášť milý, protože své příjmení píše
česky, stejně jako my píšeme svého Járu),
letos pak s výstavou fotograﬁí spisovatele a scénáristy Arnošta Lustiga, kterou
sem zapůjčila jeho dcera, básnířka a také
scénáristka Eva Lustigová, převelice milá
dáma, pečlivě se starající o tatínkův literární odkaz.
A letos to všecko bylo spojeno i se
jmenováním nové Osobnosti Kupkova
kraje (myšleno rodného kraje světozná-

Miloň Čepelka (vpravo) letos v rámci Dobrušské klapky ve sladovně místního
pivovaru uvedl do společnosti Osobností Kupkova kraje „českého lva“ Aloise Fišárka,
filmového střihače

mého malíře Františka Kupky, který se
narodil v sousedním Opočně a v Dobrušce
vyrostl).
Letošní nový nositel tohoto jmenování
je rovněž rodák z Opočna - výtečný ﬁlmový střihač, vnuk prvorepublikového
městského starosty Cyrila Vaníčka, vyznamenaný už v létě ﬁlmovým Českým
lvem, muž jménem Alois Fišárek, kterého
do společností už dříve připomenutých
osobností vybral opočenský spolek Abakus, zakladatel a zasloužilý organizátor
dějů, v současností se snažících oživit
a rozhojnit povědomí o tomto geniálním
umělci, jehož osud byl bohužel typický
tím, že se mu zaslouženého a všeobecného uznání významu dostává ve světě
i doma až dodatečně, až posmrtně.
I když, jak se říká, lepší pozdě než nikdy. A v případě Aloise Fišárka zaplať,
pánbůh včas. Měl jsem a pořád mám radost, že jsem u toho mohl být a že, aby
to nezůstalo zasuto jen v místním a krajovém tisku, můžu o tom povědět i vám
v celoplošném Country radiu. Aneb nejen
v hlavním městě dějí se věci celospolečenského dosahu, o kterých je dobré mluvit.
Přepis vysílání v celorepublikovém
Country rádiu ze dne 3. prosince 2018

Výstava v Husově sboru vzbudila rozporuplné reakce
V prosinci se v Husově sboru uskutečnila výstava klientů Pobytového zařízení
Ministerstva vnitra v Kostelci nad Orlicí,
jinak řečeno uprchlíků. Reakce na ni byly
nečekaně rozporuplné.
Ti, kteří přišli, byli překvapeni, jak
krásná díla tam vznikají a jak šikovní lidé
tam žijí. A ti, kteří nepřišli, se často ptali,
proč to děláme. To je tady chceme? To je
sem zveme? Otázky v dnešní době tak aktuální, že hýbou celou politickou scénou.
A možná právě kvůli tomu bývají před14

stavy a realita poměrně rozdílné. „Uprchlický tábor“ v Kostelci nad Orlicí vznikl
v roce 2001, od té doby jím prošly stovky lidí, většinou z postsovětských států.
Největší část tvoří Ukrajinci a pak se stav
aktuálně liší podle toho, kde jsou zrovna
nějaké konﬂikty - v minulém roce např.
Moldavci, Afgánci, Iráčané, ale také lidé
z Vietnamu či Kuby. S lidmi přicházely
a odcházely tak, jak už to bývá, i problémy. Za ty skoro dvě desítky let se ale nestalo nic neřešitelného.

Když jsem do Dobrušky před lety přišla, překvapilo mne, jak byli Dobrušťáci
hrdí na zdejší školící středisko Univerzity Karlovy. Byli zvyklí na to, že zde
žije mnoho lidí z exotických zemí. Kdo
to tehdy měl? Kamarády z jiného konce
světa. Někteří zde byli chvilku, jiní déle,
a dodnes si v sobě obě strany nesou silné
vzpomínky. Možná tato zkušenost souvisí
s tím, jak moc jsou zde oblíbené cestopisné přednášky. Nahlédnout někam, kam se
sám nepodívám, za roušku vzdáleného.

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2019
Proto jsme ve spolupráci s Pobytovým zařízením uspořádali tuto adventní výstavu.
Přiblížit to vzdálené na půdu Československé církve. Ke zhlédnutí byla pestrá a zajímavá díla, od malby hory Ararat po Karla
IV. jedoucího na koni kolem Karlštejnu.
Druhou adventní neděli se uskutečnila besídka dětí, které v Kostelci žijí.
Některé už dva roky, jiné teprve pár měsíců, ale česky mluvily všechny. Bylo jich
celkem šest, avšak zeměpisně pojímaly
území od Ukrajiny až po Indii. Zpívaly koledy, hrály Vánoční příběh, tančily. Po besídce jedly cukroví a škádlily
se stejně jako kterékoliv jiné děti. Pro
všechny účastníky to bylo moc příjemně strávené dopoledne. V dohasínajícím
světle vánočního stromku tak rádi vzpomeneme na chvíle, kdy jsme byli tak mile
překvapeni besídkou i další činností lidí
z Kostelce.
Erika Oubrechtová

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – LEDEN 2019
Beletrie pro dospělé
Dita Táborská
Melba Escobarová
Matteo Strukul
Alena Jakoubková
Linda Green
Lisa Kleypas
Michal Sýkora
Gill Sims
Amanda Quick
Benedict Wells
Marie Poledňáková
G. Hendricks,
S. Pekkanen

Běsa
Dům krásy
Dynastie u moci
(1. díl trilogie Medicejští)
Kam čert nemůže...
nastrčí manžela
Až tady nebudu
Setkání s cizincem
Pět mrtvých psů
Proč máma pije:
deník vyčerpané matky
Porušený slib
Na konci samoty
Ten, kdo tě miloval
Manželka mezi námi

Naučná literatura pro dospělé
kolektiv autorů
Pět domácích prostředků
nahradí celou drogerii
Pavel Taussig
Jindřich Plachta:
cesta do hlubin hercovy duše
Tomáš Sedláček
Druhá derivace touhy
Jean Artignan
Praktický průvodce světem vousů:
výběr, střih, péče

Jiřina Jelínková,
Petr Omelka
Matouš Jirák,
Michal Junek

Lípy svobody
v královéhradeckém kraji
Scheurerův lístkový katalog
- opočenská sbírka zbraní
Věnce:
dekorace dveří a stěn na míru
Jeden rok konzervativní publicistiky

Laura Marx
Aleš Valenta
Zbigniew Czendlik
a jeho hosté

Uchem jehly

Literatura pro děti
Hayley Scott
Geoﬀ Rodkey
Matt Groening
John Bellairs
Barbora Robošová
Nathalie Tordjman
Sára Saudková
Melissa Jane Osborneová
Marta F. Lainová
Claudia Toll
a Ilka Sokolowski
Johanna Spyri

Seznamte se, Ušáčkovi
Dvojčata na bitevním poli
Simpsonovi. Velká nabušená kniha
Barta Simpsona
Čarodějovy hodiny
Holka na útěku
Ptáci
Půlnoční pohádky
Wendy mezi Zemí a Nezemí
Auta: historie v obrázcích
Můj pejsek: jak pečovat
o chlupatého kamaráda
Heidi, děvčátko z hor

Poznámky pod čarou aneb Náš tip pro měsíc leden:
Literatura pro dospělé:
Veronika Hurdová:
MOJE MILÁ SMRTI
1. vydání, Veronika
Hurdová, Praha, 2017,
279 s., 450Kč
Osobní příběh matky tří malých dětí,
která se musí vyrovnat
se smrtí svého manžela a poznává, že smrt
se dá vnímat i jinak
než jako ztráta.

Literatura pro mládež:
Lorena Pajalunga:
JÓGA NA DOBROU NOC:
UVOLŇUJÍCÍ POZICE PRO DĚTI
PŘED SPANÍM
1. vydání, Dobrovský, Praha, 2018, 36 s.,
249 Kč
Kniha je určena všem malým dětem, jež
překypují energií ještě i v době, kdy už je
čas jít spát. Je napsaná ve spolupráci s Italskou asociací dětské jógy, nabízí rituál,
který děti jemně uvede do stavu relaxace
a klidu, jenž je pro usínání velmi důleži-

tý. V krátkém příběhu se představí šestnáct jednoduchých pozic, vysvětlených
a rozkreslených krok za krokem.
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ZE ŠKOL
Učitelky se i za nejzlobivější děti u čertů přimluvily
Rok utekl jako voda a už tu máme zase
5. prosince a naši Základní školu v Opočenské ulici, stejně tak jako každoročně,
navštívil Mikuláš se svým doprovodem,
dvěma čerty a andělem. Již od rána byli
žáci nedočkaví, a jak jen mohli, vykoukli z okna, zdali nezahlédnou Mikulášovu
družinu.
Po velké přestávce se konečně dočkali.
Již zvenku bylo slyšet řinčení řetězů. Pak
se už velmi blízko ozval zvoneček, zabouchání metličkou na dveře a do tříd nejprve
vběhli divocí čerti. Poté důstojným krokem vešel Mikuláš a krásný anděl. Zatímco čerti připravovali největší „zlobivce“
na cestu do pekla, Mikuláš s andělem pohovořili s každým žákem o jeho dobrých
skutcích a jeho hříších a odměňovali ty
hodné balíčkem dobrot.

A víte, jak to
nakonec
dopadlo? Všechny paní
učitelky se i za ty
nejzlobivější žáky
přimluvily. Ti, kteří
věděli, že mají namále, slíbili čertům,
že se polepší a čerti
odešli s nepořízenou
zpátky do pekla. Tak
uvidíme, jak jim to
dlouho vydrží. A budeme věřit, že nebudeme muset volat
čerty zpátky.
ZŠ Opočenská,
Dobruška

co se od poslední návštěvy u nás naučila, a poté se oddaly žádoucím rukám našich žáků. Odměnou za jejich triky, cviky
a kaskadérské kousky bylo mazlení,
hlazení a česání od našich žáků, kteří se
na ně velmi těšili. A ti, kteří mají z pejsků
respekt a neodvážili se je hladit, se mohli
pomazlit s kocourem Montym nebo králíčkem Hopem, které přivezla paní terapeutka Helena Rückerová.
Stejně jako vždy se v závěru naši psí
kamarádi věnovali těm z nás, kteří to nejvíce potřebují. Jejich přítomnost přinesla
žákům ZŠ Opočenská nejen radost, ale přispěla i k jejich fyzické i psychické pohodě.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Psi, kteří pomáhají
Kdo z vás nemá doma žádné zvířátko?
Dva, tři nebo je vás více? To nevadí, ani
žáci ze ZŠ Opočenská nemají všichni domácího mazlíčka. A proto naši školu rok
co rok navštěvují terapeutky organizace
AURA CANIS se svými čtyřnohými pomocníky. I když k nám jezdí již dlouho,
pokaždé nás překvapí nějakým novým
kouskem.
Tento školní rok za námi přijela paní
Alena Holotíková s divokou psí slečnou
Eleanor, naší starou známou psí kamarádkou Ájou a malou neposlušnou fenkou
Agátou. Každá z nich nám předvedla,

Vánoční vystoupení v Domě
s pečovatelskou službou v Dobrušce
Už je tu opět vánoční čas a s ním přichází nejenom sníh, čert a Mikuláš, ale
i vánoční besídky. S malou předvánoční
nadílkou žáci ZŠ Opočenská navštívili
Dům s pečovatelskou službou v Dobrušce, kam docházejí pravidelně, aby zde seniorům předvedli to, co je paní učitelky
ve škole naučily.
Všichni přítomní diváci měli možnost zhlédnout pásmo několika zimních
a vánočních písní, vystoupení tanečního
kroužku, básničky o zimě a hru na zobcovou ﬂétnu. Závěrem žáci všem popřáli krásně prožitý vánoční čas plný klidu
a pohody, rozdali vlastnoručně vyrobená
přáníčka a za to byli odměněni potleskem
a sladkým dárečkem.
ZŠ Opočenská, Dobruška
16
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Příjemné dopoledne s A Rochou
Environmentální výchova je nedílnou
součástí základního vzdělávání a na naší
Základní škole Opočenská je realizována
především formou zážitkové pedagogiky,
díky níž jsou žáci seznamováni se základními pojmy z oblasti životního prostředí a vlivem interaktivních programů je
u žáků vytvářen a upevňován pozitivní
vztah k živé i neživé přírodě.
Již poněkolikáté navštívil naši školu pan Mgr. Pavel Světlík se svými
kolegy z mezinárodní ochranářské organizace A Rocha z pobočky v Dobrém.
Jejich program byl jako vždy velmi přínosný a zajímavý. Žáci byli rozděleni
do dvou skupin dle věku. Starší
žáky, kteří pracovali ve dvojicích, vedl
pan Filip Laštovic se svými kolegy
a jejich cílem bylo vyrobit dřevěné budky
pro ptáčky.
Ani mladší žáci nezaháleli. Pan
Mgr. Pavel Světlík je provedl houbařským
rájem. Seznámil je s houbami jedlými, nejedlými i prudce jedovatými. O existenci

některých z nich
žáci ani paní učitelky neměli tušení.
Odpověděl na otázky, kde houby rostou a jak poznat
ty, které neuškodí
našemu organismu.
Ve druhé části svého programu žákům
názorně předvedl,
jakým způsobem se
chytají ptáci určení
ke kroužkování.
Jeho
povídání
bylo jako vždy velmi poutavé a přínosné a naši žáci se
do programu aktivně
zapojovali. Díky šikovnosti starších žáků a hlavně členům
mezinárodní ochranářské organizace A
Rocha, kteří je vedli při jejich manuální
činnosti, byly v areálu naší školy umístě-

ny vlastnoručně vyrobené ptačí budky.
Děkujeme ☺.
ZŠ Opočenská, Dobruška

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci lednu oslaví významná životní jubilea:
Antonín Petřina
85 let Dobruška, Javorová
Miroslav Mádr
80 let Dobruška, Pulická
Viktor Drozdík
75 let Dobruška, Opočenská
Zdenka Hrnčířová
75 let Dobruška, Za Universitou
Jan Holienčin
75 let Dobruška, Pulice
Růžena Marková
70 let Dobruška, Solnická
MUDr. Olga Wisingerová 70 let Dobruška, Na Příčnici
Stanislava Kalkantová
65 let Dobruška, Mírová
Irena Plodková
65 let Dobruška, V Zahradách
Jiří Vaněk
65 let Dobruška, Nám. F. L. Věka
Dagmar Beková
65 let Dobruška, Za Universitou
Ing. Josef Michl
65 let Dobruška, Novoměstská

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V listopadu z našich řad odešel
Václav Jiroud
Ing. Peter Danč
Josef Hroch
Jan Pochobradský
Stanislava Vychodilová

1942
1964
1961
1951
1940

Dobruška
Dobruška, Pulice
Dobruška
Dobruška
Dobruška, Doly

Čest jejich světlé památce!

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

Česká spořitelna upravuje služby poskytované ve svých pobočkách podle poptávky po službách v konkrétních lokalitách.
Ve městě Dobruška proto Česká spořitelna od počátku roku 2019 zruší pobočkovou směnárnu. Směnárna byla s výjimkou
prázdninových měsíců dlouhodobě málo vytížená.
Směnárenské operace budou moci lidé v případě zájmu provádět v okolních pobočkách v Rychnově nad Kněžnou či v Náchodě.
Rozsah ostatních služeb a také otevírací doba pobočky v Dobrušce (po, st: 9 - 12:30, 13:30 - 17, út, čt, pá: 9 - 12:30, 13:30 - 16)
zůstávají beze změn.
Směnárenskou službu v Dobrušce nadále nabízejí další bankovní pobočky – Komerční banka a Moneta.
Komerční banka mění eura, americké dolary, polské zloté a na objednávku i další cizí měnu (britské libry či chorvatské kuny).
Moneta ve směnárně nabízí čtyři cizí měny - eura, US dolary, libry a chorvatské kuny.
17
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
www.jbdobruska.cz sedmikraska@jbdobruska.cz
V minulém roce jsme do naší nabídky
zařadili novinku týkající se nejen vzdělávání dětí, ale hlavně i dospělých (jejich
rodičů). Jednalo se o kurz ve třech po sobě
jdoucích měsících (leden, únor, březen)
s názvem Chystáme se do školy. Aktivita
se setkala s hojným zájmem i účastí. Proto
jsme se ji letos rozhodli zopakovat. Bude
se konat v termínech: čtvrtek 31. ledna,
čtvrtek 28. února a čtvrtek 28. března
2019 vždy od 16 hodin v prostorách Ro-

Úspěšné chystání do školy je opět tady
dinného centra Sedmikráska. Bude zde
zajištěno i případné hlídání mladšího sourozence.
Mnoho předškoláků jistě dostalo pod
stromeček školní tašku či penál a v daných rodinách se ještě více začnou řešit
otázky: Co vše nás čeká od září ve spojení
s nástupem dítěte do povinného školního
vzdělávání? Je naše dítě na školu zralé

nebo přeci jen zvolit odklad? Co můžeme
trénovat doma? Co by mělo dítě zvládnout
u zápisu? Zveme všechny rodiče, kterých
se to týká, k využití našeho kurzu. Čekají
je rady ohledně školní zralosti, odkladu,
zápisu do ZŠ a i praktické ukázky práce
s dětmi, co by měly umět, co trénovat,
na co se připravit.
Výhodou kurzů je, že si rodiče budou
moci vzít s sebou dítě předškolního věku
a to si hravou formou bude moci vyzkoušet jednoduché úkony spojené s nástupem
do školy (uvolňování ruky, různá grafomotorická cvičení, trénink zrakového
a sluchového vnímání, rozvoj motoriky, pravolevé i prostorové orientace…).
Chlapci a dívky i jejich rodiče se seznámí
se svými budoucími spolužáky nebo kamarády ze školního prostředí – mohou
sdílet své názory i zkušenosti. Vzdělávání
nás, rodičů v tomto směru se jistě vyplatí,
i přes to, že máme každý mnoho pracovních i jiných povinností. To, co vložíme
do našich dětí v předškolním a mladším
školním věku, se nám bude vracet po celý
život! Na všechny maminky, tatínky i budoucí prvňáčky se moc těšíme.
Za tým Sedmikrásky
Mgr. Kateřina Faltová

Senioři ČR - pobočka Dobruška
Novoročnímu rozjezdu tradiční akce chybět nebudou
Senioři ČR - pobočka Dobruška si i na letošní rok pro
vás připravili zajímavý program. Budeme se těšit na setkání s vámi při akcích, které si z naší nabídky vyberete. Leden
bude trochu rozjezdový, ale naše pravidelná setkání v něm
najdete.
Novoroční Na slovíčko
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středa 2. 1. 2019 v 9.30
V Rýdlově vile se sejdeme ve známý čas.
Při kávě si popovídáme
o vánočních svátcích
a dozvíte se naše nové
plány na tato naše dopolední setkání.

Sousedské posezení
čtvrtek 17. 1. v 16.00
Také v letošním roce bude každý třetí čtvrtek patřit již tradičnímu Sousedskému poseK
zení, kam budou zváni zajímaví hosté. Toho
TE
R
V
prvního v roce 2019 si necháme jako velké
ČT
překvapení a určitě milé. Místo kávy se bude
vařit něco na zahřátí. Na konec ledna se chystá
ještě jedno společné odpoledne, ale zatím probíhají nutná jednání, aby vše bylo, jak má, a vy jste si tuhle naši novinku mohli
užít.
Vše se o ní včas dozvíte.
Život každému z nás přináší občas nějaké změny, ale něco
zůstává dál. A tak se po celý rok na vás budou těšit ti, kteří stejně jako vloni program připravují a těší se na všechny společné
chvíle s vámi.
Petr Tojnar
s Renatou a Xantem
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Výroční zvony
pro junácké středisko

Dovolujeme si pozvat na tradiční Malý velký ples, který se
uskuteční 2. února v dobrušském kulturním domě. Těšíme se
na vás v džungli!
(spo)

Dobrušské středisko Junáka má za sebou velmi zajímavou zkušenost. Skauti a skautky všeho věku se dne
27. října vypravili do Deštného v Orlických horách. Proč zrovna
do Deštného? Právě tam totiž stojí zvonařský ateliér, který vedou
Jan a Barbora Šedovi.
Zvonaři odlévají
a následně dekorují zvony pro celou
republiku.
Jejich
řemeslo je vzácné
a v Česku ho provozuje jen pár ateliérů.
Jan Šeda nám nabídl, že každému oddílu odleje speciální
zvony ke stému výročí vzniku Československé republiky.
Navíc nám umožnil
se odlévání zúčastnit. Mistr zvonař
nám poutavě popsal
svoji činnost, jak se
k nezvyklému řemeslu dostal a jak se na něj dali i další zvonaři, kteří s ním pracují.
Jde totiž o řemeslo, které se nikde neučí, proto je každý v podstatě samouk.
Zvony odlité Janem Šedou nám budou sloužit na táborech.
Zároveň jsou krásnou památkou na letošní oslavy 100 let republiky. Velmi touto cestou panu Šedovi děkujeme! Vložil do našich
oddílových zvonů velké úsilí. Našemu středisku je věnoval! Přejeme mu spoustu úspěchů v jeho krásném řemesle.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
leden 2019
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
Neděle 6. ledna v 17.00
ZHASNUTÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A VYHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Zakončení vánočního období a vyhodnocení
Tříkrálové sbírky. Vystoupí koledníci Tříkrálové
sbírky a Žesťový kvartet Valanky. Pořádají Kulturní zařízení města Dobrušky ve spolupráci s Farní
charitou Dobruška.

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je
mimo sezonu přístupná na předchozí objednání v muzeu nebo
v informačním centru.

přehled akcí
SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 646, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
Středa 16. ledna v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Účinkují žáci Základní umělecké školy Dobruška.
Úterý 22. ledna v 17.00
ČIŽBA – ZAPOMENUTÉ LOVECKÉ TECHNIKY
NAŠICH PŘEDKŮ
A Rocha a vlastivědné muzeum v Dobrušce zvou na besedu
s Mgr. Pavlem Světlíkem, ředitelem české pobočky mezinárodní organizace A Rocha (portugalsky skála). K vidění budou
autentické historické klece a pasti používané v minulosti na lov
drobného ptactva. Zajímavé sbírkové předměty zapůjčí Muzeum
Náchodska, za což jejich řediteli Sixtu Bolom-Kotarimu děkujeme. Bude se hovořit o tom, jak se vyráběl lep a jaká úskalí mělo
jeho používání. Dozvíme se, co znamenají dodnes používané fráze „sednout někomu na lep“ nebo „když ptáčka lapají, pěkně mu
zpívají.“ Vstupné dobrovolné.
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Středa 28. ledna v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Účinkují žáci Základní umělecké školy Dobruška.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Středa 9. ledna od 19.00
ZAHAJOVACÍ LEKCE KURZU TANCE PRO PARTNERSKÉ DVOJICE
Lektoři: Jana Krtičková a Jan Souček z Hradce Králové.
Pátek 25. ledna ve 20.00
PLES DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOBRUŠKA
Pořádá: Sbor dobrovolných hasičů v Dobrušce. K tanci a poslechu hraje POKROK. Předprodej v informačním centru od 14.
ledna (tel. 494 629 581).

RÝDLOVA VILA
SPOLKOVÝ DŮM
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667 a 777 418 748
KLUB SENIORŮ vždy v 15.00
Pondělí 7. ledna Jak se slaví Vánoce v Mexiku
(Vladimír Svatoň)
Pondělí 14. ledna Setkání se starostou Ing. Petrem Lžíčařem
Pondělí 21. ledna Skrytá nebezpečí jedlých hub (Pavel Světlík )
Pondělí 28. ledna Putování napříč Svatou zemí
(Vladimír Svatoň)
Program připravuje vlastivědné muzeum v Dobrušce a sbor Církve bratrské v Bystrém. Vstup na všechny programy je bezplatný.
Středa 2. ledna v 9.30
NOVOROČNÍ NA SLOVÍČKO
Dopolední posezení u kávy a něčeho sladkého.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní čp. 428, ☎ 494 623 794
Středa 16. ledna a středa 28. ledna vždy 17.00 v synagoze
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Účinkují žáci Základní umělecké školy Dobruška.

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

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.30
12.30 - 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.00
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
FOTOGRAFIE - Jan Šibík
Známý český fotograf Jan Šibík na svých snímcích zachytil
život některých Šumařů pro knihu Aleše Palána Raději zešílet
v divočině. Osm rozhovorů s lidmi žijícími dlouhodobě mimo
civilizaci. Někteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotkách, případně na horských samotách. Jeden přespává přímo pod
stromy. K některým se dá dojet autem, k dalším se musí pěšky.
Šumavští poustevníci, samotáři, jejichž
názory a životy se nepodobají vůbec ničemu, co znáte.

Čtvrtek 13. prosince v 16.00
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Pořady Na slovíčko a Sousedské posezení organizuje místní pobočka Seniorů ČR.

SOKOLOVNA
Opočenská 585, ☎ 724 179 754
Neděle 27. ledna a neděle 10. únpra vždy v 10.00
BEZHLAVÝ RYTÍŘ
loutková pohádka Františka Čecha pro nejmenší v podání herců loutkové scény Svět
loutek. Pimprlata s loutkáři přejí všem věrným divákům šťastné vykročení do nového roku, mnoho zdraví a dobrou pohodu
po celý rok 2019.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
MYSTERIUM PŘÍRODY
- výstava fotograﬁí Luboše Doležala
Výstava přístupná po celý měsíc v otevíracích hodinách městského úřadu: pondělí a středa 7.30 – 17.00,
úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00,
pátek 7.30 – 13.30.
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Čtvrtek 3. ledna v 15.00
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce se zábavným programem pro předškolní děti
ve věku od 4 do 6 let v dětském oddělení. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.
Úterý 15. ledna v 18.00 ve foyer knihovny
EMOCE vs. NEMOCE – přednáška Mgr. Kateřiny Štíchové
Rádi byste pochopili podstatu vašich zdravotních potíží a vyměnili léky za jiné praktičtější a efektivnější řešení? Přijďte si
poslechnout, co vše ovlivňuje vaše zdraví a jak si můžete sami
pomoci. Témata: jaké je propojení psychického stavu s fyzickým
projevem nemoci; kde jsou počátky poruch vašeho zdraví; že
i velký zdravotní problém začíná v jemných detailech; jak hledat
jinou cestu řešení vašich potíží; že potlačovat, či pouze zmírňovat projevy vašich nemocí, znamená neřešit jejich příčiny; jak
dovolit emocím, aby volně proudily a neblokovaly se; na závěr
proběhne kolektivní ukázka funkčního principu (uvolňování
emocí). Vstup zdarma.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505

debilů a mikrofon. Parta komiků Na Stojáka připravila jeden
jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně nejvíc unikátní
večer nabitý humorem. Hrají: Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek,
Richard Nedvěd, Ester Kočičková a další. Mládeži přístupný.
Vstupné 100 Kčǀ99 min.

Neděle 13. ledna 9.00 až 15.00
INVERZNÍ KRESBA – kreslení světlým médiem na černý či
tmavěji kolorovaný papír, kde lze docílit působivých prostorových
efektů. Přihlášky a více informací na www.konecnekreslim.cz.
Neděle 20. ledna 9.00 až 16.00
AKVAREL – kurz s úvodem do teorie práce s akvarelovými barvami, techniky lavírování, vymývání, mokré do suchého podkladu. Přihlášky a více informací na www.konecnekreslim.cz.
Pátek 1. února
POLOLETKY ŽÁDNÉ PĚTKY – pololetní prázdniny v DDM
8.00 – 12.00 – výtvarná dílna pro školní děti, účastnický poplatek 50 Kč.
13.00 – 15.00 – turnaj ve stolní hře Superfarmář - hra je vhodná pro děti všech věkových kategorií, které chtějí obchodovat
s domácími zvířátky. Nejlepší hráči získají drobnou odměnu,
startovné 10 Kč. Přihlášky v DDM nebo ☎ 494 621 505.
Sobota 9. února od 13.30
DRÁTOVANÉ SRDCE – kurz drátování s Martinou Horákovou. Na kurzu lze zakoupit materiál k dalšímu vyrábění. Přihlášky předem v DDM nebo ☎ 494 621 505.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Úterý 1. ledna v 18.00
THE DOORS - 50. THE ANNIVERSARY CELEBRATION
Novoroční premiéra amerického hudebního ﬁlmu. Píše se
5. červenec 1968 a legendární hudební skupina The Doors nastupuje na pódium Hollywood Bowl, aby Jim Morrison a spol.
odehráli svůj nejslavnější koncert. Mládeži přístupný. Vstupné
180 Kčǀ68 min.
Čtvrtek 3. ledna ve 20.00
ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
Premiéra českého dokumentárního ﬁlmu. Inscenovaný dokument
přináší uhrančivý příběh hudební legendy, která ve stovkách
svých písniček dokázala vybudovat svět, v němž je spoustě lidí
dobře. Žalman v minulosti odmítl několik nabídek od různých
dokumentaristů a klíč ke své duši propůjčil až scenáristovi Janu
Hlaváčovi a režisérovi Zdeňku Gawlikovi. Mládeži přístupný.
Vstupné 100 Kčǀ77 min.
Pátek 4. ledna ve 20.00
VE SPÁRECH ĎÁBLA
Premiéra hororového thrilleru. Otřesný obřad vymítání ďábla se
vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy. Mládeži nepřístupný. Vstupné 110 Kčǀ 86 min.
Sobota 5. ledna v 17.30
SPIDER-MAN: PARALENÍ SVĚTY
Repríza (2D) animovaného akčního sci-ﬁ. Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj um a talent, aby divákům představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana
v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ100 min. České znění.
Sobota 5. ledna ve 20.00
NA STOJÁKA V KINĚ
Premiéra české komedie. Zepředu i zezadu ve formátu 17D - 17

Neděle 6. ledna v 15.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
Repríza (2D) úspěšné ruské dobrodružné komedie. V pokračování populární animované série se střetne svět kouzel a kouzelníků
s králem Haraldem. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ80 min.
České znění.
Neděle 6. ledna v 17.30
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Repríza úspěšného animovaného ﬁlmu ČR. Blíží se zima a naši
známí kutilové to nemohou nechat jen tak, navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké
vánoční dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem?
Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ60 min.
Neděle 6. ledna ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza veleúspěšného hudebního ﬁlmu USA/VB, který je oslavou legendární rockové skupiny Queen a jejího výjimečného
zpěváka Freddieho Mercuryho. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kčǀ134 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 10. ledna v 10.00
ZLATÝ PODRAZ
Repríza romantického dramatu režiséra Radima Špačka. Příběh
o lásce, přátelství a naději. Osudová láska mladého právníka
a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia
Volny), se kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy
v basketbalu v Ženevě. Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Příběh vrcholí
v roce 1951, kdy Evropu na mnoho let rozdělila železná opona. Dále hrají: Jan Hartl, Alena Mihulová… Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kčǀ106 min.
Čtvrtek 10. ledna a sobota 12. ledna vždy ve 20.00
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Premiéra českého dramatu. Kdo platí za naše chyby? Obyčejné
lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy
Dabrowské ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Hrají: Ivana Chýlková,
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Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Pavel Řezníček, Jaroslav Plesl
a další. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Pátek 11. ledna ve 20.00
ZÁHADA SILVER LAKE
Premiéra mysteriózního komediálního thrilleru. Zábavná multižánrová hříčka plná bizarních dějových zvratů. Sam se po zmizení své mysteriózní sexy sousedky pouští v Los Angeles do pátrání.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 100 Kčǀ139 min.
Sobota 12. ledna v 17.30
RAUBÍŘ RALF A INTERNET ﬁlm ve 3D
Premiéra animované dobrodružné komedie. Známý videoherní
záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von
Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové
síti... Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ90 min. České znění.
Neděle 13. ledna v 15.00
MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
Repríza českého animovaného pásma pro nejmenší děti. Mimi
a Líza jsou nevšední kamarádky. Pásmo krátkých animovaných
ﬁlmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou
malých holčiček. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kčǀ65 min.
Neděle 13. ledna v 17.30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY ﬁlm ve 3D
Repríza rodinné fantasy s Johnny Deppem v roli mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda. Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kčǀ134 min. České znění.
Neděle 13. ledna ve 20.00
MARY POPPINS SE VRACÍ
Repríza rodinného muzikálu. V Třešňové ulici žije Michal se
svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen. Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových opět tajemná
chůva Mary Poppins (Emily Blunt). Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kčǀ90 min. České znění.
Čtvrtek 17. ledna ve 20.00
SKLENĚNÝ
Premiéra mysteriózního thrilleru inspirovaného komiksem. Spojuje dva samostatné úspěšné ﬁlmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). Z ﬁlmu Vyvolený se vracejí herecké hvězdy Bruce
Willis v roli Davida Dunna a Samuel L. Jackson jako Eliah Price, známý pod pseudonymem Pan Skleněný. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ129 min.
Pátek 18. ledna ve 20.00
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Repríza českého dramatického ﬁlmu s Ivanou Chýlkovou a Vandou Hybnerovou v hlavních rolích. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ90 min.
Sobota 19. ledna v 17.30
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Premiéra
animované dobrodružné komedie,
v níž lední medvědi vynikají silou a obratností
a žijí samotářským životem.
Mládeži přístupný. Vstupné 120
Kčǀ90 min. České znění.
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Sobota 19. ledna ve 20.00
ROBIN HOOD
Premiéra dobrodružného ﬁlmu. Robin (Taron Egerton Kingsman), válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem
(Jamie Foxx - Nespoutaný Django) povstal proti zkorumpované
anglické vládě. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ117 min.
Neděle 20. ledna v 15.00
GORDON A PADDY
Premiéra dětského animovaného ﬁlmu. Gordon je stárnoucí
ropušák a Paddy malá myška, tedy zdánlivě ta nejnepravděpodobnější dvojice policistů, která se ve svém rodném lese musí
vypořádat s nejedním zločinem. Mládeži přístupný. Vstupné 110
Kčǀ62 min. České znění.
Neděle 20. ledna v 17.30
HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
Premiéra rodinné fantastické hororové komedie. Pokračování hitu Husí kůže z roku 2015. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ90 min. České znění.
Neděle 20. ledna ve 20.00
NA STOJÁKA V KINĚ
Repríza české komedie. Zepředu i zezadu ve formátu 17D. Nejzábavnější momentální nabídka kin. Mládeži přístupný. Vstupné
100 Kčǀ99 min.
Středa 23. ledna v 17.00 a v 19.00
PROMÍTÁNÍ PRO KOLEDNÍKY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
MALÁ ČARODĚJNICE 17.00
Rodinná komedie - Německo/Švýcarsko. České znění 103 minut.
BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY 19.00
Rodinný dobrodružný ﬁlm - Francie. České znění. 91 minut.
Pořádá Farní charita Dobruška za přispění města Dobrušky.
Čtvrtek 24. ledna v 19.30
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
DOBRUŠKY ZA ROK 2018
Slavnostní večer, během něhož budou oceněni úspěšní sportovci
a zasloužilí funkcionáři z dobrušských sportovních klubů a oddílů. Uvádí Honza Dušek, moderátor Rádia Černá hora. V doprovodném programu vystoupí zpěváci Karolína Andršová a Tomáš
Bartoš. Vstupné zdarma na místenky, které budou k vyzvednutí
v informačním centru od 14. ledna 2019.
Pátek 25. ledna ve 20.00
NARUŠITEL
Premiéra velice očekávaného českého
dramatického ﬁlmu.
Na křídlech za svobodou. Film vznikl
na motivy skutečného příběhu armádního pilota Vladislava
Baldy, a natočil ho
jeho vnuk David Balda. V hlavních rolích se představí Jiří Dvořák, Petr Kostka, Pavel Neškudla, Stanislav Zindulka nebo Veronika Arichteva. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Sobota 26. ledna v 17.30
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Repríza (2D) americké animované dobrodružné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ90 min. České znění.
Sobota 26. ledna ve 20.00 a neděle 27. ledna v 17.30
PSÍ DOMOV
Premiéra dobrodružného rodinného ﬁlmu. Když si Lucas Bellu
adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími
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přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km
od svého pána… Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ92 min.
České znění.
Neděle 27. ledna v 15.00
OVEČKY V AKCI
Premiéra ruského animovaného ﬁlmu. Ovečky a vlci se dohodli,
že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy
se ve vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci… Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kčǀ80 min. České znění.
Neděle 27. ledna ve 20.00
FAVORITKA
Premiéra historického životopisného ﬁlmu.
Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická
královna Anna je nemocná a náladová. Zemi
za ni víceméně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. Co se však stane, když se
královnina přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail, nad níž dosud držela lady Sarah
ochrannou ruku? Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ119 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 31. ledna v 10.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza veleúspěšného hudebního ﬁlmu, který je oslavou rockové skupiny Queen. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ134 min.
Divadelní představení
Čtvrtek 31. ledna v 19.30
Divadlo Na Jezerce:
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Hrají:
Jaroslav Dušek a Nataša Burger.
Cena vstupenky 390 Kčǀ120 min.
Předprodej od neděle 6. ledna
15.30 hodin on - line na
www.kino.mestodobruska.cz
Pátek 1. února ve 20.00,
sobota 2. února v 17.30 a neděle 3. února ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Premiéra velice očekávané české komedie pro všechny od režiséra a scénáristy Martina Horského. Komedie o ženách, které se
nebojí vyběhnout štěstí naproti. S běháním je to úplně stejné jako
v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah… Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek
Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka,
Martin Hofmann a další.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ93 min.

SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798
Provozní doba krytého bazénu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

Ranní plavání (ve dnech školní výuky):
středa – pátek 6.00 – 7.30
Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
Úterý
15.00 – 16.30 (rezervace 2 drah)
Čtvrtek
14.30 – 16.00 (rezervace 2 drah)
Pátek
14.15 – 15.45 (rezervace 1 dráhy)
Alternativní provoz (veřejnost nebo organizace):
pondělí
16 – 19
úterý
17 – 18
čtvrtek
13 – 14
a
17 – 18
AQUAEROBIC
18 – 19

úterý a čtvrtek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

13 – 21
13 – 21
13 – 21
13 – 17
17 – 21
13 – 21
12 – 21
12 – 20

SAUNA
muži
ženy
muži
ženy
společná
muži
společná
společná

SPINNING
S instruktorkou Alenou
Úterý
od 16.30 a od 17.45
S instruktorem Liborem
Čtvrtek a pátek od 16.30 a od 17.45
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOBRUŠCE
POŘÁDÁ V PÁTEK 25. LEDNA 2019
OD 20 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ V DOBRUŠCE

15. HASIČSKÝ PLES
MALÝ SÁL
Výstava
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - VÝTVARNÝ OBOR
Výstava je otevřena 3. až 31. ledna v provozních hodinách kina.

K TANCI A POSLECHU HRAJE
POKROK
PŘEDPRODEJ: INFORMAČNÍ CENTRUM
DOBRUŠKA OD 14. LEDNA 2019
VSTUPNÉ: 100 KČ + 20 KČ MÍSTENKA
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ZE SPORTU
Bilance dobrušského oddílu národní házené roku 2018
dokončení z minulého čísla Dobrušského zpravodaje
Oddíl národní házené Tělocvičné jednoty Sokol Dobruška je největším oddílem ve městě, který sdružuje ženy a dívčí
družstva. V roce 2018 sdružoval 115 členů a v oddíle bylo celkem 9 družstev.
Končící rok byl pro tento oddíl, co se týká
sportovních výsledků vcelku příjemný.
Starší žáci
Soutěžní sezóna 2017 – 2018:
Družstvo skončilo v Oblastním přeboru
na celkovém 4. místě. Cíle trenérů nebyly
vysoké, byla to sezóna spíše „o přežití“,
neboť tým byl neúplný a k tomu byl doplňován hráči z družstva mladších žáků.
Sestava: brankář - Josef Nejman, obrana
- Lukáš Gottvald, Michal Prause, Jan Petr,
Jan Šubrt, Lukáš Tošovský, útok - Jiří Ježek, Jakub Štěpán, Oliver Schejbal a Tomáš Hlavsa.
Trenéři: Milan Roleček a Milan Dubský
Soutěžní sezóna 2018/2019
– podzimní část:
8. 9. Sokol Dobruška - TJ Lázně Bělohrad (mimo soutěž) 20:21 (10:10)
Vyrovnané utkání. V prvním poločase
naše družstvo prohrávalo až o tři branky,
ale do přestávky dokázalo skóre srovnat.
Ve druhé části hry se udržovalo jednobrankové vedení, o které se zbytečnými
ztrátami míčů v samém závěru utkání
přišlo.
22. 9. TJ Sokol Podhorní Újezd - Sokol
Dobruška 20:11 (11:6)
Na rychlejšího a techničtějšího soupeře
družstvo nestačilo a po celou dobu utkání
prohrávalo z důvodu našich nevynucených chyb, výsledek mohl být příznivější.

na čtvrtém (s družstvem Lázně Bělohrad),
resp. na třetím místě se ziskem 2 bodů
a pasivním skóre 65:69.
Hodnocení družstva po herní stránce:
Družstvo starších žáků je po podzimní části OP na třetím místě. Cílem tohoto
kolektivu je v sezóně 2018/2019 místo
druhé a účast na Poháru ČR. Utkání, která
skončila naší prohrou, mohla dopadnout
podstatně lépe, zejména utkání v Krčíně.
Chyby, kterých se dopouštěli naši hráči
při rozehrávkách nebo při vynášení míčů
do střední třetiny, dokázali soupeři využít
ke snadnému dosažení branky. Brankář
podává solidní výkon, slabinou je již zmíněná rozehrávka. Chyby při rozehrávkách
a při vynášení míčů do střední třetiny kazí
celkový dojem ze hry obránců. Samotná
hra na brankovišti není špatná. Hře útočníků prospívá přítomnost Jiřího Ježka,
který celý útok rozhýbal a také se dokázal
prosadit střelecky.
Věříme, že během zimní přípravy dokážeme zmíněné nedostatky z větší části
odstranit a jarní část OP dopadne dle našich představ. Družstvo na to sílu má!
Sestava družstva:
Brankář: Jan Šubrt. Obrana: Lukáš Tošovský (K), Jan Petr, Michal Prause, Matěj
Čančara, Marcus Pataky. Útok st.: Jiří Ježek (36), Jakub Štěpán (26), Oliver Schejbal (1). Útok ml.: Adam Falta (2), Patrik
Sejkora, Tadeáš Černý. Trenér: Vladimír
Flégl. Vedoucí: Jiří Novotný.

13. 10. Sokol Krčín - Sokol Dobruška
18:15 (9:7)
Se soupeřem se družstvu dařilo držet
krok až do poloviny druhého poločasu.
V dalším průběhu získali domácí díky
naší špatné obranné hře a střelbě rozhodující tříbrankové vedení, které udrželi
do konce utkání.

Dorostenci
Soutěžní sezóna 2017 - 2018
Družstvo v celkovém umístění skončilo na 2. místě v Oblastním přeboru a obsadilo 4. místo na Zimní lize mládeže a také
4. místo na druhém vrcholném turnaji sezóny Poháru ČR mládeže.
Sestava: brankáři - Tomáš Preclík, Josef
Nejman; obrana - Tomáš Holanec, Radim
Dolejší, Vojtěch Dubský, Jan Jarkovský,
Novotný Jiří a útok - Matěj Pultar, Patrik
Oubrecht, Jiří Ježek, Oliver Schejbal
Trenéři: Milan Roleček, Milan Dubský

20. 10. Sokol Dobruška - TJ Sokol Opatovice n. Lab. 19:10 (9:5)
Se slabším soupeřem naše družstvo
vedlo po celou dobu utkání. Vítězství
mohlo být ještě výraznější, kdyby útočníci dokázali proměnit další šance včetně
dvou pokutových hodů.
Po podzimní části Oblastního přeboru
sezóny 2018 – 19 je družstvo v tabulce

Na Zimní lize mládeže vyhlášení jako
nejlepší brankář - Tomáš Preclík a nejlepší obránce - Tomáš Holanec.
Na Poháru ČR mládeže - nejlepší
obránce - Tomáš Holanec a nejlepší střelec - Matěj Pultar.
Na Superpoháru ČR reprezentovali oddíl Dobrušky ve vítězném družstvu
Východočeské oblasti - Tomáš Preclík,
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Tomáš Holanec, Radim Dolejší, Vojtěch
Dubský, Matěj Pultar a Patrik Oubrecht.
Jedním z trenérů byl Milan Dubský.
Soutěžní sezóna 2018/2019
– podzimní část
Po podzimní části sezóny 2018 /2019
se družstvo dorostu nachází v Oblastním
přeboru na 2. místě. Cílem družstva je
druhé místo obhájit a tím se kvaliﬁkovat
na Pohár ČR dorostenců.
Starší žákyně
Starší žákyně pod vedením trenéra Jiřího Sychrovského po skončení soutěžní
sezóny 2017/2018 obsadily krásné druhé
místo, a tak jely svůj oddíl reprezentovat na Pohár ČR národní házené, který se
konal v Oseku nad Bečvou. Děvčata se
utkala s Tymákovem, Žatcem, Chropyní,
Vracovem, Modřany a s týmem z Oseku
nad Bečvou. Jelikož většina našich hráček
byla ve starších žačkách prvním rokem,
byl tento turnaj spíše o získávání zkušeností. I tak se děvčatům podařilo porazit
tým z Oseku a skončila na šestém místě.
V srpnu se pak tradičně pořádalo týdenní soustředění pro starší a mladší žákyně, kterého ze zúčastnil i spřátelený
oddíl TJ Stará Huť pod vedením m.n.h.
Jiřího Peška. Trenéři pracovali celý týden
nejen na fyzické kondici děvčat, ale zlepšovali také herní dovednosti. Celý týden
byly trenérům k ruce i nově proškolené
trenérky Dáša Peřinová a Bára Jelenová.
V podzimní části nové soutěžní sezóny 2018/2019 se naše děvčata utkala s TJ
Lázněmi Bělohrad, kterým bohužel podlehla 7:12, dále se Sokolem Krčín „A“,
se kterým prohrála v poměru 23:20, avšak
proti Krčínu „B“ vyhrála 26:12 a s TJS.
Opatovicemi také vyhrála, tentokrát 11:6.
Dalším protihráčem pro naše děvčata mělo
být HK Hlinsko. Tento zápas byl ale přeložen na jaro. Do jarní části jdou starší žákyně T. J. Sokol Dobrušky z třetího místa.
Největším problémem, se kterým se
toto družstvo potýká, je nedostatek hráček. I přes nábor, který probíhá, není možné sehnat dostatečné množství děvčat.
Všechny zájemkyně ve věku 10-15 let
jsou v našem týmu vítány.
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Poř.

Družstvo

C

V –R –P

Skóre

Body

1.

SSK Vítkovice

11

8 –1 –2

193 : 152

17

2.

Draken Brno

11

8 –1 –2

209 : 174

17

3.

SK NH Veselí n/M.

11

8 –0 –3

192 : 163

16

4.

Sokol Dobruška

11

8 –0 –3

213 : 173

16

5.

Sokol Svinov

11

7 –1 –3

225 : 202

15

6.

TJ S. Osek n/B.

11

5 –1 –5

180 : 189

11

7.

Sokol Ostopovice

11

4 –1 –6

210 : 212

9

8.

Sokol Rokytnice B

11

4 –1 –6

185 : 191

9

9.

TJ Jiskra Humpolec

11

4 –0 –7

160 : 204

8

10.

KNH Moravská Slavia Brno

11

3 –0 –8

147 : 176

6

11.

1.NH Brno

11

2 –1 –8

175 : 217

5

12.

TJ Stará Ves n/O.

11

1 –1 –9

163 : 199

3

Muži 2. liga
Soutěžní
sezóna
2017 - 2018
Po nevydařeném
vstupu do sezóny
bylo družstvo mužů
po podzimní části
soutěže na 4. místě tabulky 2. ligy
a ztrácelo 7 bodů
na doposud suverénní MS Brno. V jarní
části sezóny se Dobrušce dařilo a vítězila na domácím hřišti
i na hřištích soupeřů. Klíčový zápas

jarní sezóny s MS Brno, které začalo ztrácet body, muži Dobrušky však prohráli.
V konečné tabulce soutěže jsme skončili
na třetím místě se ztrátou jednoho bodu
za postupující Studénkou a se shodným
bodovým počtem za MS Brno.
Soutěžní sezóna 2018/2019
– podzimní část
Do nové sezóny vstupovali hráči Dobrušky „namlsaní“ výkony z jarní části minulého ročníku s cílem umístit se v horní
části tabulky. Do utkání s družstvem
Veselí nad Moravou byla Dobruška bez
ztráty bodu. S Veselím však muži klopýtli a prohráli těsně 16:15. Vyvrcholením
podzimní části soutěže bylo dvoukolo
na Moravě (Svinov, Vítkovice), kde oba
zápasy Dobruška prohrála. Tabulka 2. ligy
mužů je v polovině sezóny vyrovnaná.
Pokud družstvo Dobrušky chce pomýšlet
na úspěch, musí někteří hráči zlepšit účast
na tréninku.
Samostatné hodnocení roku prvoligového družstva žen v Dobrušském zpravodaji 2/2019.
Pokud se chcete o oddílu dozvědět něco více, sledujte webové stránky
www.hazena-dobruska.cz nebo facebookový proﬁl Národní házené Dobruška.
Jiří Bednář, předseda oddílu
národní házené T. J. Sokol Dobruška

Podzimní bilance týmů fotbalového klubu SK Dobruška
Fotbalový klub SK
pro sezonu 2018/2019
přihlásil do soutěží devět mužstev. Samostatné dva týmy dospělých
a ve spolupráci s partnerským klubem z Opočna sedm družstev
mládeže.
A mužstvo
Po postupu do krajského přeboru,
což je nejvyšší soutěž Královéhradeckého kraje, obsadilo 11. místo se ziskem
17 bodů (4 výhry, 3 remízy a 8 porážek,
skóre 22:29). Dvě třetiny soutěže byly
úspěšné se ziskem 14 bodů, ale závěr
podzimní části soutěže se příliš nepovedl
kvůli absencím zraněných a nemocných
hráčů.
Střelci branek: Kořínek 6, Mikušík 6,
Čopík 4, Majer 2, Brožek a brankář Klofanda po 1.
B mužstvo
Rezervnímu týmu dospělých po postupu do okresního přeboru II. třídy patří
v polovině sezony 10. příčka za 15 bodů
(skóre 21:48).

Tým mladší přípravky SK Dobruška/Spartak Opočno
Horní řada zleva: A. Šereda, J. Stodůlka, M. Lacina, M. Hladík, M. Bláha, O. Poláček.
Dole: M. Slezák, T. Petrová. Trenéři: K. Mrázek, P. Franc
25
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Dorost se po podzimu v krajské soutěži usadil na 4. místě se ziskem 22 bodů
(skóre 41:23).
Starším žákům patří v krajské soutěži U15 průběžné 5. místo, když získali
20 bodů s vyrovnaným skóre 30:30.
Mladší žáci jsou v polovině soutěže
na třetí příčce. Během podzimu vybojovali 47 bodů, přičemž hráli atraktivní útočný
fotbal, o čemž svědčí téměř sto vstřelených gólů (skóre 98:33).

Pro rok 2019 výbor fotbalového oddílu připravuje:
- oslavy k výročí 110 let fotbalu v Dobrušce (září)
- turnaj Rampušák Cup mladších přípravek (červen)
- Sportovní karneval v sokolovně (únor)
- ve spolupráci s atletickým oddílem SK Dobruška slavnostní otevření rekonstruovaného Městského stadionu Václava Šperla v nákladu 20 milionů korun

Starší přípravka obsadila v krajském
přeboru 3. místo (zisk 25 bodů, skóre
179:236).
Mladší přípravce patří v krajském poháru 5. místo. Získala 28 bodů, vstřelila
278 gólů a inkasovala 236.
Všem trenérů, funkcionářům a rodičům patří poděkování za jejich náročnou
a obětavou práci.
(vg)

Tým mladších žáků SK Dobruška/Spartak Opočno
Horní řada zleva: T. Zilvar, trenér M. Horák, K. Lhotský, M. Matoulek, D. Drašnar, O. Bílek, E. Fiala, trenér P. Zilvar.
Dole: D. Dostál, M. Krunčík, M. Holeček, J. Prostředník, P. Němeček. Ležící:
P. Horák

Tým starší přípravky SK Dobruška/Spartak Opočno
Horní řada zleva: M. Trubač, P. Němeček, D. Hanuš, Š. Fábera, M. Piskora, M. Páv, Trung Nguyen, P. Fiala, M. Vostoupal, M. Zelený.
Dole: J. Gramel, S. Monček, D. Ježek, V. Vacek, M. Krunčík, J. Holanec, R. Martin a V. Pavel. Trenéři zleva: M. Gramel, M. Vacek
a M. Martin
26
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí
se stala nejlepší školou v Královéhradeckém kraji
Už čtvrtým rokem mohly všechny školy ve 14 krajích České republiky soutěžit
o Hejtmanův pohár. Cílem soutěže je podpořit u dětí a mládeže zdravý životní styl
a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
Za rok 2018 vybojovala v Královéhradeckém kraji originální trofej a současně
10 000,- Kč Základní škola a Montessori
mateřská škola Podbřezí, která s počtem

4 189 bodů skončila v celorepublikovém
srovnání škol na 17. místě a porazila i školy mnohem větší s lepším zázemím. Po celoročním poctivém plnění sportovních
úkolů a hejtmanských výzev převzalo 15
nejaktivnějších žáků v sídle úřadu Královéhradeckého kraje z rukou pana hejtmana Jiřího Štěpána a organizátorů soutěže

a za účasti starostky Podbřezí Ester Horákové hlavní cenu a šek. Na oplátku děti
panu hejtmanovi zazpívaly a pozvaly ho
na návštěvu do školy do Podbřezí, aby se
na vlastní oči přesvědčil, že zisk poháru
není náhodný.
Radomila Zelená, ředitelka školy
Foto Ester Horáková
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Křížovka o ceny
V tajence posledního čísla Dobrušského
zpravodaje roku 2018 se skrývala tradiční
společenská akce, která se také letos první
prosincový pátek povedla. Maďarští přátelé z partnerského města Ábrahámhegy
přivezli svá vína vypěstovaná na březích
jezera Balaton a tak se ve společenském
centru ochutnávalo a přitom příjemně bavilo. Tajenka 12/2018 zněla následovně:
OCHUTNÁVKA BADAČON.
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Z více než šesti desítek úspěšných
luštitelů jsme vylosovali následující trio
šťastných výherkyň: Lucii Mrázkovou
z Pulic, Alenu Fialovou a Danu Kořínkovou z Dobrušky. Získávají obvyklou cenu
- poukázku na dvě vstupenky na lednové
ﬁlmové představení ve velkém sále Společenského centra-Kina 70 dle vlastního
výběru. Všichni si ji mohou vyzvednout
v Informačním centru na náměstí F. L.
Věka. Gratulujeme.
Vyhrát vstupenky do dobrušského kina

na ﬁlm promítaný během prvního měsíce
nového roku může každý, kdo úspěšně vyplněnou tajenku zašle se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdá do boxu v Informačním centru
na náměstí F. L. Věka nejpozději do pondělí 14. ledna. Stačí jen mít trochu více
štěstí při slosování správných řešení…
Tradičně vám přejeme příjemnou
zábavu.
Nápověda: AGOT, AKARKA, ANU, APSU, RI.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE

radost
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Místo i pro Vaši reklamu!
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RODNÝ DŮM F. V. HEKA (F. L. Věka) se opět pyšní dřevěnou
pavlačí. Původní, která již byla v havarijním stavu, nahradila zcela nová. Vyrobili ji pracovníci dobrušské stavební firmy Asinta.
Filmový historik Pavel Taussig představil
ve společenském centru svoje dvě nové
knihy HVĚZDY ČESKÉHO FILMOVÉHO NEBE A JINDŘICH PLACHTA – CESTA DO HLUBIN HERCOVY
DUŠE. Křtu publikací se společně se starostou Petrem Lžíčařem ujal Josef Ježek,
bývalý poslanec Parlamentu ČR.
Letošní KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY pro začátečníky organizovaný městem Dobruška vyvrcholil
závěrečným věnečkem. S absolventy se
ve vyprodaném velkém sále sokolovny
rozloučili taneční mistři Lucie Krtičková
a Jan Souček. K tanci hrála skupina Song
z Kostelce nad Orlicí.

Z vánočního koncertu skupiny JAVORY sourozenců Hany a Petra Ulrychových v kině 70.

