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Město Dobruška ve spolupráci s rodinným pivovarem se sladovnou v Dobrušce uspořádalo v polovině září čtvrtý ročník DOBRUŠSKÉ FILMOVÉ KLAPKY. Třídenní maratón nabídl milovníkům kinematografie pestrý program složený z projekcí, besed a výstav.
Podrobnosti ze zajímavé kulturní akce najdete na straně 16.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že
se podařilo se zahájením nového školního roku s velkým
předstihem otevřít
okružní křižovatku.
Ř ed i t e ls tv í s iln ic
a dálnic České republiky a firma Sovis zvládly zkrátit výstavbu o celý měsíc, za což jim patří dík.
Křižovatka výrazně přispěje k plynulosti
a hlavně bezpečnosti provozu. Zároveň
se stavbou křižovatky bylo vybudováno
parkoviště u Špejcharu, položeny nové
chodníky a instalovány dva zpomalovací
retardéry před základní školou, které zvýšily bezpečnost školáků. V ulici Fr. Kupky
ještě zbývá dodělat několik metrů chodníku a asfaltového povrchu. Vše bude dokon-

čeno v rámci výstavby sedmnácti bytových
jednotek, kdy zde vedle chodníku vznikne
i několik parkovacích stání. Výběrové řízení se v těchto dnech dokončuje.
Stavba křižovatky byla spojená s řadou uzavírek, což obyvatelům Dobrušky
a okolí přineslo nemálo problémů. Přijměte omluvu za vzniklé potíže a poděkování
za trpělivost. Město se v těchto dnech zaměří na opravy cest poničených nadměrným dopravním zatížením. Začali jsme
v Křovicích, následovat budou Běstviny
a pokračovat budeme na dalších úsecích.
Září bylo ve znamení řady kulturních
a společenských akcí. Mnozí z vás si nenechali ujít úvodní koncerty Festivalu F. L.
Věka, Dobrušskou ﬁlmovou klapku a tradiční Svatováclavské slavnosti. V nadcházejícím měsíci bude nabídka neméně
zajímavá. V sobotu 26. října se v sokolov-

ně uskuteční 2. reprezentační ples města
Dobrušky. Hrát bude taneční orchestr
James band z Hradce Králové, jako host
večera vystoupí zpěvačka Ilona Csáková.
Věřím, že druhý „Ples republiky“ bude
stejně úspěšný jako loňský, premiérový.
Ve středu 9. října bude velký sál Společenského centra - Kina 70 hostit slavnostní večer, na kterém budou zlatými,
stříbrnými a bronzovými medailemi oceněny osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj
našeho města. Udělíme také zvláštní ceny
za dlouholeté dárcovství krve a záchranu
lidského života. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení pěveckého sboru Vlasta,
žáků ZUŠ Dobruška, tanečního kroužku
D-MEL Domu dětí a mládeže. Hostem večera je zpěvák, moderátor a bavič Vladimír Hron. Jste srdečně zváni!
Petr Lžíčař, starosta města

Číslo měsíce: 110
Dobrušský fotbal oslavil
v sobotu 14. září významné
jubileum - 110 let. Na zrekonstruovaném Městském
stadionu Václava Šperla se
divákům představily ve vzájemném souboji dobrušské
týmy, které vybojovaly historický postup do nejvyšší
krajské a okresní soutěže.
Vrcholem oslav byl zápas
staré gardy Dobrušky se
Sigi teamem, jehož dres oblékli Antonín Panenka, Karol Dobiaš, Ladislav Vízek,
Horst Siegl či Ivo Ulich,
legendy českého fotbalu.
Slavnostní náladu umocnila přítomnost hejtmana
Královéhradeckého kraje
Jiřího Štěpána, který předal
zasloužilým funkcionářům
a trenérům klubu pamětní
plakety. Více o fotbalových
oslavách si přečtete na stranách 31 a 39.

Vzpomínky na „samet“
V listopadu uplyne třicet let od sametové revoluce - jedné ze stěžejních událostí našich novodobých dějin. Široká veřejnost
si při této příležitosti připomene hektické dění závěru roku 1989. Nejinak tomu bude v našem městě, kde si listopadové dny
připomeneme mimo jiné prostřednictvím výstavní expozice a vzpomínkového večera. Prosíme proto pamětníky o poskytnutí
(zapůjčení) fotografií, tiskovin, filmových materiálů či osobních vzpomínek. V této záležitosti kontaktujte Pavla Štěpána
(tel. 603 720 499) nebo Leoše Dragúně (tel. 778 536 600, e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz).
(re)
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 20.08.2019
schvaluje
– doplnění zadávací dokumentace podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce „17 BJ
– Fr. Kupky, Dobruška“, a to v rozsahu uvedeném v přiloženém dokumentu Vysvětlení
zadávací dokumentace č. 2 a prodloužení
lhůty pro podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „17
BJ – Fr. Kupky, Dobruška“ na 10.09.2019
do 10:00 hodin.

Rada města
dne 26.08.2019

–

–

–

schvaluje
– zveřejnění záměru zřídit právo stavby
k částem pozemků ve vlastnictví města
Dobrušky, záměru jejich budoucího prodeje a záměru dočasného přenechání částí pozemků města Dobrušky k umístění veřejné
dopravní a technické infrastruktury.

–

–

Rada města
dne 29.08.2019

–

schvaluje
– doplnění zadávací dokumentace podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce „17 BJ
– Fr. Kupky, Dobruška“, a to v rozsahu uvedeném v přiloženém dokumentu Vysvětlení
zadávací dokumentace č. 3 a prodloužení
lhůty pro podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „17
BJ – Fr. Kupky, Dobruška“ na 24.09.2019
do 10:00.
– dočasné navýšení sociálních pracovníků
na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Dobruška na měsíc září 2019 o jednoho pracovníka.

Rada města
dne 02.09.2019

–

–

–

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
14/2019 dle předloženého návrhu.
– objednání hrubých stavebních prací, kterými bude upravena dispozice části budovy
čp. 777 (2. nadzemní podlaží v části „B“)
v ulici Solnická v Dobrušce za účelem
adaptace stávajících prostorů pro využití
Městského úřadu Dobruška, u společnosti KERSON spol. s r. o., IČ 45536040,
za 276.744,43 Kč bez DPH v rozsahu předloženého rozpočtu ze dne 19.08.2019.
– uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou silnic Královehradeckého kraje, IČ
70947996.
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
s XXXXX a XXXXX.
– zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemku
parc. č. 90 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu.
– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí se Společenstvím vlastníků
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–

bytů, Na Budíně 853–856, Dobruška, IČ
01596136, za účelem umístění lešení a kontejneru na stavební materiál při provádění
oprav domu čp. 853-856 v Dobrušce.
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Pulické ulici čp. 157 v Dobrušce s XXXXX,
a to dohodou k 02.09.2019.
vyřazení příkopového ramena BERTI
FBP/400, inv. č. 21040050, z majetku města Dobrušky a jeho prodej panu XXXXX
za celkovou cenu 1.500 Kč. Cena bude zaplacena hotově při předání předmětu prodeje.
vyřazení vozidla multicar 2510 (3H8 2855),
inv. č. 210606038, z majetku města Dobrušky a jeho prodej panu XXXXX za celkovou
cenu 2.000 Kč. Cena bude zaplacena hotově
při předání předmětu prodeje.
pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře
a místostarosty Miroslava Sixty do Budapešti ve dnech 04.09. – 06.09.2019, kde
se uskuteční setkání představitelů českých
a maďarských partnerských měst a obcí.
program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 16.09.2019.
prominutí platby za stánek Střední průmyslové škole, Odborné škole a Základní škole,
Nové Město nad Metují, IČ 48623725, pracoviště Opočno, při prodeji na Svatováclavských slavnostech dne 28.09.2019.
úhradu ubytování a stravování zahraničním delegacím z maďarského města Ábrahámhegy, polských měst Miejska Górka
a Pilawa Górna, slovenských měst Hnúšťa
a Veľký Meder, které se zúčastní Svatováclavských slavností 27.09. – 29.09.2019.
bezplatné zapůjčení prodejních stánků hostům z maďarského města Ábrahámhegy
a polského města Miejska Górka, za účelem
propagace a ochutnávky tradičních domácích specialit na Svatováclavských slavnostech 2019.
uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315, za účelem zajištění semináře řídících pracovníků
městské policie.
objednání opravy komunikace v katastru
obce Dobruška speciﬁkované v přiložené
cenové nabídce u společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ 25253361, za cenu
299.180,72 Kč bez DPH, tedy 362.008,67 Kč
včetně DPH podle platné sazby.

souhlasí
– se zařazením ředitelky MŠ J. A. Komenského, Dobruška, Bc. Moniky Francové
do 11. platové třídy od 01.09.2019. Vzhledem k zápočtu praxe jí bude od uvedeného
dne přiznám tarifní plat v 11. platové třídě
6. platovém stupni a od 01.10.2019 platový
tarif v 11. platové třídě 7. platovém stupni.
Ostatní platové složky zůstávají beze změny.
– se zvláštním užíváním místních komunikací
na pozemcích parc. č. 330, 324/1, 323, 328,
367/3 v k. ú. Křovice a parc. č. 2845 v k.
ú. Dobruška dle přiloženého zákresu, při
sportovní akci – dětská hasičská soutěž –

okresní kolo hry PLAMEN – závod požárnické všestrannosti, kterou dne 05.10.2019
v době od 6:00 do 18:00 hodin pořádá SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Křovice,
IČ 67438857.
– s vybudováním sjezdu z místní komunikace
ve vlastnictví města Dobrušky na pozemku
parc. č. 2748 v obci a k. ú Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc. č.
865/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví
manželů XXXXX v souladu s předloženým
zákresem ve snímku mapy, a za splnění přiložených podmínek a se zvláštním užíváním
místní komunikace na pozemku parc. č. 2748
v obci a k. ú. Dobruška ve smyslu zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím
v provádění stavebních prací souvisejících
s výše uvedenou stavbou sjezdu.

byla seznámena
– s návrhem společnosti SERVISBAL NEMOVITOSTI s. r. o. na pořízení změny
Územního plánu Dobruška zkráceným postupem doručeného městu Dobrušce dne
21.08.2019.
– s Aktualizací Strategie městského úřadu
v Dobrušce zpracovanou společností BERMAN GROUP, s. r. o.

pověřuje
– vedoucího Odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška rozhodováním o změnách a doplněních zadávacích dokumentací
veřejných zakázek města Dobrušky, podepisováním těchto změn a doplnění a úkony
souvisejícími s uveřejňováním příslušných
dokumentů, a to v rozsahu uvedeném v přiloženém pověření.

ukládá
– tajemníkovi MěÚ Dobruška Aktualizaci Strategie městského úřadu v Dobrušce
zkontrolovat a ve spolupráci se zpracovatelem upravit a doplnit.

doplňuje
– část III. usnesení č. RM 18/30/2019 ze
dne 08.07.2019 o tyto podmínky kupní
smlouvy: Kupní cena je splatná do 30 dnů
od nabytí účinnosti 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 hradí kupující.

doporučuje
Zastupitelstvu města Dobrušky
– schválit v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č.
4 Územního plánu Dobruška na základě
návrhu společnosti SERVISBAL NEMOVITOSTI s. r. o., která se bude pořizovat
zkráceným postupem dle § 55a stavebního
zákona. Ve Změně č. 4 bude prověřeno:
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– omezení podmínek prostorového uspořádání u regulativů pro plochy VL – výroba
a skladování – lehký průmysl pouze na jeden parametr (vypuštění % zastavění);
– změna min. koeﬁcientu zeleně na 0,1 u regulativů pro plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl;
– zařazení nově vzniklých pozemků parc. č.
3005/2 k. ú. Dobruška a parc. č. 641/16 k. ú.
Pulice dle přiloženého geometrického plánu
v návrhu na pořízení změny územního plánu, celkem 702 m2, do ploch VL – výroba
a skladování – lehký průmysl.
– uhrazení nákladů na zpracování změny
územního plánu navrhovatelem v souladu
s § 55a odst. 6 stavebního zákona.
– 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. 4 Územního plánu
Dobruška.
– prominout XXXXX smluvní pokutu ve výši
50.000 Kč dle Článku 8 odst. 8.2 kupní
smlouvy uzavřené s ním dne 31.07.2015
za nedodržení termínu dokončení stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 642/78
v obci Dobruška a k. ú. Pulice včetně její
kolaudace nejpozději do 30.06.2019.
– schválit uzavření kupní smlouvy s manžely
XXXXX na prodej pozemku parc. č. 69/4
o výměře 36 m2 odděleného geometrickým
plánem č. 383-38/2019, vyhotoveným dne
05.04.2019 Ing. Milošem Tůmou, CSc.,
Opočno, z pozemku parc. č. 69/2 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice.
– schválit prodej pozemků parc. č. 1026/16
o výměře 35 m2 a parc. č. 1026/17 o výměře
9 m2 oddělených geometrickým plánem č.
221-221/2019 ze dne 10.07.2019, vyhotoveným Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno,
z pozemku parc. č. 1026/9 v obci Dobruška
a k. ú. Domašín u Dobrušky jejich stávajícím
uživatelům manželům XXXXX do jejich
společného jmění manželů za dohodnutou
kupní cenu ve výši 880 Kč splatnou hotově
při podpisu smlouvy, a dále zřízení věcného
břemene – pozemkové služebnosti spočívající v právu umístění, provozování, údržby
a oprav septiku k tíži části městského pozemku parc. č. 1026/9 v obci Dobruška a k.
ú. Domašín u Dobrušky, v rozsahu vyznačeném ve výše uvedeném geometrickém plánu, ve prospěch panujícího pozemku parc.
č. st. 6 v obci Dobruška a k. ú. Domašín
u Dobrušky, jehož vlastníky jsou manželé
XXXXX. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 400 Kč + 21 %
DPH, tj. celkem 484 Kč, splatnou hotově
při podpisu smlouvy. Vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek katastrálnímu úřadu za návrh na vklad vlastnického
práva a práva ze služebnosti uhradí manželé
XXXXX. Obě shora uvedená právní jednání budou realizována v rámci jedné listiny.
– schválit prodej pozemků v obci Dobruška
a k. ú. Domašín u Dobrušky, a to pozemku
parc. č. 171/3 o výměře 242 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 221-221/2019 ze
dne 10.07.2019, vyhotoveným Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno, z pozemku parc.
č. 171/1 a pozemku parc. č. 1026/18 o výměře 31 m2 odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1026/9,
manželům XXXXX do jejich společného
jmění manželů za dohodnutou kupní cenu

–
a)

b)

–

–

ve výši 76.440 Kč splatnou do 30 dnů
od nabytí účinnosti smlouvy, a dále zřízení
věcného břemene – pozemkové služebnosti
spočívající v právu umístění, provozování,
údržby a oprav septiku k tíži části městského pozemku parc. č. 171/1 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky, v rozsahu
vyznačeném ve výše uvedeném geometrickém plánu, ve prospěch panujícího pozemku parc. č. st. 4/3 v obci Dobruška a k. ú.
Domašín u Dobrušky, jehož vlastníky jsou
manželé XXXXX. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 800 Kč
+ 21 % DPH, tj. celkem 968 Kč, splatnou
do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek katastrálnímu úřadu za návrh
na vklad vlastnického práva a práva ze
služebnosti uhradí manželé XXXXX. Obě
shora uvedená právní jednání budou realizována v rámci jedné listiny.
přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města Dobrušky
ruší z důvodu odstoupení XXXXX od záměru koupě bytové jednotky č. 976/19
své usnesení č. ZM 12/05/2019 ze dne
17.06.2019 v tomto znění:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje
prodej bytové jednotky č. 976/19 v budově
čp. 976, 977, 978 stojící na pozemku parc.
č. 270/17 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 976, 977, 978
o velikosti 5159/393375 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 270/17
o velikosti 5159/393375 XXXXX, bytem
XXXXX, za nejvyšší ve výběrovém řízení
nabídnutou kupní cenu 1.750.000 Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy se smluvními
podmínkami stanovenými v souladu se zveřejněným záměrem prodeje bytové jednotky.
ruší výběrové řízení, vyhlášené na základě usnesení Rady města Dobrušky ze dne
18.02.2019, na určení kupujícího bytové
jednotky č. 976/19 v budově čp. 976, 977,
978 stojící na pozemku parc. č. 270/17
v obci a katastrálním území Dobruška se
spoluvlastnickým podílem na společných
částech budovy čp. 976, 977, 978 o velikosti 5159/393375 a spoluvlastnickým
podílem na pozemku parc. č. 270/17 o velikosti 5159/393375 a ukládá Radě města
Dobrušky zveřejnit znovu záměr prodeje
volné bytové jednotky č. 976/19 v Orlické
ulici v Dobrušce a vyhlásit nové výběrové
řízení na určení jejího kupujícího.
rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí investiční dotace ve výši 100.000 Kč Misijní
společnosti sv. Vincence de Paul, Region
Česká republika, IČ 04547497, na pořízení
mobilního domu pro potřeby Resocializačního centra Comunita in Dialogo umístěného v Dobrušce - Běstvinách a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené
Radou města Dobrušky dne 13.12.2016.
rozhodnout o změně typu a účelu dotace
poskytnuté označenému žadateli na základě s ním uzavřené Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 75/2019, a to tak, že
poskytnutá dotace je ve výši 249.939 Kč
dotací investiční určenou na pořízení pračky na hadice a nádrže na motorovou naftu
a ve výši 100.061 Kč dotací neinvestiční
určenou na výměnu topných těles ve 3. nad-

–

–

–

–

–

zemním podlaží budovy požární stanice
Dobruška Hasičského záchranného sboru a na nákup požárních hadic D a turbo
proudnic D (tzv. hasebního D programu)“,
a schválit uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.
75/2019 s tímto subjektem v přiloženém
znění.
schválit udělení ceny města Dobrušky zlaté medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky za činnost v oblasti kultury a šíření dobrého jména města Dobrušky paní
XXXXX.
schválit udělení ceny města Dobrušky stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky za dlouholetou činnost v oblasti
školství a kultury panu XXXXX.
schválit udělení ceny města Dobrušky bronzové medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky za činnost v oblasti kultury panu
XXXXX.
schválit udělení ceny města Dobrušky bronzové medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky za dlouholetou dobrovolnickou
charitní činnost paní XXXXX.
schválit uzavření Smlouvy o spolupráci
s Královéhradeckým krajem, IČ 708895466
a městem Opočnem, IČ 00275191.

Rada města
dne 16.09.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
15/2019 dle předloženého návrhu.
– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
I/14 a II/309 Dobruška - okružní křižovatka – SO 102, 103, 301, 401 se Společností
Dobruška – SOVIS + REKOM, za níž jedná
její správce SOVIS CZ, a. s., IČ 27532208.
Tímto dodatkem se zvyšuje cena za dílo
o nové práce za 233.694,10 bez DPH na celkových 8.712.322,37 Kč bez DPH.
– uzavření Smlouvy číslo: Z_S24_12_
8120065139 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, jejímž předmětem je stavba
kabelového vedení NN AYKY 3x120+70
a kabelové skříně SR302/NKW2 v ul. Javorová v Dobrušce.
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 08.11.2018 na akci „Půdní vestavba
ZUŠ Dobruška“ se společností KERSON,
spol. s r. o., IČ 45536040. Tímto dodatkem se zvyšuje cena za dílo o vícepráce
za 717.839,71 Kč bez DPH na celkových
5.185.877,31Kč bez DPH.
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800086248_1/VB/P se společností
GasNet, s. r. o., IČ 27295567.
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 12
v ulici Na Příčnici čp. 690 v Dobrušce
s dědici po paní XXXXX, posledně bytem
XXXXX, zemřelé XXXXX, a to s XXXXX,
XXXXX, XXXXX a XXXXX, zastoupenou
jejím opatrovníkem obcí Přepychy, kterou
zastupuje Zdeňka Seidlová, starostka obce.
Nájemní smlouva bude ukončena dohodou
k 18.09.2019.
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 3
v ulici Na Příčnici čp. 1011 v Dobrušce
s XXXXX, dědicem po paní XXXXX, posledně bytem XXXXX, zemřelé XXXXX,
a to dohodou k 30.09.2019.
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
25.000 Kč spolku SK Dobruška z. s., IČ
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–

–
–

–

–

–

–

–
–

42885060, na akci „Oslava 110 let fotbalu v Dobrušce“, která se uskuteční dne
14.09.2019 na Městském stadionu Václava
Šperla v Dobrušce, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle
vzorové smlouvy schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016.
bezplatné zapůjčení velkého sálu, malého
sálu a přilehlých prostor Společenského
centra – Kina 70 v Dobrušce spolku Doteky naděje, z. s., IČ 08156948, na den
28.11.2019 za účelem realizace akce „Barevná tma“. Podrobnosti zapůjčení si pořadatel akce domluví přímo se zaměstnancem
Kulturních zařízení města Dobrušky Pavlem Štěpánem.
Dezinfekční řád polikliniky Dobruška, Pulická 99.
vystavení Voucheru č. 201901 pro paní
XXXXX na ubytování pro 4 osoby na 1 noc
v celkové výši 2.000 Kč s DPH v Hotelu
Dobruška jako kompenzaci za oprávněnou
stížnost.
úhradu ubytování v sokolovně pro 20 osob
a v Hotelu Dobruška pro 3 osoby z ﬁlmového štábu v termínu 18.09. – 24.09.2019,
který bude v Dobrušce a okolí natáčet ﬁlm
o malíři Františku Kupkovi.
pracovní cestu tiskového mluvčího
Mgr. Leoše Dragúně a vedoucího Krytého bazénu Roberta France do maďarského
partnerského města Ábrahámhegy ve dnech
20.09. – 22.09.2019, kde se zúčastní místních oslav v rámci akce Murci festival 2019.
Dále rada schvaluje nákup sudového dobrušského piva jako prezentaci české gastronomie na slavnostech obce Ábrahámhegy.
uzavření Dohody pro rozdělení vloženého
kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem
pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu pro oblast vodného pro období
2019.
uzavření Dohody pro rozdělení vloženého
kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem
pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu pro oblast stočného pro období
2019.
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
č. KK_19_1647194 s Královéhradeckým
krajem, IČ 70889546. Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové dotace ve výši
107.952 Kč z prostředků poskytnutých
poskytovateli ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociální služby.

souhlasí
– se zřízením nové sítě WIFI pro pobočku
České pojišťovny, a. s., IČ 45272956, v čp.
57 v Solnické ulici v Dobrušce, která bude
vedena po stávajícím telefonickém kabelu
z ÚRO do kanceláří ČP, kde technik společnosti CETIN (subdodavatel O2) umístí
telefonní zásuvku a technici O2 instalují
Router služby, propojí ho s novou telefonní
zásuvkou, připojí do elektrické sítě a zapojí
anténu WIFI. Veškerá tato zařízení budou
umístěna v kancelářích ČP a nedojde k žádnému narušení přilehlých prostor, fasády,
střechy nebo oken budovy. Souhlas bude
udělen formou podpisu přiloženého formuláře Vyjádření vlastníka objektu, nemovitostí nebo vedení k provedením nezbytných
úkonů nutných pro zřízení koncového bodu
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veřejné telekomunikační sítě za účelem poskytování veřejně dostupné služby pronájmu okruhů.
– s objízdnou trasou, která bude z důvodu
konání výše uvedené akce nařízena Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby
a životního prostředí, v obou směrech z křižovatky silnic č. II/298 a č. II/304 po silnici
č. II/304 ulicí Na Olivě v Opočně směrem
na obec Pohoří, pokračuje přes obec Pulice po silnicích č. III/30427 a č. II/309, dále
po silnici č. II/309 ulicí Nádražní v Dobrušce s napojením na Opočenskou ulici u pekárny „Klobas“ v Dobrušce a s vyústěním
na obchvat města po silnici č. II/298, a to
dle přílohy.

byla seznámena

–

–

–

– s objízdnou trasou vedenou zastavěným
územím města Dobrušky, která souvisí
s uzavírkou silnice II/298 v Opočně v sobotu 30.11.2019 od 15 do 20 hodin z důvodu
konání tradiční akce „Mikuláš 2019“ na náměstí v Opočně.

potvrzuje
– že Centrum pro všechny generace z. s., IČ
22856285, se aktivně věnuje práci s dětmi
a mládeží prostřednictvím volnočasových
klubů Vješák a Vješáček. Potvrzení slouží pro účely podání žádosti spolku o grant
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zastupitelstvo města
dne 16.09.2019

–

–

bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 10/2019 15/2019 schválenými Radou města Dobrušky.

bere na vědomí

–

– zápis kontrolního výboru č. 1 ze dne
17.06.2019.
– žádost o dotaci Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Region Česká republika, se
sídlem Kostelní 259, 518 01 Dobruška, IČ
04547497, na pořízení mobilního domu pro
potřeby Resocializačního centra Comunita
in Dialogo umístěného v Dobrušce - Běstvinách a ukládá Radě města Dobrušky předložit bližší informace k projektu na příštím
zasedání zastupitelstva města.

pověřuje
– kontrolní výbor kontrolou způsobu přidělování obecních bytů v majetku města Dobrušky. Zprávu z kontroly předloží kontrolní
výbor do 31.01.2020.

schvaluje
– v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, pořízení Změny č.
4 Územního plánu Dobruška na základě
návrhu společnosti SERVISBAL NEMOVITOSTI s. r. o., která se bude pořizovat
zkráceným postupem dle § 55a stavebního
zákona. Ve Změně č. 4 bude prověřeno:
– omezení podmínek prostorového uspořádání u regulativů pro plochy VL – výroba
a skladování – lehký průmysl pouze na jeden parametr (vypuštění % zastavění),
změna min. koeﬁcientu zeleně na 0,1 u re-

–

gulativů pro plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl a zařazení nově
vzniklých pozemků parc. č. 3005/2 k. ú.
Dobruška a parc. č. 641/16 k. ú. Pulice dle
přiloženého geometrického plánu v návrhu
na pořízení změny územního plánu, celkem
702 m2, do ploch VL – výroba a skladování
– lehký průmysl.
uhrazení nákladů na zpracování Změny č. 4
Územního plánu Dobruška navrhovatelem
v souladu s § 55a odst. 6 stavebního zákona.
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. 4 Územního plánu
Dobruška.
vyčlenění ﬁnančních prostředků na realizaci projektu „17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška“
v rozpočtu města pro roky 2020 a 2021, a to
minimálně ve výši spoluúčasti města coby
příjemce dotace na realizaci výše uvedeného projektu z podprogramu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR „117D161 Výstavba
bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou“ v součtu s případnými nezpůsobilými výdaji.
prominutí smluvní pokuty XXXXX, a to
ve výši 50.000 Kč dle Článku 8 odst.
8.2 kupní smlouvy uzavřené s ním dne
31.07.2015 za nedodržení termínu dokončení stavby rodinného domu na pozemku
parc. č. XXXXX v obci Dobruška a k. ú.
Pulice včetně její kolaudace nejpozději
do 30.06.2019.
u z a v ř e n í k u p n í sm l o u v y s ma n ž e ly
XXXXX, na prodej pozemku parc. č.
XXXXX o výměře 36 m2 odděleného geometrickým plánem č. 383-38/2019 z pozemku parc. č. XXXXX v obci Dobruška
a k. ú. Pulice.
prodej pozemků parc. č. XXXXX o výměře 35 m2 a parc. č. XXXXX o výměře
9 m2 oddělených geometrickým plánem č.
221-221/2019 z pozemku parc. č. XXXXX
v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky jejich stávajícím uživatelům manželům
XXXXX do jejich společného jmění manželů za dohodnutou kupní cenu ve výši 880 Kč
splatnou hotově při podpisu smlouvy, a dále
zřízení věcného břemene – pozemkové
služebnosti spočívající v právu umístění,
provozování, údržby a oprav septiku k tíži
části městského pozemku parc. č. XXXXX
v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky, v rozsahu vyznačeném v geometrickém
plánu, ve prospěch panujícího pozemku
parc. č. st. XXXXX v obci Dobruška a k. ú.
Domašín u Dobrušky, jehož vlastníky jsou
manželé XXXXX. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 400 Kč
+ 21 % DPH, tj. celkem 484 Kč, splatnou
hotově při podpisu smlouvy. Vyhotovení
geometrického plánu a správní poplatek katastrálnímu úřadu za návrh na vklad vlastnického práva a práva ze služebnosti uhradí
manželé XXXXX. Obě shora uvedená právní jednání budou realizována v rámci jedné
listiny.
prodej pozemků v obci Dobruška a k. ú.
Domašín u Dobrušky, a to pozemku parc.
č. XXXXX o výměře 242 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 221-221/2019
z pozemku parc. č. XXXXX a pozemku
parc. č. XXXXX o výměře 31 m 2 odděleného stejným geometrickým plánem
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z pozemku parc. č. XXXXX, manželům
XXXXX, do jejich společného jmění manželů za dohodnutou kupní cenu ve výši
76.440 Kč splatnou do 30 dnů od nabytí
účinnosti smlouvy, a dále zřízení věcného
břemene – pozemkové služebnosti spočívající v právu umístění, provozování,
údržby a oprav septiku k tíži části městského pozemku parc. č. XXXXX v obci
Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky,
v rozsahu vyznačeném ve výše uvedeném
geometrickém plánu, ve prospěch panujícího pozemku parc. č. st. XXXXX v obci
Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky,
jehož vlastníky jsou manželé XXXXX.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úplatu ve výši 800 Kč + 21 % DPH, tj. celkem 968 Kč, splatnou do 30 dnů od nabytí
účinnosti smlouvy. Vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek katastrálnímu úřadu za návrh na vklad vlastnického
práva a práva ze služebnosti uhradí manželé XXXXX. Obě shora uvedená právní
jednání budou realizována v rámci jedné
listiny.
– prodej pozemku parc. č. XXXXX – zastavěná plocha a nádvoří – v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem GPL 1670-72/2012
jehož součástí je budova čp. XXXXX – rodinného domu a pozemku parc. č. XXXXX
– zahrada – v obci a k. ú. Dobruška panu
XXXXX za nejvyšší ve výběrovém řízení
nabídnutou kupní cenu 1.311.999 Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy. Kupní cena
je splatná do 30 dnů od nabytí účinnosti
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 hradí
kupující.
– prodej bytové jednotky č. XXXXX v budově čp. 976, 977, 978 stojící na pozemku
parc. č. 270/17 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem
na společných částech budovy čp. 976,
977, 978 o velikosti 3977/393375 a spo-

–

–

–

–

–

–

luvlastnickým podílem na pozemku parc.
č. 270/17 o velikosti 3977/393375 panu
XXXXX, za nejvyšší ve výběrovém řízení
nabídnutou kupní cenu 1.202.222 Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy se smluvními podmínkami stanovenými v souladu
se zveřejněným záměrem prodeje bytové
jednotky.
vyčlenění ﬁnančních prostředků ve výši
60.000 Kč v rozpočtu města pro rok 2020
na činnost sociální služby Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA
poskytované terénní formou tzv. nespeciﬁcký streetwork.
uzavření přiložené Smlouvy o spolupráci
s Královéhradeckým krajem, IČ 708895466
a městem Opočnem, IČ 00275191.
změnu typu a účelu dotace poskytnuté
České republice - Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje, IČ
70882525 na základě s ním uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 75/2019, a to tak, že poskytnutá dotace je ve výši 249.939 Kč dotací investiční určenou na pořízení pračky na hadice
a nádrže na motorovou naftu a ve výši
100.061 Kč dotací neinvestiční určenou
na výměnu topných těles ve 3. nadzemním
podlaží budovy požární stanice Dobruška
Hasičského záchranného sboru a na nákup
požárních hadic D a turbo proudnic D (tzv.
hasebního D programu)“, a schválit uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 75/2019 s tímto
subjektem.
udělení ceny města Dobrušky - zlaté medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
za činnost v oblasti kultury a šíření dobrého
jména města Dobrušky paní XXXXX.
udělení ceny města Dobrušky - stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
za dlouholetou činnost v oblasti školství
a kultury panu XXXXX.
udělení ceny města Dobrušky - bronzové medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky za činnost v oblasti kultury
XXXXX.

Z pracovního diáře starosty
■ Sobota 17. 8.: předání pohárů na fotbalovém turnaji Rampušák Cup
■ Pondělí 19. 8.: schůze rady města, výběrové řízení na strážníka městské policie
■ Úterý 20. 8.: kontrolní den na stavbě
okružní křižovatky
■ Pátek 23. 8.: jednání s Ing. arch. Oldřichem Hyskem, natáčení rozhovoru pro
Český rozhlas Hradec Králové
■ Sobota 24. 8.: sraz rodáků v Janově
■ Pondělí 26. 8.: jednání s ředitelem
územního odboru Hasičského záchranného sboru Rychnov nad Kněžnou
plk. Ing. Králem a velitelem stanice
v Dobrušce npor. Kloučkem, DiS.
■ Úterý 27. 8.: schůzka k přípravě plesu
města a Svatováclavských slavností,
porada ředitelů škol ORP Dobruška
■ Středa 28. 8.: schůzka k projektu krytého bazénu za účasti projektantů

■ Čtvrtek 29. 8.: kontrolní den
na základní umělecké škole
■ Sobota 31. 8.: zahájení hasičské soutěže v Křovicích, slavnostní zahájení
dožínek v Pohoří
■ Pondělí 2. 9.: přivítání prvňáčků v základních školách a zahájení školního
roku na Střední škole-PVC, schůze
rady města, schůzka kulturní komise
■ Úterý 3. 9.: kontrolní den na stavbě
okružní křižovatky, ukázka činnosti
nového zařízení na ČOV
■ Středa 4. 9. – pátek 6. 9.: setkání představitelů českých a maďarských partnerských měst v Budapešti
■ Neděle 8. 9.: zahájení provozu nového
Kulturního domu v Solnici
■ Úterý 10. 9.: jednání s ředitelem Vojenského geograﬁckého a hydrometeorologického úřadu pl. gšt. Ing. Janem Maršou,
Ph,D. o spolupráci města a úřadu

– udělení ceny města Dobrušky - bronzové
medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za dlouholetou dobrovolnickou charitní
činnost paní XXXXX.

ruší
– z důvodu odstoupení XXXXX od záměru
koupě bytové jednotky
– č. 976/19 své usnesení č. ZM 12/05/2019 ze
dne 17.06.2019 v tomto znění:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje
prodej bytové jednotky č. 976/19 v budově
čp. 976, 977, 978 stojící na pozemku parc.
č. 270/17 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 976, 977, 978
o velikosti 5159/393375 a spoluvlastnickým
podílem na pozemku parc. č. 270/17 o velikosti 5159/393375 XXXXX za nejvyšší
ve výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu
1.750.000 Kč a uzavření příslušné kupní
smlouvy se smluvními podmínkami stanovenými v souladu se zveřejněným záměrem
prodeje bytové jednotky.
– výběrové řízení, vyhlášené na základě
usnesení Rady města Dobrušky ze dne
18.02.2019, na určení kupujícího bytové
jednotky č. 976/19 v budově čp. 976, 977,
978 stojící na pozemku parc. č. 270/17
v obci a katastrálním území Dobruška se
spoluvlastnickým podílem na společných
částech budovy čp. 976, 977, 978 o velikosti 5159/393375 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 270/17 o velikosti
5159/393375 a ukládá Radě města Dobrušky zveřejnit znovu záměr prodeje volné
bytové jednotky č. 976/19 v Orlické ulici
v Dobrušce a vyhlásit nové výběrové řízení
na určení jejího kupujícího.

■ Středa 11. 9.: jednání s ředitelkou společnosti Aqua servis Ing. Ivetou Doležalovou, koordinační schůzka k nové
výstavbě obytných domů v Mírové
ulici
■ Čtvrtek 12. 9.: jednání v Poslanecké
sněmovně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou
a jeho náměstkem Karlem Kovářem
o dotačních možnostech pro sportovní
halu
■ Pátek 13. 9.: zahájení Dobrušské ﬁlmové klapky v pivovaru
■ Sobota 14. 9.: Dobrušská ﬁlmová klapka, oslavy 110 fotbalu v Dobrušce
■ Neděle 15. 9.: Dobrušská filmová
klapka, slavnostní zahájení Festivalu
F. L. Věka
■ Pondělí 16. 9.: schůze rady města,
slavnostní otevření okružní křižovatky, zasedání Zastupitelstva města Dobrušky
■ Úterý 17. 9.: výběrové řízení na strážníka městské policie
7
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Na téma železniční dopravy
Tento sloupek nebude tak moc o našem městě, ale vše
souvisí se vším. Věřím, že mnoho obyvatel trápí současná
situace v železniční
dopravě - právě o ní
jsem minulý týden
jednal s generálním ředitelem Správy
železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiřím
Svobodou. V Královéhradeckém kraji je

řada projektů, které je třeba dotáhnout
do konce. Také jsme jednali o možném
převedení železničních budov v Dobrušce
pod správu města.
Velkým přínosem bude modernizace
trati Velký Osek – Choceň a kompletní zdvoukolejnění na trase Pardubice
– Hradec Králové. Tento projekt je pro
nás prioritou, studie proveditelnosti bude
hotová do konce tohoto roku. Dokončení
dalšího úseku Hradec Králové – Trutnov/
Broumov má zásadní význam pro rozvoj

železniční dopravy na třetině území našeho kraje, navíc její důležitost není pouze
regionální, ale v návaznosti na Polsko
i mezinárodní. Vysokovská spojka, která
je součástí studie proveditelnosti, je pro
budoucí rozvoj železniční dopravy v kraji
zásadní. Napojení Náchodska a Broumovska rychlou a moderní železnicí je jedinou vhodnou alternativou. Všechny tyto
připravované projekty by pomohly ve výsledku i Dobrušce a zlepšilo by se spojení
po celém kraji. Tyto projekty zkrátka už
nesnesou odkladu. Podaří se to? Věříme,
že ANO, pracujeme na tom.
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec Parlamentu ČR

Připomínka výročí významných osobností
V září jsme si připomněli tři výročí
významných osobností spjatých s Dobruškou. Osmého září roku 1915 zemřel
dobrušský rodák František Adolf Šubert,
dramatik, prozaik a divadelní historik.
Jméno prvního ředitele Národního divadla
nese dobrušský divadelní spolek a menší ze dvou zdejších náměstí. Ve čtvrtek
12. září uplynulo sedm let od úmrtí čestného občana Dobrušky - herce Radoslava
Brzobohatého. Představitel ústřední role
v legendárním seriálu F. L. Věk o nejproslulejším rodákovi našeho města F. V.
Hekovi se narodil 13. září 1932. Památce
obou osobností se v hlavním městě poklonil místostarosta Miroslav Sixta společně
se zastupitelem Pavlem Štěpánem.
(dr)

AKTUALITY Z MĚSTA
Florbalisté uklízeli Dobrušku a okolí
Dobrušským florbalistům není lhostejný nepořádek a zbytečné odpadky a snaží se proti tomu bojovat. Již na loňském florbalovém turnaji Open Air Cup Dobruška jsme přistoupili k ekologičtější variantě
podávání nápojů během turnaje. Pro prodej nápojů jsme použili vratné
zálohované kelímky a výrazně tak snížili celkový objem odpadních
plastů z akce. Na turnaji, kde se vypije několik tisíc litrů nápojů, je to
z naší strany značné ulehčení životnímu prostředí. Chtěli jsme v tomto
duchu pokračovat, a tak jsme na druhou zářijovou sobotu připravili
další akci.
V sobotu 14. září jsme uspořádali úklidovou akci s názvem „FBC
Dobruška zve - Ukliďme Dobrušku.“ Jejím cílem bylo vypořádat se
s odpadky na hlavních ulicích a v příkopech města Dobrušky a jeho
okolí. Prostřednictvím události na síti Facebook byla pozvána členská
základna ﬂorbalového klubu, ale i široká veřejnost. Celou akci materiálně podpořily Technické služby města Dobrušky, které poskytly rukavice a napichováky na odpadky. Pytle na odpadky a rozlišovací vesty
poskytl florbalový oddíl. Akce probíhala i s podporou Městské policie
Dobruška.
V samotný den úklidu se u dobrušské sokolovny, která byla výchozím
bodem, sešlo bezmála třicet dobrovolníků, kterým není lhostejný vzhled
8
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našeho města. Na zahájení akce oslovil
všechny zúčastněné velitel městských
strážníků Adolf Soumar. Poučil přítomné o důležitosti použití rukavic a hlavně
o postupu při nalezení injekčních jehel,
stříkaček a jiného nebezpečného odpadu.
Účastníci se poté rozdělili do čtyř skupin,
kdy každá měla přidělenou jednu trasu.
Trasa č. 1 – od sokolovny přes Archlebovy sady ke gymnáziu a okolí stánku,
dále do Pulic, k pulickému hřbitovu, zpět
ke gymnáziu, přes lávku a Jiráskovou ulicí zpět k sokolovně.
Trasa č. 2 – od sokolovny směrem
k podniku Koenig & Bauer, jeho parkoviště, podél hlavní cesty na Opočno
ke „křížku“, kde bylo uklizeno jeho okolí
a po druhé straně silnice zpět.
Trasa č. 3 – od Městského stadionu
Václava Šperla po obchvatu Dobrušky
směrem ke křižovatce u Penny marketu
a po druhé straně silnice zpět.
Trasa č. 4 – od Městského stadionu
Václava Šperla do Mělčan, přes mostek
na Trojici, lesíkem k teplárně, na odbočku
ke garážím a Tyršovou ulicí zpět k sokolovně.
Speciálně k poslední zmíněné trase
máme pro všechny obyvatele důležité upozornění. V prostoru za mostkem v Měl-

čanech směrem k Trojici a na samotném
posezení na vrcholu Trojice (viz mapka)
byly nalezeny použité injekční stříkačky.
Dávejte tedy v těchto, ale i dalších místech
Dobrušky pozor, kam sedáte nebo kde si
hrají vaše děti. V případě obdobného nálezu neváhejte kontaktovat dobrušskou
Městskou policii na čísle 602 491 619.
Strážníci na místo neprodleně přijedou
a závadný materiál odborně odeberou,
jako tomu bylo v našem případě.
Okolo půl jedenácté se všechny skupiny sešly u dobrušské sokolovny a čekala
je poslední etapa úklidu. Trasa číslo 5

Spolupráce při úklidu Dobrušky
V sobotu 14. září jsme se připojili k
akci pořádané místním florbalovým klubem FBC Dobruška s názvem „Ukliďme
Dobrušku“. Mladí florbalisté a jejich rodiče vyrazili uklízet odpadky po městě
a okolí, a my do lokalit, kde se scházejí
rizikové osoby, abychom je vyčistili od
nebezpečného materiálu. Prověřili jsme
několik takových míst a nezapomněli ani
na sousední město Opočno. A výsledek
naší činnosti byl nález dvou použitých in-

jekčních stříkaček. Mnohým lidem se může nález
jen dvou stříkaček ve
dvou městech zdát málo,
ale při možnosti, jaké neštěstí dovede i jedna nakažená stříkačka
přivodit, je pro nás každý nález a zlikvidování úspěchem. Kontrole těchto lokalit se
samozřejmě věnujeme v průběhu celého
roku a v minulosti jsme se také zúčastnili
celorepublikové akce s názvem ,,Jehla“.
Při této činnosti úzce spolupracujeme s
krizovým centrem Laxus, jehož pracovníkům je nebezpečný odpad předán. Terénní
pracovníci centra uživatelům drog poskytují sociální a adiktologické služby.
Shodou náhod při návratu na oddělení byla mezi Dobruškou a Doly zastavena řidička, u níž jsme pojali podezření,
že by mohla být pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek. Vyzvali
jsme ji tedy k provedení orientační dechové zkoušky, která vyšla s negativním
výsledkem, ale test na přítomnost jiných
návykových látek vyšel s výsledkem přítomnosti THC (tetrahydrokanabinol),
který se vyskytuje v konopí, dále na látky amfetamin a metamfetamin. Žena
byla předána hlídce Policie ČR. Na závěr
mohu konstatovat, že v našich statistikách
začíná být řízení pod vlivem návykových
látek častějším jevem než řízení pod vlivem alkoholu.
Bc. Adolf Soumar,
vrchní strážník

vedla od parkoviště nad Základní školou Františka Kupky „U Špejcharu“ přes
městský hřbitov a valskodolským údolím
do přírodního divadla ve Valu. Tam byla
celá akce ukončena. V areálu přírodního
divadla byly pro všechny účastníky připravené špekáčky na opékání a limonáda.
Akce byla ukončena zhruba o půl jedné.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se akce účastnili. Akce se dle
našeho názoru povedla a určitě v ní chceme pokračovat i v budoucnu.
Jan Černý,
sekretář FBC Dobruška

Letní sezona
se zbytečnou kaňkou
Letní sezona na koupališti začala 1. června zostra. Po celý červen panovaly nadprůměrné teploty, což se příznivě projevilo na návštěvnosti. Branami koupaliště
v tomto období prošlo 9465 návštěvníků!
Nástup prvního prázdninového týdne pokračoval v nastoleném trendu z června, ale
pak se citelně ochladilo a střídaly se hezké
slunné dny se dny pro radovánky u vody
nepřejícími. Prakticky celé prázdniny
se tento stav opakoval, což se projevilo
na teplotě bazénové vody, která o prázdninách málokdy atakovala 25 stupňů,
a samozřejmě na návštěvnosti. Koupaliště
bylo otevřeno 105 dnů a pokladnou prošlo
20 600 návštěvníků.

Letní teploty se s námi rozloučily 31. srpna a 1. září. Sezonu venkovního koupaliště jsme ukončili kaňkou v podobě neotevřeného stánku s občerstvením, za což se
návštěvníkům omlouváme, ale vina byla
na straně provozovatele občerstvení.
Robert Franc,
vedoucí Krytého bazénu města Dobrušky
9
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Cena sociálních služeb
Města, organizace i jednotlivce ocenil
Královéhradecký kraj již v devátém ročníku Ceny za přínos v sociálních službách.
Čestné plakety tak ve čtvrtek 19. září
převzali z rukou hejtmana Jiřího Štěpána
a náměstka Vladimíra Dernera noví nositelé ocenění za mimořádný počin nebo
dlouhodobou systematickou práci k rozvoji, kvalitě a dostupnosti sociálních služeb
v kraji. Ti letos vzešli z několika desítek
nominovaných a vybráni byli hlasováním
odborných komisí.
V kategorii Obec podporující sociální
služby byly oceněny Dobruška a Opočno.
Cenu sociálních služeb převzal v rámci
programu Svátku seniorů v Hradci Králové dobrušský starosta Petr Lžíčař.
Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán
zdůraznil, že je důležité
se o seniory v budoucnu
postarat. „Podle demografických studií se ukázalo, že jsme nejstarší
kraj v České republice.
Zabezpečení seniorů je
jedna z hlavních krajských priorit. Především
proto, že se jedná o občany, kteří celý život poctivě pracovali a zaslouží si
důstojné stáří. Snažíme

Úterý 8. října
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ A PRAKTICKÁ
PŘEDNÁŠKA
PRO SENIORY
V PEČOVATELSKÉ
SLUŽBĚ V DOBRUŠCE

se stárnoucí občany udržet co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, z toho důvodu stále posilujeme terénní pečovatelské
služby a počet lůžek v sociálních službách,“ uvedl hejtman.
(re)

ČAS: 9.00 – 15.00
Praktická přednáška pro seniory
s možností následné bezplatné
konzultace s advokátkou
Mgr. Erikou Turzovou.
TÉMA: BYDLENÍ A PRÁVO
Čas: 11.00 – 12.00
Pořádá Pečovatelská služba
Dobruška a Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Dobruška
ve spolupráci s Iuridicum
Remedium, z. s., Praha.
Kontakt:
Táňa Klimešová 603 995 006,
Simona Dolková 606 743 984
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Seniorská obálka v Dobrušce
Seniorská obálka usnadňuje složkám Integrovaného záchranného systému pomoc
při ohrožení života chronicky nemocným
lidem v seniorském věku, u kterých dojde
k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Seniorská obálka (dále jen obálka) obsahuje
základní údaje zejména o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na blízké osoby včetně kontaktu na praktického
lékaře. Tyto informace v krizových situacích ušetří čas, který může vést k jejich

rychlejšímu řešení. Záleží na majiteli obálky, které kolonky vyplní. Údaje je potřeba
udržovat aktuální, a proto je nutné obálku
vyměnit vždy při změnách léků, kontaktů, po hospitalizaci apod. Obálku senior
umístí na viditelném místě v bytě - na dveře lednice nebo vchodové dveře ze strany
bytu. Jsou to první dveře, jimiž složky záchranného systému prochází.
Obálky jsou od 5. září k vyzvednutí
na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

=müLUxVI`]H[LSt
YVKPUUûJOKVTȽI`[Ƚ

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

MěÚ Dobruška, kde vám sociální pracovníci poskytnou potřebné informace a v případě zájmu pomohou i s vyplněním. Obálky
jsou ke stažení i na webových stránkách
města Dobrušky - Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví – Dokumenty a formuláře.
Na distribuci obálek s námi v Dobrušce
aktivně spolupracují tyto organizace: Úřad
práce, Pečovatelská služba a Farní charita.
I na těchto místech jsou obálky k vyzvednutí.
(sd)

&+5$Ł7(

oslovujeme Vás touto cestou proto,
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domov i sebe
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ADVOKÁT RADÍ
Novinky v oddlužení
Už mnoho let se se mnou táhnou dluhy, které nejsem schopna splácet. Před
několika lety jsem se ptala na možnost
oddlužení, ale vzhledem k tomu, že mám
jen nízký starobní důchod postižený
exekucemi a nemám možnost si příjmy
zvýšit, jsem na něj nikdy nedosáhla.
Teď jsem slyšela, že by se měly podmínky pro oddlužení měnit. Zajímalo
by mě, v čem se oddlužení změní a jestli
bych na něj již dosáhla?
Individuální případ by samozřejmě bylo
nezbytné posoudit při osobní schůzce, nicméně i obecně lze říci, že velká novela
insolvenčního zákona, která by měla vejít
v účinnost od 1. 6. 2019, otevře možnost
oddlužení neboli osobního bankrotu, jak se
také proces nazývá, mnoha lidem, kterým
zůstávala tato možnost dosud uzavřena.
Změn v právní úpravě je celá řada, nicméně z těch nejdůležitějších je třeba zmínit
to, že již samotný vstup do oddlužení bude
jednodušší. Nebude potřeba dávat dohromady podklady ke všem dluhům, dokonce
nebude třeba ani sestavovat seznam závazků. Bude se vycházet z toho, kdo se s nárokem do oddlužení přihlásí. Do procesu
oddlužení se tak bude moci dostat téměř
každý, pokud má peníze na to platit měsíčně náklady na insolvenčního správce a je
zároveň schopen zaplatit stejnou částku
i svým věřitelům. Jde celkem o cca 2200 Kč
měsíčně, které mohou být v procesu oddlužení strženy z příjmu dlužníka.
Na druhou stranu zůstávají zde podmínky,
co je třeba zaplatit, aby oddlužení skončilo úspěšně. Hlavně jde o míru uspokojení nároků věřitelů. Buď oddlužení končí,
když zaplatíte celou dlužnou částku, nebo
během 3 let alespoň 60 %, případně během 5 let alespoň 30 %. Poslední možností je, že zaplatíte méně než 30 %. V tomto
případě ale musí dlužník přesvědčit soud,
že se skutečně snažil dluhy splatit.
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Vzhledem k tomu, že pobíráte starobní důchod, tak je zde třeba zmínit beneﬁt pro
starobní i invalidní důchodce ve druhém či
třetím stupni. Zákon totiž říká, že důchodci budou oddluženi už po třech letech bez
ohledu na to, kolik zaplatí, pokud v průběhu oddlužení nedojde k jeho zrušení třeba
proto, že si oddlužovaný vezme další dluhy, které nebude schopna splácet, nebo že
svojí vinou nebude schopen hradit minimální splátky. Toto „výhodnější“ oddlužení lze uplatnit také pouze jednou za život.
V každém případě vstup do oddlužení
bude jednodušší a zejména u seniorů došlo i k zmírnění podmínek pro oddlužení.
Zároveň je ale třeba pamatovat na to, že
ne ve všech případech je oddlužení pro
dlužníka vhodným řešením a může s sebou
nést i negativa. Jde třeba o povinnost platit měsíčně insolvenčního správce, je třeba
také dodržovat řadu povinností a spolupracovat s insolvenčním správcem. Měsíční
příjmy rovněž budou často nižší, než v případě exekuce. Novinkou, která má do jisté
míry kompenzovat zmírnění oddlužení, je
i to, že nově by vedle plnění splátkového
kalendáře mělo dojít i ke zpeněžení majetku, který ještě dlužník má. Přestože třeba
obydlí či naopak věci menší hodnoty, případně ty, které dlužník nezbytně potřebuje k životu, by prodávány být neměly, tak
i toto může někoho od oddlužení odradit.
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

Dluhy,
exekuce, bydlení
Třetí ročník bezplatné
právní pomoci
pokračuje v říjnu
Je vám více než padesát let?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu
a nevíte, jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům
vašich blízkých exekutor
vybílí byt nebo účet?
Přemýšlíte o řešení dluhů
osobním bankrotem?
Bojíte se, že přijdete o bydlení?
Pro velký úspěch a zájem občanů
o mobilní právní poradnu
zorganizoval Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Dobruška
její pokračování.
MÍSTO: Centrum pro všechny
generace Dobruška
(nachází se zde RC Sedmikráska
a VK Vješák, náměstí F. L. Věka 24,
Dobruška - vchod od občerstvení
U Sedmikrásky).
DATUM: 22. října 2019.
ČAS: 10.00 – 17.00 hodin.
Občané, kteří budou mít zájem
o bezplatnou individuální advokátní
pomoc, mají možnost objednání
konzultace na telefonním čísle
776 703 170. Přednost budou mít
občané objednaní.
Bližší informace sdělí:
Ing. Mgr. Simona Dolková
tel. 494 629 621.
Na konzultaci si s sebou přineste
potřebné dokumenty, které se
k vašemu problému vztahují.
(sd)

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
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 30. září se na radnici na náměstí F. L. Věka uskutečnilo vítání nových občánků města Dobrušky, kterého se zúčastnily tyto děti:
Valerie Lžíčařová
Dobruška, Orlická
Josef Jaroš
Dobruška, Běstviny
Antonie Dresslerová
Dobruška, Pulická
Gréta Michalovič
Dobruška, Belveder
Tereza Kudláčková
Dobruška, Spojovací
Gabriela Kejvalová
Dobruška, Spáleniště
Mariana Kalenská
Dobruška, Na Budíně
Adéla Pražáková
Dobruška, Pulice
Eduard Jech
Dobruška, Tyršova
Klára Pražáková
Dobruška, Pulice
Barbora Šmídová
Dobruška, Družstevní
Emílie Burdová
Kostelec nad Orlicí, Za Drahou

Při každém vítání občánků se pořizují fotograﬁe dětí s rodiči a CD se záznamem celého obřadu. Upozorňujeme rodiče
a příbuzné, že si je mohou zdarma vyzvednout na odboru dopravy a správy vnitřních věcí – matrice.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci říjen oslaví významná životní jubilea:
Radovan Dražan
Vladimír Hájek
Věra Ševčíková
Eva Pourová
Miluška Fléglová
Anežka Netíková
Božena Remešová
Anna Matoušová
Alena Kühnelová
Jiřina Štěpánová

96 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Dobruška, nám. F. L. Věka
Dobruška, Solnická
Dobruška, Čs. odboje
Dobruška, Domašínská
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Spáleniště
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Solnická
Dobruška, Pulická

Ivanka Vacková
70 let Dobruška, Domašínská
Libuše Lukášková
70 let Dobruška, Opočenská
Miluše Plachá
70 let Dobruška, Orlická
Vladimír Skokan
70 let Dobruška, Malá Kostelní
Jitka Šmídová
70 let Dobruška, Pulice
Lubomír Ježek
65 let Dobruška, Družstevní
Karel Doležal
65 let Dobruška, Pulická
Josef Mervart
65 let Dobruška, Za Universitou
Jan Štěpán
65 let Dobruška, Jiráskova
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.

Oslavencům přejeme pevné zdraví a dostatek životního elánu a optimismu.

ROZLOUČENÍ SE ZESNULÝMI
V srpnu z našich řad odešli
Josef Potoček
Václav Beneš
Jarmila Rufrová
Josef Podolský
12

1927
1928
1953
1931

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška

Oleh Dyachenko
Milan Burša
Božena Kochová
Čest jejich světlé památce!

1953
1929
1937

Dobruška
Dobruška
Dobruška
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Z HISTORIE
Dvojí jubileum Jaroslava Andrejse
De v a d e s á t le t
se na tomto světě
dá prožít různým
způsobem. Devadesát let, kterých zde
bylo dopřáno pobýt Jaroslavu Andrejsovi, rozhodně
nebylo léty promarněnými. Rodák
z Kamenice u Dobrého, kde spatřil světlo
světa 6. dubna 1919, by se letos dožil dokonce rovné stovky. Tu poslední desítku
mu však osud nedopřál. Ale těch ostatních
devět dokázal naplnit opravdu beze zbytku.
Muziku mu sudičku vložily už do kolébky. Snad ještě počátkem minulého století ještě platilo ono okřídlené co Čech, to
muzikant. A Jaroslav Andrejs byl opravdu muzikantem na slovo vzatým. A to už
od dětských let. Hrát se učil od sousedů
ve své rodné Kamenici a potom v kapele pana Karla Maisnera v Dobrušce, kam
chodil do měšťanské školy. Zde se také seznámil s Radimem Drejslem a vzniklo přátelství, které trvalo až do Radimovy smrti.
Andrejsovým nejoblíbenějším žánrem
byla lidová píseň. Na setkání při příležitosti jeho osmdesátých narozenin, které se
uskutečnilo roku 1999 v dobrušském mu-

zeu a na radnici za přítomnosti vedoucích
představitelů města, si zavzpomínal, jak
se jako dospívající chlapec dostal s lidovou písní do úzkého kontaktu. Kamenická
mládež se scházívala na návsi pod starou
lípou a v jarních a letních podvečerech si
zde děvčata a chlapci prozpěvovali krásné melodické písničky, které se naučili
od svých rodičů a prarodičů. Televize nebyla, kino bylo daleko, auta a motocykly
vlastnili jen ti nejbohatší, tak si mládež
vytvářela zábavu sama.
Svoje vzpomínky na tato mládežnická
setkání zúročil Andrejs i ve svém pozdějším zaměstnání, kdy pracoval jako vedoucí
hudební redakce krajského vysílání Českého rozhlasu v Hradci Králové. Byl vlastně příslušníkem poslední generace, za níž
byla lidová píseň něčím opravdu živým
a její tradice součástí každodenního života.
Jaroslav Andrejs byl také z poslední generace, která mohla lidovou píseň zachytit v jejím originálním projevu. Hudebník
a hudební skladatel Andrejs si toho byl vědom a vytvořil z toho své životní poslání.
S odchodem generace první poloviny
minulého století by navždy odešla i lidová píseň, která ji doprovázela. Nestalo se
tak mimo jiné i díky práci a úsilí Jaroslava
Andrejse. Dokázal zaznamenat textovou

i hudební část lidových nápěvů a uchovat tak toto bohatství naší národní kultury
i pro budoucí generace. Sepsal a vydal,
nebo v rukopisech zachytil stovky lidových písní z Podorlicka, ale i celých východních Čech.
Nezůstalo jen u sběratelství, i když by
to samo o sobě představovalo obrovskou
zásluhu. Andrejs chtěl, aby lidová píseň
zůstala živá, aby dokázala zaujmout i posluchače jeho současnosti. A tak mnohé
písně upravil pro nejrůznější soubory,
z nichž za všechny jmenujme alespoň
kdysi velmi populární královéhradeckou
folkovou skupinu Kantoři. Některé z nich
jsou zvěčněné i na gramofonových deskách a v rozhlasovém archívu.
Jaroslav Andrejs se vždy hlásil nejen
ke svému rodišti, ale k celému našemu
regionu. Spolupracoval i s dobrušským
vlastivědným muzeem, které ve svých
sbírkách uchovává i řadu jeho skladeb.
Sběratel lidových písní, muzikant a hudební skladatel Andrejs zemřel 26. října
2009 v Hradci Králové, tedy před deseti
lety. Jeho dílo však neodešlo spolu s ním,
ale představuje trvalé obohacení poznání
života a kultury našich předků. A je jenom
na našich generacích, aby na Andrejsovu
dokumentační činnost neusedal prach muzejního depozitáře, ale aby dokázala obohatit i kulturu generací současných. (jm)

205 let od návštěvy „modrého abbé“ Josefa Dobrovského
Psal se rok 1814,
pomalu končilo období napoleonských
válek, v podhůří
Orlických hor svou
vlasteneckou obrozeneckou činnost rozvíjí družina kolem
P. Josefa Liboslava
Zieglera, lokalisty
na dobřanské faře. Přicházejí sem František Vladislav Hek, Zieglerův přítel z dob
jeho působení na dobrušské faře v letech
1806 až 1809, solnický rodák Michal Silorad Patrčka či pozdější vysoký důstojník
rakouské armády Milota Zdirad Polák. Ti
všichni se svou literární prací snaží oživit
český jazyk a vydobýt mu rovnocenné postavení s němčinou. Tady vzniká i tradice
takzvaného druhého křtu, při němž si dávají druhé, vlastenecky znějící jméno.
Ziegler navazuje i úzké kontakty s Josefem Dobrovským, českým knězem, ﬁlologem, historikem a zakladatelem vědecké
bohemistiky a slavistiky. Jednou z jeho

nejdůležitějších prací je česká gramatika
Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache (Zevrubná mluvnice jazyka
českého). Jazyk, jež ve své práci Dobrovský popsal, je i dnes pokládán za jeden ze
základů moderní češtiny. Dobrovský sám
měl kořeny v Solnici, odkud pocházel jeho
otec, který se později nechal naverbovat
do armády Marie Terezie.
Ziegler se znal s Dobrovským již z dob
pražských studií a ten mu posílal své časopisy i v době jeho působení v Dobrušce.
V říjnu roku 1814 pak Dobrovský přijíždí do Dobřan, kde při té příležitosti slouží v místním kostele mši svatou. Ve farní
kronice pak o tom ponechává krátký zápis:
„6 ho října roku 1814 sloužil mši svatou
v kostele dobřanském Josef Doubravský,
jinda Dobrovský“.
Ziegler pak do pamětnice učinil zápis: „Výborný pán, pan Josef Dobrovský
(narozen v Jarmutech v Uhrách 17. srpna
1753) poctil po Častolovicích Dobřany
5. října 1814. Jeho dědeček žil a zemřel
v Solnici, jeho otec se odebral do Uher.“

Dobřanská fara, kde Dobrovský navštívil
J. L. Zieglera
V té době navštívil Dobrovský také
Františka Vladislava Heka. U něho a Zieglera několik dní během října a listopadu
pobýval ještě v roce 1816.
Vlastenecké činnosti Zieglerovy literární družiny se věnoval mimo jiné PhDr. Ladislav Hladký ve své studii František
Vladislav Hek – F. L. Věk a jeho literární
přátelé, která vyšla jako mimořádné číslo
Kulturního kalendáře Dobruška v roce
1972.
(jf)
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Z KULTURY
Slavnostní zahájení Festivalu F. L. Věka
aneb Letité přátelství, které se zrcadlí do hudby
Festival F. L. Věka je široko daleko
známý špičkovou dramaturgií, za kterou
stojí umělecký ředitel Pavel Svoboda. Potvrdil to i slavnostní zahajovací koncert
IX. ročníku, na němž 15. září v Dobrušce vystoupila Komorní ﬁlharmonie Pardubice s dirigentem Lukášem Klánským
a houslistou Janem Mráčkem.
Před zraky posluchačů se odehrával
koncert nejen z pohledu programu, ale
také „koncert“ v přeneseném slova smyslu v podobě vzájemného propojení, vnímání a radosti z hudby.
Houslista Jan Mráček a klavírista
Lukáš Klánský, jenž se vydal i na dirigentskou dráhu, patří k nejvýraznějším
hudebním osobnostem na poli klasiky
a slavnostní zahájení Festivalu F. L. Věka
to plně potvrdilo.
Jejich radost z hudby je až nakažlivá
a publikum je za ní velice vděčno. Šíří se
každou vteřinu, kdy před něj předstoupí. Přestože se tentokrát jednalo o premiérovou spolupráci v obsazení sólista
– dirigent, není pochyb, že se společné
uvedení Koncertu pro housle a orchestr č.
5 A dur K. 219 Wolfganga Amadea Mozarta (stejně jako dalších skladeb) podařilo
po všech stránkách. Atmosféra v kostele
sv. Václava byla mimořádná a posluchači
si odnášeli výjimečný zážitek.
Odpověď na otázku, jak si Jan Mráček
užil koncert, byla tedy předem téměř jasná:
„Náramně!“ zaznělo z úst charismatické-

ho houslisty krátce po skončení koncertu
a vzápětí přidal ještě vysvětlení: „Už přes
tři roky se Lukáš aktivně věnuje dirigování, což samozřejmě vím jakožto jeho letitý pódiový partner, ale dnes poprvé jsme
se v tomto seskupení potkali na pódiu.
Bylo to úžasné. Musím říct, že Lukáš je
frajer. Cítil jsem se s ním jako v bavlnce
a je to krásné. Věřím, že je i slyšet letité
přátelství, které nás spolu spojuje, a že se
to zrcadlí do hudby i do celého výsledku.“
Vítěz prestižní mezinárodní soutěže
Fritze Kreislera z roku 2014 nešetřil však
slovy chvály také směrem k orchestru:
„Do Pardubic se vracím poměrně často.
Naposled jsem s ﬁlharmonií hrál na Pardubickém hudebním jaru a zase s Lukášem, ale tehdy jako klavíristou a s Ivanem
Vokáčem, tedy v kompletním složení
Lobkowicz tria. Je to orchestr, který se
neustále zlepšuje a je to zkrátka radost.
Nehledě na to, že čím jsem starší, tím více
mých spolužáků nebo kamarádů vídám
právě v těchto orchestrech. Je opravdu
strašně krásné jeden den hrát s „pardubickou“, vidět tam spoustu kamarádů
z konzervatoře a zamuzicírovat si s nimi,
a druhý den jet do Hradce a tam vidět zase
jiné kamarády. Mám opravdu radost.“
A dojmy vynikajícího klavíristy, v případě slavnostního zahájení IX. ročníku
Věkova festivalu i dirigenta - Lukáše
Klánského, který v této roli (jak již bylo
řečeno) vystoupil jak s Komorní ﬁlhar-

monií Pardubice, tak s Janem Mráčkem
premiérově? „Honza je fenomenální houslista, vynikající kamarád a myslím si,
že nám velmi pomohlo, že se léta známe
jako spoluhráči. Takže cit pro určité detaily v hudbě máme trénovaný a je to pak
radost. Nemusíme váhat, prostě se napojíme na jednu vlnu - vše se odehrává jaksi
samo a my se tím vlastně dobře bavíme.“
Na adresu ﬁlharmonie dodal, že si koncert
užil stejně jako všechny předcházející,
kdy seděl u klavíru.
O tom, že se společně se skvělými
osobnostmi krásné hudby skvěle bavili
i posluchači, nemůže být pochyb. Potlesk
a ovace trvaly několik minut.
(eda)

Hudební i osobní sny mají uloženy ve svých srdcích
V neděli 15. září byla krátce po 17. hodině udělena v kostele sv. Václava v Dobrušce již podeváté Cena Festivalu F. L.
Věka za mimořádný počin v oblasti kultury v regionu. Letos poprvé ji převzala
dvojice osobností - Irena a Jaroslav Rybáčkovi.
Od roku 1998 jsou hybnou silou Novoměstské ﬁlharmonie a za tu dobu ji přivedli k mnoha úspěchům na prestižních
soutěžních přehlídkách doma i v zahraničí. Orchestr koncertoval v několika zemích
Evropy, letos na jaře doprovázel i proslulého klavírního virtuosa Lukáše Vondráčka.
Cena festivalu bude tedy ve správných
rukách. Irena a Jaroslav Rybáčkovi se tím
navíc zařadí po bok skladatele Luboše
Sluky, doc. Václava Rabase nebo klavíristy Jaroslava Šarouna.
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Již více než 20 let stojíte v čele Novoměstské ﬁlharmonie. S jakým předsevzetím
jste v roce 1998 orchestr přebírali? Můžete vzpomenout na důležité okamžiky
tohoto období?
Budete se asi divit,
ale nabídku vést orchestr
jsme dostali na pravé vesnické zabijačce. Ano, zní
to neuvěřitelně, byla to
náhoda, nebo osud, kdo
ví?! Tehdejší vynikající ředitel novoměstské
ZUŠ Miloslav Vondřejc
nás poprosil, zda bychom
mohli vést školní orchestr
za dlouhodobě nemocného dirigenta Dušana
Vrchoslava. Do své péče

jsme přijali kvalitní 25členný orchestr,
který se postupně rozrostl až do dnešní
podoby symfonického orchestru se zhruba 65 hráči. Důležitými okamžiky pro
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orchestr byly určitě mezinárodní soutěže
a festivaly a především setkání s významnými umělci, kteří nás obohatili svým hudebním uměním.
Jak byste jednou větou současnou Noﬁ
charakterizovali?
Mladý orchestr milující vášnivě hudbu, který svým hudebním nasazením
dokáže předat publiku emoce, umí jej
rozesmát, rozplakat, rozezpívat i roztančit.
Letos jste doprovázeli světově uznávaného klavíristu Lukáše Vondráčka. Co

vám z uměleckého hlediska spolupráce
přinesla?
Spolupráce s Lukášem Vondráčkem
byla fascinující, životní zážitek pro diváky i pro hráče Noﬁ. Termíny koncertů jsme
s ním domlouvali již dva roky dopředu,
jelikož jeho kalendář je naprosto přeplněný, každý týden koncertuje v jiné zemi, de
facto žije v letadlech, hotelech a koncertních sálech. Hudebně byl strhující, ty čtyři dny zkoušek a koncertů strávené v jeho
přítomnosti jsou nezapomenutelné! Navíc
je úžasné, že i přesto, že patří mezi sou-

časné nejlepší klavíristy světa, tak zůstal
velmi skromným člověkem plně oddaným
hudbě. Velmi obdivujeme jeho talent, píli,
koncentraci a zápal, tím vším nás všechny
v Noﬁ inspiroval k další poctivé práci.
Prozradíte své hudební sny či přání?
Hudebních i osobních snů a přání
máme spoustu, ale nebudeme je prozrazovat, jelikož věříme, že stejně jako když
z nebe padá hvězda a člověk si přitom
něco přeje, nemá o tom mluvit, jen si to
přání má uložit do srdce…a ono se pak
časem určitě splní (úsměv).
(eda)

PROGRAM – ŘÍJEN
V říjnu se IX. ročník Festivalu F. L. Věka
překlopí do druhé poloviny
Hvězda operního světa
Neděle 6. října v 17 hodin
Husův sbor v Dobrušce
Gabriela BEŇAČKOVÁ (soprán),
Lubomír BRABEC (kytara)

Georg Friedrich Händel: „Lasciach´iopianga" (Rinaldo)
Lubomír Brabec: Pocta sv. Janu Pavlu II
(Fantazia na “Góralu, Czycinie žal“)
Caesar Frank: Panis Angelicus
Isaac Albeniz: Leyenda
Andrew Loyd-Weber: Piu Jesu
Anonym: DormiJesu
Antonín Dvořák: Arie Rusalky „Měsíčku
na nebi hlubokém“
Tři následující koncerty pozvou
příznivce festivalu do míst, kam tato
hudební přehlídka dosud nezavítala.
Klavírní virtuoz
Neděle 13. října v 17 hodin
Obrazárna zámku v Opočně
Jan BARTOŠ – klavír

Úvodní říjnový koncert bude patřit
hvězdě operního světa – Gabriele Beňačkové, světově proslulé sopranistce, která
byla od roku 1974 sólistkou Vídeňské státní
opery. Zpívala v Metropolitní opeře v New
Yorku i v milánském Teatro la Scala.
V Husově sboru v Dobrušce se představí
spolu s legendárním kytaristou Lubomírem
Brabcem, ovládajícím pestrou škálu loutnové a kytarové literatury, který za svou kariéru natočil více než 30 CD a nevyhýbá se
spolupráci s hudebníky z oblasti populární
hudby.
Program
Giulio Caccini: Amarilli, miabella
Giuseppe Battista Pergolesi: Tre Giorny
Giuseppe Gordani: Caromio ben
Fernando Sor: Etuda in E op. 6/11
Variace op. 9 „Na Mozartovo téma“

V neděli 13. října se premiérově uskuteční koncert v unikátních historických prostorách obrazárny zámku v Opočně, kde se
stoupencům krásné hudby představí klavírní virtuos Jan Bartoš, jenž je zahraničním
tiskem popisován jako „jeden z nejlepších
evropských klavíristů“ a „citlivý a raﬁnovaný interpret“.
Jan Bartoš koncertoval v mnoha evropských zemích stejně jako v Asii a USA
(Carnegie Hall, Juilliard School, Rockefeller University v New Yorku ad.). V roce
2009 debutoval v New Yorku v Beethovenově Klavírním koncertu č. 5 s Manhattan
Philharmonia.
Zvítězil ve třech soutěžích v New Yorku,
dále je držitelem prestižních ocenění Rucorva Trust Award v Holandsku, Schimmel
Prize v Německu a stipendistou Ministerstva kultury ČR. Jan Bartoš byl posledním
žákem klavíristy Ivana Moravce. Obdržel
Professional Studies Diploma z Manhattan
School of Music v New Yorku a doktorát
Akademie múzických umění v Praze.

Posluchači se v jeho provedení mohou
těšit na skladby Miloslava Kabeláče, Ludwiga van Bethovena, Roberta Schumanna
a Fryderyka Schopina.
Tango Argentino!
Neděle 27. října v 17 hodin
Showroom společnosti Servisbal Obaly
v Dobrušce
ESCUALO QUINTET
Vybočením z klasiky bude předposlední hudební podvečer - vystoupení Escualo
Quintet se zpěvačkou Gabrielou Vermelho,
tentokrát v showroomu společnosti Servisbal
Obaly v Dobrušce. O koncertu leccos vypovídá už jeho název: Tango Argentino!
Escualo Quintet provede posluchače světem argentinského tanga od jeho počátků
až po současnost. Argentinské tango vzniká
v oblasti Río de la Plata a mísí se v něm vlivy
kultur křesťanských přistěhovalců z Evropy,
původních obyvatel Argentiny i černošských otroků. Nejvíce prostoru v programu
dostává hudba argentinského hudebníka
a bandoneonisty Astora Piazzolly.
Escualo Quintet, jedinečné uskupení
profesionálních instrumentalistů, dokáže,
že tango je tanec, hudba, kultura, život
a především naše nitro. V jednom okamžiku
jsme obklopeni láskou, něhou a smyslností
a v druhém jsme svíráni nejkrutější bolestí
a steskem.
Tento mladý soubor již absolvoval řadu
prestižních vystoupení v dramaturgii mezinárodních festivalů a co do nástrojového
obsazení je identický s kvintetem argentinského hudebníka a skladatele Astora
Piazzolly. V interpretaci se Escualo Quintet
zaměřuje na kombinaci hudebních stylů tanečních - Tango tipico a koncertního stylu
- Tango nuevo, které je strhující syntézou
temperamentního argentinského folkloru,
klasické hudby a jazzu.
15
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Obsazení kvinteta:
bandoneon - Jakub Jedlinský,
housle - Vít Chudý,
el. kytara - Petr Beneš,
klavír - Ivan Vokáč,
kontrabas – Tadeáš Mesany.
Zpěvačka a skladatelka Gabriela Vermelho se řadí mezi nejvšestrannější a nejpozoruhodnější osobnosti naší hudební
a divadelní scény. Zejména její nekonvenční
přístup k hudebnímu vyjadřování z ní činí
umělkyni v jednoznačné disciplíně nezařaditelnou. Za roli čarodějky Evy v muzikálu
Balada pro banditu brněnského divadla Husa
na provázku obdržela cenu Alfréda Radoka.

Swing nylonového věku
Úterý 5. listopadu v 19 hodin Společenský dům v Solnici
Ondřej HAVELKA a jeho MELODY MAKERS
Závěr letošního festivalu bude patřit swingu, tentokrát Swingu nylonového věku, s nímž
v úterý 5. listopadu přijede Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. I poslední koncert tohoto ročníku „objeví“ nové prostory, neboť organizátoři pozvou milovníky hudby do nově
zrekonstruovaného Společenského domu v Solnici.
Nylonový věk – tak nazval Josef Škvorecký první tři poválečná léta. Byly to roky
všeobecné euforie ze znovu nabyté svobody. Jejím symbolem se pro většinu mladých
lidí stal swing. Hudba českých bigbandů Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo Ladislava
Habarta dosáhla v té době vynikající úrovně, než byla po roce 1948 brutálně zadupána
komunistickou cenzurou. V koncertní show SWING NYLOVÉHO VĚKU předvedou
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nejkrásnější a nejžhavější swingové ﬂáky z této
vrcholné éry bigbandového swingu.
(eda)

FESTIVALOVÝ AUTOBUS
Na koncert v Solnici vypraví pořadatelé pro majitele ABO vstupenek a vstupenek festivalový autobus,
který vyjede v 18 hodin z autobusového nádraží v Dobrušce se zastávkou v 18.10 hodin v Laichterově
ulici. Další spoj vyjede v 17.30 hodin z Nového Města nad Metují, zastávka Na Rychtě.

Čtvrtá Dobrušská klapka je minulostí,
program zpestřily zajímavé výstavy
Každoročnímu maratonu filmů v rámci Dobrušské klapky tradičně předchází
setkání všech hostů a účastníků v historických prostorách sladovny pivovaru Rampušák v rámci zahájení výstavy.
Letos se jednalo o exkluzivní výběr
z několika tisíců diapozitivů Ing. Josefa
Vágnera, zakladatele zoo ve Dvoře Králové nad Labem, které zdařile doplnily
dřevěné plastiky dobrušského výtvarníka
Petra Stančíka.
Vernisáž výstavy Sen safari se uskutečnila v pátek 13. září v podvečer a zahájila
ji dcera zoologa Lenka Vágnerová: „Otec
byl nesmírně moudrý, vzácný a úžasný
chlap a mnozí z vás si ho určitě pamatují nebo ho znali. Napsal dvanáct knih.
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Udělal osm expedic do Afriky, ta do Indie se mu už nepodařila. Přivezl celkem
1 964 zvířat v hodnotě 84 milionů korun
v tehdejších cenách. Z přivezených zvířat se v zoo Dvůr Králové nebo v jiných
zoologických zahradách po celé Evropě
narodilo více než 5 tisíc mláďat. Jen žiraf
máme k dnešnímu dni 260,“ připomněla
zakladatelka Nadace Josefa Vágnera.
Na dění ve sladovně navázalo dění
v provizorním kině, jež vzniklo v pivovarské restauraci, kde byl promítnut dokument
Ivo Pavelka, nazvaný, jak jinak, Sen Safari. Ještě předtím se ﬁlmoví příznivci potěšili záznamem divadelního představení Akt
„z dílny“ Cimrmanů, jemuž entrée udělal
cimrmanolog tělem i duší Miloň Čepelka.

Ten samý Miloň
Čepelka pak o den
později, v sobotu
14. září, zahajoval výstavu obrazů
Blanky Bohdanové,
dříve vynikající herečky, dnes úspěšné
malířky, v malém
sále Společenského centra – Kina 70.
Zavzpomínal na spolupráci s BB v Československém rozhlase a zarecitoval pro
ni také jednu ze svých básní. Vernisáž
ozvláštnila zpěvem vnučka autorky obrazů Alžběta a její matka a spisovatelka
Zuzana Maléřová, která přečetla knižně
vydaný dopis paní Blance.
Tématu výstavy byl věnován i dokument o Blance Bohdanové Neobyčejné
životy, promítnutý ve velkém sále kina,
jímž odstartoval odpolední a večerní blok
filmů, dokumentů a besed moderovaných
filmovým historikem Pavlem Taussigem.
Třešniček na pomyslném dortu měla čtvrtá dobrušská klapka několik. Do Dobrušky zavítal jeden z nejvýznamnějších
českých scénáristů a spisovatelů Vladimír
Körner (Údolí včel, Adelhaid, Stíny kapradiny). Vzpomenulo se na výtvarníka
Jiřího Trnku a novinář Antonín Jaroslav
Liehm hovořil o svém přátelství se spisovatelem Milanem Kunderou. Dobrušské
kino se stalo dějištěm celostátní předpremiéry dramatického příběhu s černým
humorem Národní třída s Hynkem Čermákem v hlavní roli.
(eda)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek říjen 2019
Beletrie pro dospělé
Alex Capus
Teresa Simon
Simon Scarrow, T.J. Andrews
Sarah Mitchellová
Tošikazu Kawaguči
Barbara Abelová
Gillian Hicková
Luděk Kubát
Hedwiga Courths-Mahlerová
Petr Šámal
Gwen Floriová
Penelope Lively
Lauren Weisberger
Jana Benková
Laurent Gounelle

Léon a Louise
Krása a jed oleandru
Invaze
Ztracené dopisy
Než vystydne káva
Já nevím
Veterinářka
Krvavé peníze
Magická moc zlata
Více než hra
Tichá srdce
Život v zahradě
Když ti život dává kapky (3. díl)
Simonino tajemství
Slibuji ti svobodu

Naučná literatura pro dospělé
Jaroslav V. Mareš
Přísně tajné skandály
Karel Báťa
Do Afriky za sebepoznáním
Ada Bartlová
Vše, co jste chtěli vědět o módě
Vladimír Mertlík
V první linii:
armádní generál Petr Pavel

Wolfgang Saus
M. Wohlleben, P. Wohlleben
Alexandr Flek
Tim Cantopher
Literatura pro děti
Kolektiv autorů
Zdeněk Šimanovský a kol.
Rachel Renée Russellová
Rowley Jeﬀerson
Ester Stará, Milan Starý
Vladimír Socha
Michaela Fišarová
Martina Drijverová
Janne Kukkonen
Linh Dao, Pavla Hanáčková
Lucy Maud Montgomeryová
Rocio Bonilla

Alikvotní zpěv
Jak se žije u Wohllebenů:
samozásobitelství v praxi
Parabible
Depresivní onemocnění
Tlapková patrola: 5 minutové
pohádky
Lidové písničky a hry s nimi 2
Deník mimoňky. Příběhy
neskutečný narozkový frašky
Deník báječného kamaráda
Šedík a Bubi
Nová cesta do pravěku
Vtipy pro děti
V bříšku
Moje první zahrádka
Lapka. Poklad tří králů
Ohrožená zvířata aneb Jak jim
můžeme pomoci
Anna z Avonlea
Sourozenci

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Rupi Kaur: KVĚTY SLUNCE
1. vydání, Dobrovský s.r.o., Praha, 2019,
248 s., 349 Kč
Rupi Kaur, autorka bestselleru Mléko
a med, přichází se svou dlouho očekávanou druhou sbírkou poezie.
Živá a transcendentní cesta růstu a zahojení. Původ a vyjádření úcty ke svým
kořenům. Vyhoštění a následné nalezení
domova v sobě samém. Rozdělené do pěti
kapitol a ilustrováno samotnou Kaur, The
Sun and Her Flowers je cestou chřadnutí,
pádu, zakořenění, růstu a rozkvětu. Oslava lásky a ve všech jejích
podobách.
Hodnocení z databáze knih: 83%

Literatura pro děti:
Helen Docherty: KNIHOLAP
1. vydání, Dobrovský s.r.o., Praha, 2019, 32 s., 249 Kč
Půvabný veršovaný příběh
o jednom malém zloději knih
a statečné králici. V městečku
Doupata uprostřed lesa se začnou všem zvířátkům tajemně
ztrácet knihy. Nebojácná králice Eliška se rozhodne přijít
celé záhadě na kloub. Kdo
je tajemný tvoreček jménem
Kniholap a proč vůbec krade
knížky?
Hodnocení z databáze knih:
90%

PALEC NAHORU
„Oddíl baráčníků“
reprezentuje
Dobrušku
Již podesáté vyrazil na pravidelný cyklovýlet k pastvinské
přehradě „oddíl baráčníků“ z Dobrušky. Za tímto účelem si letos
oblékli slušivá tyrkysová trička s dobrušskou radnicí. Děkujeme
za vzornou propagaci města!
17
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Kostel Svatého Ducha milují lidé
zblízka i z daleka
Otevření kostela Sv. Ducha v Dobrušce
v rámci Dnů evropského dědictví si v sobotu 7. září v podvečer nenechalo ujít velké množství lidí nejen z města F. L. Věka,
ale přijeli i milovníci historie z Opočna,
Nového Města nad Metují a okolních obcí
Val, Semechnice nebo Bohuslavice. A nelitovali.
Iniciátor akce - Stanislav Kupka, pro
něhož je pátrání v archivech a objevování dávno uplynulých dat a událostí velkým koníčkem, se jim odměnil spoustou
zajímavých informací z historie tohoto
půvabného kostelíka, v další části pak
upozornil na unikáty v interiéru stavby.

Navíc byla zpřístupněna hranolová
zvonice, jejíž součástí byla na konci 18.
století i poustevna. K radosti účastníků se
rozezněl nejstarší zvon ve městě – Maria
z roku 1588 od královéhradeckého zvonaře Eliáše. Na rozdíl od jiných přežil válečné rekvizice, a tak může zvonit i po více
než 430 letech od odlití.
Datum vzniku kostela, považovaného
dnes (a zcela právem) za jednu z nejkrásnějších staveb v Podorlicku, není známo.
Původní dřevěný kostel byl zřejmě v 16.
století nahrazen kamenným a ten postupně prošel několika stavebními úpravami,
poslední z nich mu vrátily renesanční nádech.
Přímo v kostele se nachází náhrobní
kámen donátora Andreáše Nejmana z Ryglic a Lövensteinu z roku 1632. Okna
zdobí vitráže, které ﬁnancovaly význačné
rodiny žijící v Dobrušce. Svoji výtvarnou
stopu zanechal v dobrušském kostelíku
Svatého Ducha také významný český malíř-krajinář, básník a překladatel z rušti-

ny František Kaván, pobývající ve městě
v roce 1896 na pozvání bývalého spolužáka Otakara Hrušky.
Není divu, že kostel Svatého Ducha,
tvořící se sousední barokní zvonicí nejvýraznější dominantu krajiny, odedávna
poutal pozornost nejen kolemjdoucích,
ale také kreslířů a dnes především fotografů. Mnohá historická i současná zobrazení si mohli návštěvníci prohlédnout
na výstavních panelech.
Na závěr večera, kdy už ztichl vzácný zvon, dopřál varhaník Lukáš Koblása účastníkům akce vstřebat a umocnit
dojmy při skladbách Pachelbela, Bacha
a dalších autorů hrou na královský nástroj
z konce 19. století.
(eda)

Jiřinkový den v Mělčanech
Ohlédnutí za jedním nedělním odpolednem na sklonku léta
Ta k v ě tin a p ř icestovala do Evropy
ze Střední Ameriky
v roce 1789 – tedy
přesně před 230 roky
– a záhy si získala
sr d c e e v r o p s k ý c h
pěstitelů. V následujících letech a staletích vyšlechtili její
podobu do dvaceti tisíc barevných
a tvarových variací. V německých zemích
ji pojmenovali Georgina. Toto jméno
jsme u nás přesně přeložili a pojmenovali
ji pěkně česky – Jiřina. Její obliba rychle vzrůstala, až vstoupila i do literatury
a učebnic. Kdo by si nepamatoval, že
na Jiřinkovém bále v České Skalici tančila mladinká Božena Němcová. Tuto památnou událost připomínají v tomto městě
dodnes – jak jiřinkovými plesy, tak výstavami těchto květin už po dlouhá desetiletí.
Barevná sláva jiřin, která prozařuje i sychravé podzimní dny až do zámrzu, našla
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díky pěstitelům Evě a Jaroslavu Kolenovým své
místo i u nás v Mělčanech.
Na šedesát odrůd exotických jmen, barev i tvarů
roste v jejich zahradě a se
svými květinami se Kolenovi účastní až na malé
přestávky už dvacet let
i českoskalických výstav.
Krása květin ale inspiro- Volby Miss Jiřinka se účastnila děvčata Ema Bašková,
vala paní Kolenovou ještě Denisa Martincová, Zuzana Martincová (vítězka), Monika
k dalším akcím, které už Skálová a Zuzana Marešová, kterým Jaroslav Koleno při
přesahují soukromého ko- slavnostním vyhlášení výsledků předal ceny.
níčka a příznivě ovlivňují
i sousedskou a občanskou pospolitost obce. do dvanácti roků zhostila všech úkolů,
Po loňské fotograﬁcké soutěži uspořádala od odpovědí na otázky až po promenádu
letos se svou rodinou a s pomocí přátel s kyticemi. Bylo to milé, krásné setkání,
volbu Miss Jiřinka. A tak se sousedé a zná- propojující různé generace, příklad komí jednoho srpnového nedělního odpole- níčku, který umožňuje vystoupit ze svého
dne sešli pod majestátní korunou starého soukromí a potkat se s ostatními… A pro ty
kaštanu – naši předkové dobře věděli, jak malé slečny se jedno letní odpoledne může
se chránit před letním úpalem i nebezpe- po letech proměnit i ve vzpomínku: „To to
čím blesků a bouří – a sledovali, s jakou bylo přece tenkrát v Mělčanech… ach, jak
udivující suverenitou se děvčátka od pěti už je to dávno!“
(jš)
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40 let výtvarné
skupiny GAMA
V letošním roce uplynulo čtyřicet let
od vzniku výtvarné skupiny, která se pod
názvem GAMA (graﬁci a malíři amatéři)
stala pojmem nejen v našem regionu, ale
i mimo něj. Byla založena na spontánním
nadšení několika kamarádů pro společnou tvorbu, tvůrčí inspiraci a konfrontaci.
Patrně základní hodnoty, které tmelí toto
uskupení dodnes, jsou vzájemné respektování a nezištné přátelství.

Blahopřání
V neděli 8. září oslavila sté narozeniny paní Meda Mládková, sběratelka umění, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa. Jubilantka je držitelkou Zlaté
medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky. Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

U příležitosti čtyřicetiletého jubilea
se v průběhu října v lapidáriu městského
úřadu uskuteční výstava děl členů výtvarné skupiny GAMA. Vernisáž výstavy je
ve čtvrtek 3. října v 17 hodin.
(fn)

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
05. 10.
06. 10.
12. 10.
13. 10.
19. 10.
20. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
02. 11.
03. 11.
09. 11.
10. 11.

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
MDDr. Učňová Petra - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Veselská Renata -Poliklinika Týniště nad Orlicí, s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Bahník František - Bahník Dent s.r.o.
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Beránek Jan - JB DENT s.r.o.,
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
MDDr. Borůvková Veronika
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
MUDr. Domáňová Iva
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Havlíček Ondřej
Záhumenská 445, České Meziříčí
MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330

Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
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ZE ŠKOL
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum
s úspěšně obhájenou značkou kvality
Druhý zářijový den se všichni studenti
Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra z Dobrušky sešli ve velkém sále
Společenského centra – Kina 70, aby zde
zahájili nový školní rok. Ten je zároveň
i rokem, kdy škola oslaví krásné 70. narozeniny. Nebyli zde však sami, ale přišlo
se na ně podívat celé vedení města Dobrušky, a to starosta města Ing. Petr Lžíčař, neuvolněný místostarosta a zároveň
poslanec Parlamentu ČR Petr Sadovský,
uvolněný místostarosta Miroslav Sixta
a tajemník JUDr. Jan Šťastný.
V úvodních slovech ředitel školy
Ing. Vladimír Voborník připomenul, že
škola vstupuje do školního roku, ve kterém oslaví 70. výročí vzniku učňovského
školství v Dobrušce, jehož je důstojným
pokračovatelem. V dalších slovech pak
představil současnost, ale i plány pro nejbližší období. Starosta města Ing. Petr
Lžíčař navázal na úvodní slova ředitele školy tím, že připomenul, že Střední
škola - Podorlické vzdělávací centrum je
nedílnou součástí Dobrušky, která v příštím roce také slaví, a to 700 let od první
zmínky o našem městě. A že se určitě škola bude také podílet na společných oslavách. Zároveň popřál studentům prvních
ročníků, ať se jim na tři nebo čtyři roky
stane Dobruška opravdu domovem.

A do nového školního roku také Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum
vstupuje s tím, že úspěšně obhájila certiﬁkát ČSN EN ISO 9001. A co je to vlastně
ISO? Jsou to celosvětově platné normy,
které vydává Mezinárodní organizace pro
standardizaci. Deﬁnují systém managementu jakosti a umožňují lidem jednoduše
zjistit, zdali organizace vyrábí či distribuuje produkty v souladu se všemi nezbytnými
předpisy, s ohledem na životní prostředí
a potřeby zákazníků. ISO 9001 však už dávno není výsadou jen výrobních organizací,
již řadu let je uznávanou normou i v oblasti
služeb a prosazuje se i mezi prestižními výchovně vzdělávacími organizacemi.
A Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška tento certifikát,

který je dokladem vysoké kvality vzdělávání a výchovy při přípravě na povolání v technických studijních a učebních
oborech, získala již v roce 2013. Každý
rok ho pravidelně úspěšně obhajuje, neboť zřizovatelem školy jsou již třináctým
rokem podniky a organizace, pro které je
značka kvality ISO nezbytnou samozřejmostí. Právě do těchto organizací z této
školy přicházejí absolventi technických
oborů, kteří jsou podle hodnocení podniků velmi dobře připraveni nejen po stránce teoretické, ale i praktické. A proto je
ISO pro školu, stejně jako pro kvalitní
organizace, samozřejmostí.
(jme)

Studenti SŠ – PVC se podívali do Dolních Vítkovic
a do Osvětimi
V prvních zářijových týdnech se studenti ze Střední školy – Podorlického
vzdělávacího centra z Dobrušky vydali
na dvě zcela rozdílné exkurze. První je
zavedla do Ostravy, druhá pak do polské
Osvětimi a Březinky.
V centru Ostravy si prohlédli a „osahali“ světově unikátní areál Dolních Vítkovic, kde se v letech 1828 až 1998 těžilo
uhlí a vyrábělo surové železo. V současné
době tento jedinečný industriální komplex slouží veřejnosti jako vzdělávací,
společenské a kulturní centrum. Studenti
převážně technických oborů si užili jeho
vzdělávací část, kde se s velmi příjemným
průvodcem podívali na Ostravu z výšky
Bolt Toweru, nahlédli do vysoké pece
a dozvěděli se vše o zpracování železa
a o historii samotných hutí.
20

Další cesta studentů z dobrušské školy
vedla na polské území, kde se jejich cílem
stal snad nejkrutější koncentrační tábor
známý v celém světě, a to Osvětim a přilehlá Březinka. Tady z nich nikdo vůbec
nezapochyboval o tom, že nacismus byl tou
nejodpornější ideologií v dějinách lidstva.
Tiše a bez jediného slůvka všichni procházeli místy, kde na každém kroku kdysi
dávno číhala smrt. Nahlédli do pecí krema-

toria, kde už naštěstí nehořel oheň. Míjeli
„umývárnu“, kde už ze sprch necítili plyn.
Šli po cestě, kterou sami vězni nazvali
„cestou smrti“ a která pro ně neměla konec,
na němž by se mohli otočit a vrátit. Studenti ze Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra z Dobrušky to štěstí ale měli,
oni se na jejím konci mohli otočit a vrátit
zpátky do reality a do své školy plní zážitků
a nezapomenutelných vzpomínek.
(jme)
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Prázdniny skončily. Hurá do školy!
Po dvou měsících prázdnin opět ožily školní chodby a třídy. První zářijové
pondělí žáci a studenti zamířili za svými
povinnostmi. Pro nejmenší školáky, stejně
tak jejich rodiče i prarodiče, byl tento den
slavnostní, plný očekávání.
V dobrušských základních školách Fr.
Kupky a Pulická zasedlo do lavic více
než sedmdesát prvňáčků. Obě základní
školy připravily pro žáky prvních ročníků tradiční slavnostní přivítání, jehož se
zúčastnili zástupci vedení města v čele
se starostou Petrem Lžíčařem. Ten společně s místostarosty Miroslavem Sixtou
a Petrem Sadovským a tajemníkem Janem
Šťastným předal drobné dárky a popřál
prvňáčkům hodně studijních úspěchů,
zdraví a štěstí. „To vše budou v následujících školních letech určitě potřebovat. Věřím, že se jim v novém prostředí bude líbit
a hodně se toho naučí,“ řekl Petr Lžíčař.
(dr)

ZŠ FRANTIŠKA KUPKY
Vješák před školou

Stovka Medy Mládkové

Krátce po začátku školního roku měli
žáci druhého stupně možnost seznámit se
s dobrovolníky z volnočasového klubu
Vješák, kteří pro žáky a jejich třídní učitele připravili sportovní
a herní vyžití před naší základní školou. Společně se svými učiteli navštívili jednotlivá stanoviště a plnili úkoly, jež jim členové
Vješáku zadávali. Smích a nadšení byly pořadatelům odměnou.
Děkujeme volnočasovému klubu za tuto akci.
Alena Bačíková, ředitelka ZŠ Fr. Kupky

Ať jste stále usměvavá i v deštivé dny – užijte si své kulatiny!
Tímto originálním přáním pogratulovala jedna žačka paní Medě
ke 100. narozeninám, které oslavila
hned první neděli nového školního
roku - 8. září. Ve výtvarné výchově
jsme tedy nevyráběli nejdříve desky na výkresy jako obvykle, ale
právě přání pro paní Medu, která
pro nás všechny zachránila a nám
všem věnovala obrazy mnohamilionové hodnoty našeho Františka
Kupky. Vzniklo tak šedesát nápaditých gratulací, které jistě oslavenkyni velmi potěšily.
Na závěr mi dovolte citovat z dalšího zajímavého přání:
Kdyby byl život jako kniha,
kterou den za dnem čtenář zdvihá
a jeden rok znamenal by každý list,
budete vy už stou stránku číst,
tak dlouhý příběh se jen tak nevidí
a mnozí vám ho tiše závidí!
Tak na zdraví, paní Medo!
Dagmar Peřinová

Plavání za odměnu
Žáci základní školy Fr. Kupky využili odměnu za druhé místo
v loňském ročníku plavecké ligy. Akce v rychnovském bazénu se
zúčastnili ti, kteří v minulém školním roce reprezentovali školu
na sportovních soutěžích. Během dopoledne proběhlo několik
soutěžních aktivit. Všichni se vydováděli na vodních atrakcích
a den v bazénu si patřičně užili.
Radana Moravcová
21
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ZŠ PULICKÁ
Školní časopis na ZŠ Pulická je opět EXTRA
Školní časopis na ZŠ Pulická má za sebou již 13. ročník. A jako každý rok i těchto pět čísel vycházelo pod názvem, který
obsahuje písmena E a X. V redakci pracovalo celkem 13 redaktorů – osmáků a ti
jej pojmenovali EXTRA. V pátek 12. dubna 2019 se čtyři zástupci redakce zúčastnili vyhlášení krajského kola soutěže Školní
časopis roku 2019, které proběhlo v Pardubicích. Byl pro ně připraven zajímavý
program: europoslanec pan Tomáš Zdechovský, jeden z porotců soutěže, vedl
seminář na téma Jak psát objektivně o Evropské unii. Odnesli si také poučení o tom,
jak se vyhýbat dezinformacím v rámci projektu Fakescape. Na závěr měli příležitost
navštívit Český rozhlas Pardubice. Avšak
hlavní náplní celého dne bylo vyhodnocení
soutěže: časopis Extra si z krajského kola
odnesl první místo.
Za redakci Lucie Zelená

Na fotografii jsou naši redaktoři spolu s europoslancem Tomášem Zdechovským a pořadatelem krajského kola soutěže Romanem Málkem při přebírání ocenění za 1. místo.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Konference Get Together v Nové Pace
Na konci září se vedoucí a dobrovolníci z Vješáku a Vješáčku zúčastnili jedenáctého ročníku třídenní mládežnické
konference Get Together. Letos na téma
„Na cestě“. Bylo inspirováno příběhem dvou mladíků, kteří spolu cestovali
do města jménem Emmaus. Při putování
měli čas se spolu obyčejně bavit, sdílet
své názory a myšlenky a společně najít
východiska ze svých životních situací.
Podobně jako tito mladíci měli během
konference i naši vedoucí a dobrovolníci
příležitost mluvit s vedoucími z jiných
volnočasových a nízkoprahových klubů
z různých míst České republiky, sdílet
své zkušenosti, ale i výzvy, kterým při
práci v klubu musí čelit. Letošní ročník
Get Together se konal v Nové Pace, kde
účastníci mimo jiné společně pomáhali
s úklidovými pracemi, při pracích na stavbách a jiných potřebných místech. Akce
současně slouží i jako team building pro
pracovníky klubu.
Během podzimu proběhne také druhá
sezona dlouhodobého turnaje v digitálních sportech. Účastníci mohou změřit
své síly ve hrách NHL a FIFA. Na vítěze
22

čeká věcná odměna a jeho jméno bude
umístěno na putovním vješákovském poháru.
Tým Vješáku
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www.jbdobruska.cz
Čas letí jako bláznivý a už je tu opět
podzim. Od září je v Sedmikrásce znovu
připraven pestrý podzimní program pro
rodiny s dětmi. Trávíme s rodinami společný čas při celkem obyčejných aktivitách jako je zpívání s nástroji, všemožné
cvičení, překonávání překážek na dráze,
umělecké tvoření, atd. Žijeme heslem
Dejme dětem svůj čas".
"

sedmikraska@jbdobruska.cz

V měsíci říjnu se mohou rodiny těšit také
na zajímavé a praktické vzdělávací besedy.
Jednou z nich je Rakovina prsu - prevence
"
zachraňuje" ve čtvrtek 10. října v 9.30, která je součástí podpory celosvětové kampaně
Pinktober" neboli Říjen v růžové". Karci"
"
nom prsu je nejčastějším závažným nádorovým onemocněním u žen v ČR i ve světě
a jeho výskyt stále stoupá. Představuje při-

bližně 17 - 20 % všech maligních nádorů
u žen. Ročně rakovinou prsu v ČR onemocní
kolem 6000 žen. Nejúčinnějším prostředkem
pro včasný záchyt rakoviny prsu je pravidelné preventivní mamograﬁcké vyšetření. Měsíc říjen je na celém světě měsícem boje proti
rakovině prsu a podpory nemocných žen.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Vedoucí RC Sedmikráska Iva Horáková

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Sousedské posezení a kavárna ve tmě
Senioři ČR - Městská organizace Dobruška a spolek Doteky
naděje pro vás připravili bohatý říjnový program.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Po prázdninové pauze se sejdeme ve čtvrtek 17. října v 16. 00
hodin v Rýdlově vile. Jako host mezi nás přijede PhDr. Čestmír
Brandejs, který žije v Hradci Králové, ale studoval na dobrušském gymnáziu a v současnosti připravuje almanach, jenž se
chystá k 75letému výročí této školy a bude vydán v roce 2020.
Dlouhých třicet let učil na Pedagogické a ﬁlozoﬁcké fakultě
v Hradci Králové.
Vyprávět nám bude o zajímavostech roku 2019 a určitě
rád odpoví na vaše dotazy. I tentokrát na vás bude čekat
občerstvení.
KAVÁRNA VE TMĚ
Její dveře se otevřou ve Společenském domě v Solnici, a to
od pondělí 21. do neděle 27. října. Svoji návštěvu si musíte
předem objednat v pracovních dnech na telefonu 773 000 157.
Dopolední posezení začínají v 8 a 10 hodin a ty odpolední
ve 13, 15, 17 a v 19 hodin. Pokud se rozhodnete nás v této

nevšední kavárně navštívit, čeká na vás zážitek, při kterém se
budete muset spolehnout na jiné smysly, než jsou vaše oči.
Kavárna ve tmě se může otevřít díky velké pomoci města
Solnice, Společenského domu v ní, ale i díky členům obou výše
uvedených spolků, kteří nabídli svoji pomoc při jejím zajištění.
NÁVŠTĚVA ČOKOLÁDOVNY
Ve středu 30. října se vydáme mlsat. Z parkoviště u kina odjíždíme v 8 hodin a naším cílem bude Praha a v ní čokoládovna
v Modřanech. Čeká nás prohlídka provozů a budete si moci
zde koupit čokoládové výrobky. Zajdeme i na oběd a po kávě
navštívíme ještě jedno zajímavé místo v našem hlavním městě.
Počet míst na tento výlet je omezen. Pokud chcete vyrazit
s námi, neváhejte se svým přihlášením.
Náš plán znáte, pokud se k nám chcete přidat nebo máte
nějaké dotazy, můžete volat nebo psát na kontakty:
mobil: 732 262 600
telefon: 494 622 953
e-mail: renata.dobruska@seznam.cz
doteky-nadeje@seznam.cz
Na vás všechny se těší Renata, Xanto a Petr Tojnar

Dobrušští zahrádkáři zvou do Častolovic
Č

Č

Ú

Č
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Ve dnech 3. – 6. října se v Častolovicích uskuteční 21. ročník
výstavy Zahrada východních Čech.
Na tradiční přehlídce ovoce, zeleniny a květin nebudou chybět
dobrušští zahrádkáři, kteří se pošesté představí se svou expozicí. Ta
letošní má pracovní název „Zahrádkáři Dobruška a přátelé“ a spolupracuje na ní šest zahrádkářských dobrušských organizací. Jejich
členové se pochlubí se svými výpěstky, které doplní kresby dětí ze
ZUŠ a DDM. Rozsah expozice bude zejména letos závislý na tom,
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:
PROGRAM:
co příroda dovolí vypěstovat. Počasí, škůdci a choroby ovoce a zeleniny zahrádkářům v jejich pěstitelském úsilí příliš nepřejí. Přesto výstava slibuje pestrou nabídku exponátů a bohatý doprovodný
kulturní program s řadou přednášek, besed, soutěží či koncertů.
Bližší informace o populární výstavní akci najdete na www.
zahradkari.com.
(dr, rf)

VÝSTAVU
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Absolvováním autoškoly výcvik nekončí
Dobrušská Autoškola Jarkovský pro
svoje bývalé absolventy výuky jízdy
na motorkách připravila premiérový ročník dovednostní a vědomostní soutěže.
„Během kurzů v uplynulých třech letech
jsme si s většinou z nich vytvořili přátelské vztahy. Motorkářská komunita drží
při sobě. Rádi jsme se s nimi po čase opět
setkali,“ říká Tomáš Jarkovský, jeden
z majitelů autoškoly. „Také jsme je chtěli odměnit za to, že si vybrali právě naši
autoškolu. A říká se přece, že kdo si hraje, nezlobí,“ dodává s úsměvem. Zásluhou partnerů na nejlepší účastníky čekaly
skutečně hodnotné věcné ceny. Nesmírně
lákavou hlavní výhrou byla airbagová
vesta v hodnotě třináct tisíc korun, dále
se soutěžilo třeba o kameru, helmu či intercom.
V areálu dobrušského sila si pořadatelé společně se soutěžícími užili příjemné
odpolední setkání, kterému navíc přálo
slunečné počasí. Pětadvacet účastníků
soutěže z Rychnovska a Náchodska, mezi
nimiž nechyběly dvě dívky, muselo projít
sítem pěti disciplín. Nejvíce překvapila
hned zahajovací - testy znalostí silničního provozu. Následovala dovednostní od-

větví - jízda pomalou rychlostí, osmičky
a slalom. Soutěž zakončilo navinování
lahve zavěšené na provázku, což je posilovací cvičení motokrosařů. Patronem
soutěže byl BESIP, který všem soutěžícím
věnoval reﬂexní šle.
Putovní pohár překvapivě získal nováček Jaroslav Linhart z Bohdašína, který
získal řidičské oprávnění letos na jaře.
„Všem majitelům silných japonských motorek vytřel zrak na malém simsonu. Když
umíš, tak umíš!“ šibalsky konstatuje Tomáš Jarkovský a pokračuje: „Dokončením
autoškoly to u nás nekončí. V minulosti
jsme pro zájemce například uspořádali
kurz zatáček na autodromu ve Vysokém

Nejlepší motorkáři.
Zleva druhý Václav Špaček, vítěz Jaroslav
Linhart a „bronzový“ Radim Faigl.
Mýtě, na němž se začínající řidiči mohli
dále zdokonalit.“
V autoškole Jarkovský letos absolvuje
motorkářský výcvik více než osmdesát
zájemců. „Od zavedení nových pravidel
výuky, nám každý rok stoupne počet žadatelů asi o dvacet lidí. Vloni jsme jich
měli šedesát,“ uzavírá spokojený majitel,
pro něhož se práce stala koníčkem.
(six)

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
říjen 2019

přehled akcí

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL F. L. VĚKA
Neděle 6., 13. a 27. října.
Podrobný program na stranách 15 a 16 a na speciálních plakátech

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 725 048 991
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA je otevřen o sobotách a nedělích od 9 do 17 hodin.
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je
mimo sezonu přístupná na předchozí objednání v muzeu nebo
v informačním centru.
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SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 646, SYNAGOGA777 418 203 a 725 048 991
Sobota 28. září – neděle 6. října
HRÁTKY Z LÁTKY – výstava dobrušských patchworkářek
Výstava je přístupná hlavním vchodem synagogy denně mimo
pondělí v 9 –12 a 13 – 17 hodin.

SPOLKOVÝ DŮM
RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667 a 777 418 748
RÝDLOVA VILA – VOJENSKÁ GEOGRAFIE: V minulém
roce nově otevřená unikátní expozice vlastivědného muzea dává
možnost nahlédnout nejen do vývoje vojenskou geograﬁí využívaných přístrojů, pomůcek, tvoření map, zabezpečení vojsk, ale
také seznamuje s několika významnými osobnostmi této vědy
a dalšími hledisky jejich mimořádně důležité práce. Expozice je
pro veřejnost přístupná denně mimo pondělí v 10–12 a 13–17
hodin v prvním patře.
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KNIHOVNA
Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738
UPOZORNĚNÍ:
Od 6. května platí nová výpůjční doba
oddělení pro dospělé:
pondělí, úterý, středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.30 hod.
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 14.00 hod.
Ve čtvrtek je knihovna pro veřejnost uzavřena.
Výpůjční doba oddělení pro děti se nemění:
pondělí 12.30 – 17.00 hod.
středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00 hod.

Výstava ve foyer knihovny na měsíc říjen:
,,KÁMEN A KOV“
Zdeněk Krejza
šperky ze stříbra a drahých kamenů, kované plastiky,
nože z damascénské oceli
Zdeněk Krejza z Hradce Králové se věnuje výrobě nožů
a chladných zbraní již od dětství. Kovařina byla řemeslem jeho
předků. Svůj první nůž vyrobil ve 13 letech. Dále se učil práci
s kovem, dřevem a kůží. V současné době je náplní jeho práce
m. j. restaurování historických zbraní, výroba šperků z Ag 925,
broušení drahých kamenů, ruční kování damascénských ocelí
s řízenou kresbou, ruční výroba luxusních nožů všech typů, výroba přesných replik historických chladných zbraní pro hrady,
zámky, muzea.

Pro veřejnost:
úterý 1. října v 18 hodin ve foyer knihovny
SETKÁNÍ S LENKOU HORŇÁKOVOU-CIVADE
spisovatelkou, novinářkou a malířkou z Provence
Lenka Horňáková-Civade žije od roku 1998 trvale ve francouzské Provence.
Narodila se v roce 1971 v Prostějově, vystudovala gymnázium,
Vysokou školu ekonomickou a několik semestrů na Filosoﬁcké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Nakonec se usadila ve Francii a vdala
se za divadelníka Jeana-Louise Civade. Již tehdy začala navštěvovat
ateliér s modelem, hodiny anatomie
na Beaux Arts v Paříži a soukromé hodiny kresby a malby. Vystudovala výtvarné umění na Sorboně. Uspořádala řadu výstav
v České republice i ve Francii.
Píše fejetony a glosy pro Český rozhlas a příležitostně publikuje články v dvouměsíčníku Ateliér. V nakladatelství Lidové noviny vyšly její knihy Provence jako sen (2010), Lanýže
(2011), Pohlednice z kavárny (2015). V roce 2013 byla publikována kniha její korespondence s přítelkyní, francouzskou spisovatelkou Anne Delaﬂotte Mehdevi žijící více než sedmnáct let
v Praze, pod názvem Prioritaire/Priority Praha – Paříž. Nakladatelství Argo vydalo roku 2017 publikaci Marie a Magdalény
a v letošním roce knihu Grófka. Vstup zdarma.

Pro děti ve středu 2. října v odpoledních hodinách
v městské knihovně
ZAKONČENÍ SOUTĚŽE
„LÉTO PLNÉ PŘÍBĚHŮ“
Vyhlášení výsledků a odměnění vítěze letní prázdninové soutěže
pro děti.

Čtvrtek 3. října v 18 hodin v malém sále SC-Kina70
SENEGAL
cestopisná přednáška manželů Lenky a Václava Špillarových

Více informací naleznete na stránkách www.nozekrejza.cz.
Zajímavá výstava bude přístupná ve výpůjčních hodinách
knihovny do 30. října 2019.
TÝDEN KNIHOVEN
30. ZÁŘÍ - 4. ŘÍJNA 2019
Jako každoročně se Městská knihovna
v Dobrušce zúčastní celostátního projektu
Týden knihoven, v rámci kterého připravila
pro své návštěvníky doprovodný program.
Pro zapomnětlivé čtenáře bude opět platit
amnestie sankčních poplatků v obou odděleních.

My suchozemci máme spojen klid a rovnováhu s pevnou zemí.
V Senegalu je to úplně jinak. Dlouhé pobřeží Atlantiku a tři velké
řeky – na severu Senegal, na jihu Gambie a Saloum, zřejmě zapříčinily, že Senegalcům se synonymem pevné půdy pod nohama
stala piroga, tedy lodice dlabaná z jednoho kusu kmene. Proto
se nelze divit, že jejich nejčastější varování zní: „Nehoupej mi
pirogou!“ Že nevíte, co tím myslí? Inu, úplně stejnou věc, jako
když se u nás řekne: „Nechtěj mě vyvést z klidu“ lépe řečeno:
„ Neštvi mě, jo!“

Pro předškoláky a malé školáky
v úterý 1. října v 15 hodin
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na Pohádkování, které se bude konat
v prostorách knihovny vždy první úterý v měsíci. Pro děti bude
připravena tematická odpolední hodinka věnovaná pohádce, povídání si a tvoření.
Poprvé se sejdeme 1. října v 15 hodin. Děti se můžou těšit
na pohádku o zvířátkách a povídání si o životě v lese. Společnými silami pak vytvoříme podzimní lesní království.

Pořádá městská knihovna ve spolupráci s vlastivědným muzeem. Vstupné dobrovolné.
BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Prodej knih a časopisů vyřazených z fondu městské knihovny
za symbolickou cenu.
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Úterý 15. října v 18 hodin
ve foyer městské knihovny

PŘIPRAVUJEME:

PO STOPÁCH VAŠICH PŘEDKŮ
přednáška Markéty Pavlíkové
Zajímáte se o historii své rodiny? Kdo byli, jak žili, jaké bylo
povolání Vašich předků? Chtěli byste si sestavit rodokmen a nevíte, kde hledat informace? Přijďte na setkání s genealožkou
Mgr. Markétou Pavlíkovou a dozvíte se, jak začít a na co si dát
při pátrání pozor. Vstup zdarma.

DRÁTOVANÝ ANDĚL – kurz drátování s Martinou Horákovou, na kterém se naučíte pracovat s drátem a vyrobíte si netradiční dekoraci nebo dárek. Sobota 9. listopadu od 13.30 hod.
Informace o plánovaných akcích a přihlášky v DDM,
Domašínská 363, ☎ 494621505.

Čtvrtek 17. října v 17 hodin
ve foyer městské knihovny
KŘEST KNIHY
„ZÁHADY A TAJE ORLICKÉHO KRAJE“
Ve čtvrtek 17. října od 17 hodin se v Městské knihovně v Dobrušce bude konat křest
nové knihy Mgr. Jiřího Macha. V pětadvaceti kapitolách své nové knihy se autor zaměřil na příběhy, jejichž společným
jmenovatelem je nějaké tajemství. Čtenář
nahlédne do archeologických výzkumů
pravěku, do záhad z období středověku
i z dějin nejnovějších. Kniha tak přibližuje mnoho zajímavého z minulosti našeho
kraje.

MARTINSKÝ TRH – pátek 8. listopadu - perníčky, vazba ze
suchých květů, šité hračky a háčkované hračky, patchwork, bižuterie, drátované výrobky, výrobky ze slámy a další drobnosti
pro radost.

KULTURNÍ DŮM
áhady
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Nádražní 535, telefon 777 418 746
Soboty 5., 12., 19. října a 26. října (druhá prodloužená) od 19 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vyučují Lucie Krtičková a Richard Jandáček.
Vstupné pro přihlížející: 40 Kč.

Jiří
JJiř
iřří M
Ma
Mac
Mach
a h

Středa 30. října v půjčovních hodinách dětského
oddělení
STRAŠIDELNÉ HRÁTKY V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Dobruška – dětské oddělení zve všechny své
statečné čtenáře na den plný strašidelných hrátek. V prostorách
knihovny budou pro děti přichystány dušičkové stolní hry, čarodějnická výtvarná a komiksová dílnička. Strašidelné kostýmy vítány.
Budeme se na vás těšit ve středu 30. října 2019 v dopoledních
hodinách od 8.30 do 11.30 a odpoledne od 12.30 do 17.00.

Pátek 11. října od 19.30 hodin:
ČÁRY MÁRY
Vystoupení plzeňské folkové kapely. Vstupné: 140 Kč.
Čtvrtek 17. října od 19.30 hodin:
OSKAR PETR A BAND
Koncert Vzpomínky na Marsyas.
Koncert se skuteční od 19.30 hodin Vstupné: 300 Kč.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
40 LET VÝTVARNÉ SKUPINY GAMA
Výstava po celý měsíc v otevíracích hodinách městského úřadu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
HÁČKOVANÝ KOŠÍK - sobota 12. října od 13.30 hodin. Krátkými sloupky si vyrobíte košík ze šnůry. Bližší informace o potřebném materiálu v DDM.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DDM
Úterý 29. října od 8 do 12 hodin výtvarná dílna pro školní děti,
cena 50 Kč.
od 13 – 15.30 tkaný polštář na kolíkovém stavu,
pro děti od 3. třídy, cena 50 Kč.
Středa 30. října 8 - 13, výlet do Muzea papírových modelů
Police nad Metují, projektový den s kreativní dílnou v muzeu.
Zdarma. Přihlášky v DDM nebo ☎ 494621505

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní čp. 428, ☎ 494 623 794
Středa 9. října
SOUBOR PŘÍČNÝCH FLÉTEN ORCHIDEJE
vystoupí v rámci slavnostního večera ve Společenském centru Kino 70.
Pondělí 21. října
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ v koncertním sále ZUŠ (17.00).
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SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 605 548 288
(vchod od zmrzliny)
JAK NA ZIMNÍ NEMOCI?
Středa 3. října od 9.30 - PharmDr. Tereza Hendrychová, PhD.,
lékárník.
Téma: jak na rýmu a kašel, vitamíny, které chybí dětem i dospělým, do jakých přípravků s vyplatí investovat, jak rozeznat
chřipku a pro koho je nebezpečná. Vstupné 40 Kč. Hlídání dětí
k dispozici.
RAKOVINA PRSU - PREVENCE ZACHRAŇUJE
Čtvrtek 10. října od 9.30 - Jana Smetanová, lektor MAMMA
HELP HK sdružení pacientek s rakovinou prsu. Téma: co je mamární sreaning, jaké jsou metody vyšetřování, kdo vyšetřování
hradí a jak se na něj objednat, jak se správně provádí samovyšetřování, nácvik na fantomovém modelu, odpovědi na vaše otázky.
Vstupné 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
Čtvrtek 24. října od 9.30 - Iva Horáková, zdravotní sestra, vedoucí RC. Téma: naučme se první pomoc dříve než bude pozdě.
Vstupné 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.

SOKOLOVNA
Opočenská 585, ☎ 724 179 754
Sobota 26. října od 20 hodin
REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA DOBRUŠKY
VE STYLU PRVNÍ REPUBLIKY
Host večera: Ilona Csáková.
Hudba: taneční orchestr JAMES BAND.

REPREZENTAČNÍ

PLES MĚSTA DOBRUŠKY

VE STYLU PRVNÍ REPUBLIKY

v sobotu 26. 10. 2019 ve 20:00
SOKOLOVNA DOBRUŠKA

ILONA CSÁKOVÁ

HOST VEČERA:
HUDBA: TANEČNÍ ORCHESTR JAMES BAND
MODERÁTOR: LÁĎA VAŠKO
WELCOME DRINK
PŘEDTANČENÍ
SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
INFORMAČNÍ CENTRUM V DOBRUŠCE
OD ÚTERÝ 3. 9. 2019

VSTUPNÉ:

S MÍSTENKOU 290 KČ
BEZ MÍSTENKY 230 KČ

SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ NUTNÉ,
DOBOVÉ OBLEČENÍ A UNIFORMY VÍTÁNY
Neděle 13. a 20. října vždy v 10.00 v Loutkové scéně
ZAČAROVANÝ LES
loutková pohádka pro nejmenší v úpravě Vladislava Balcara.
Tělocvičná jednota Sokol Dobruška – oddíl všestrannosti zve
chlapce a děvčata ve věku od 6 do 10 let k pravidelnému cvičení ve velkém sále sokolovny, vždy v pondělí od 17.30 hodin.
Ke společnému cvičení jsou vítáni rodiče i prarodiče.
Případné dotazy volejte paní Věře Jílkové na telefonní číslo
603 781 975.

PIVOVAR
5., 12., 19. a 26. října od 8.30 do 11 hodin ve sladovně rodinného
pivovaru Rampušák
SEN SAFARI - velkoformátové fotograﬁe z pozůstalosti rodiny
Ing. Josefa Vágnera, CSc., bývalého ředitele zoo Dvůr Králové
nad Labem a DŘEVOŘEZBY – PETR STANČÍK
27
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VJEŠÁK
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 776 705 177
Pravidelná otevírací doba:
Út a Čt 16.00 – 18.00
St 16.00 – 17.30
Pá 19.30 – 21.00 ﬂorbalový klub - tělocvična gymnázia
AKCE NA ŘÍJEN 2019:
1. 10.
10. 10.
12. 10.
19. 10.
22. 10.
25. 10.

Turnaj ping-pong
Turnaj Stiga hokej
Work in Progress 3.0
Outdoor klub
Lukostřelecké odpoledne
Večer deskových her
Bližší informace na www.facebook.com/vjesak

IXKO
Církev bratrská v Dobrušce
Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA
každou neděli od 9.30 hod. v Kině 70.
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
v pastoračním centru (za farou):
AWANA (klub pro děti od 5ti let do 7. třídy ZŠ) - každé pondělí
v 16.30 hod.
v ul. Zd. Nejedlého 574:
BIBLICKÉ STUDIUM - středa 2. a 16. října v 19.00 hod.
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program aktivit naleznete na webu www.ixko.eu.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 3. října v 10.00
PŘES PRSTY
Repríza komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde
od života nová šance. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 101 min.
Čtvrtek 3. října ve 20.00
NÁRODNÍ TŘÍDA
Repríza českého dramatického filmu. Kdysi tady všude byl jen
temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma
chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Hrají: Hynek
Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil, Jiří Langmajer a mnoho dal. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 91 min.
Pátek 4. října ve 20.00
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Premiéra amerického akčního thrilleru. Zbývá ještě jedna bitva.
Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo
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v podání Sylvestra Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední
krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 91 min.
Sobota 5. října v 17.30
Neděle 6. října v 17.30
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Premiéra animovaného filmu VB/USA/Francie. Blízké setkání
třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém
filmovém dobrodružství. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 87 min.
České znění.
Sobota 5. října ve 20.00
NABARVENÉ PTÁČE
Premiéra dramatického filmu ČR/SR/Ukrajina. Ve snaze uchránit
své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna
k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta
však nečekaně umírá, a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem. Režie:
Václav Marhoul. Ml. do 18-ti let nepřístupný. Vstupné 130 Kč.
169 min.
Neděle 6. října ve 20.00
JIŘÍ BĚLOHLÁVEK
KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU…
Premiéra vynikajícího českého dokumentu od režiséra Romana
Vávry. Být vždy sám sebou. I v těch nejtěžších chvílích. Takové je klíčové poselství příběhu výjimečného umělce, bývalého
šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. Ml. přístupný.
Vstupné 100 Kč. 106 min.
Středa 9. října v 19.00
SLAVNOSTNÍ VEČER
Město Dobruška již tradičně zve na SLAVNOSTNÍ VEČER
ve Společenském centru – Kině 70. Program moderuje Kateřina Fikejzová Prouzová a hostem večera je zpěvák, moderátor
a bavič Vladimír Hron. Součástí večera bude slavnostní předání medailí Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky. V průběhu
večera vystoupí taneční soubor D-MEL z Domu dětí a mládeže v Dobrušce, žáci ze Základní umělecké školy v Dobrušce
a pěvecký sbor Vlasta. Vstup zdarma na místenky, které lze
vyzvednout v informačním centru v Dobrušce. 120 min.
Čtvrtek 10. října ve 20.00
Neděle 13. října ve 20.00
PRAŽSKÉ ORGIE
Premiéra české dramatické komedie. Dva bouřlivé dny se svéráznou ženou v Praze očima amerického spisovatele. Film Pražské
orgie je natočen podle stejnojmenné předlohy americké literární
legendy, Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 112 min.
Pátek 11. října ve 20.00
TICHÉ DOTEKY
Český celovečerní debut mladého režiséra Michaela Hanekeho.
Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. Musí se starat nejen o honosný dům ve vilové čtvrti,
ale především o desetiletého Sebastiana. Již první setkání však
naznačí, že od ní bude očekáváno mnohem více. Postupně se ukazuje, že nová rodina vyznává řadu striktních pravidel včetně radikálního přístupu k výchově chlapce. Ml. nepřístupný. Vstupné
100 Kč. 96 min.
Sobota 12. října v 17.30
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Repríza animovaného ﬁlmu VB/USA/Francie. Blízké setkání třetího
druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém ﬁlmovém
dobrodružství. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 87 min. České znění.
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Sobota 12. října ve 20.00
JOKER
Premiéra amerického dramatického kriminálního thrilleru. Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho
pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho
dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City
a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí
spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů… Ml. nepřístupný.
Vstupné 130 Kč. 122 min. České znění.
Neděle 13. října v 17.30
PRINC KRASOŇ
Repríza animované dobrodružné rodinné muzikálové komedie –
Kanada. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 85 min. České znění.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 17. října v 10.00
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Repríza českého dokumentárního ﬁlmu. Muž mnoha řemesel, herec,
spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, graﬁk, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě není ještě všechno.
Především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To
je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární ﬁlm Olga Sommerová. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 102 min.
Čtvrtek 17. října ve 20.00
BLUESMAN
Premiéra dokumentárního filmu ČR režiséra Michala Rákosníka.
Bluesman Peter Jurkovič se díky své neobyčejné manuální dovednosti a vědecké přesnosti dostal k výjimečné profesi špičkového kytaráře,
ve svém oboru se stal legendou. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 75 min.
Pátek 18. října ve 20.00
NABARVENÉ PTÁČE
Repríza dramatického filmu ČR/SR/Ukrajina. Ve snaze uchránit
své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna
k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Režie: Václav
Marhoul. Ml. do 18-ti let nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 169 min.
Sobota 19. října v 17.30
Neděle 20. října v 17.30
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO film ve 3D
Premiéra amerického fantastického rodinného ﬁlmu. Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 100 min. České znění.
Sobota 19. října ve 20.00
V ZAJETÍ SÍTĚ
Premiéra českého dramatického psychologického studentského
celovečerního filmu od režiséra Matěje Krátkého. Jde tvá dcera
v noci a sama přes nebezpečnou čtvrť. A zmizí. Co uděláš? Ml.
nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.
Neděle 20. října ve 20.00
PARAZIT
Premiéra dramatické komedie – Jižní Korea. Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté
domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají
dva tak odlišné světy? Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 132 min.
Čtvrtek 24. října ve 20.00
Sobota 26. října ve 20.00
Neděle 27. října ve 20.00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Premiéra české komedie od režiséra Jiřího Vejdělka. Rodilý
Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým
předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů
se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona

Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová)
na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních
poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných… Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 110 min.
Pátek 25. října ve 20.00
ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
Premiéra americké akční hororové komedie. Ml. nepřístupný.
Vstupné 120 Kč. 97 min.
Sobota 26. října v 17.30
Neděle 27. října v 17.30
SNĚŽNÝ KLUK film ve 3D
Premiéra amerického dobrodružného animovaného filmu. Ml.
přístupný. Vstupné 140 Kč.
97 min. České znění.
Divadelní představení!
Úterý 29. října v 19.30
S TVOJÍ DCEROU NE
Současná česká komedie plná krkolomných situací a trapasů.
Snadné je spadnout do manželské krize, ale jak z ní ven? Hrají: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Týna Průchová, Zuzana
Slavíková, Martin Zahálka, Antonín Procházka a další. Předprodej od neděle 6. října od 15.30 hod. on-line. Cena: 390 Kč.
Čtvrtek 31. října ve 20.00
PRAŽSKÉ ORGIE
Repríza české dramatické komedie. Ml. přístupný. Vstupné 130
Kč. 112 min.

MALÝ SÁL
Čtvrtek 3. října v 18.00
SENEGAL
Cestopisná přednáška manželů Lenky a Václava Špillarových.
Pořádá městská knihovna ve spolupráci s vlastivědným muzeem.
Vstupné dobrovolné.
OBRAZY BLANKY BOHDANOVÉ
Výstava bude otevřena do 20. října v provozních hodinách kina.
PADESÁTILETÉ JUBILEUM KINA 70 DOBRUŠKA
Výstava je přístupná od 21. října do 31. října v provozních hodinách kina.

SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
FOTBAL
Domácí mistrovské zápasy týmů SK Dobruška na Městském
stadionu Václava Šperla
Neděle 6. října
Krajský přebor mladší žáci
Dobruška, Kostelec, Černilov, Týniště

10.00

Sobota 12. října
Okresní přebor IV. tř. - muži
Dobruška C – Olešnice v O. h.

10.00

Krajský přebor - muži
Dobruška A - Rychnov n. K.

15.30
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Neděle 13. října
Krajský přebor st. přípravek
Dka, Třebechovice, Týniště, Borohrádek v Opočně

10.00

Okresní přebor II. tř. - muži
Dobruška B – Rychnov n. K. B

15.30

Neděle 20. října
Krajský pohár ml. přípravek
Dobruška/Opočno, Jaroměř, Č. Kostelec, Rtyně

KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz

PROVOZNÍ DOBA V ŘÍJNU
10.00

Sobota 26. října
Krajská soutěž ml. dorostu
Dobruška/Opočno - Broumov v Opočně

11.00

Krajský přebor - muži
Dobruška A - Chlumec nad Cidlinou B

14.30

Neděle 27. října
Krajský pohár ml. přípravek
Dobruška/Opočno, Vrchlabí, Chlumec/Cidlina

10.00

Okresní přebor II. tř. - muži
Dobruška B – Kostelecká Lhota

14.30

BAZÉN
pondělí 13 – 16 hod. a 19 – 21
28.10. OTEVŘENO OD 13 DO 21 HODIN!
úterý
13 – 18 a 19 – 21
středa
pro veřejnost zavřeno
čtvrtek
13 – 18 a 19 – 21
pátek
13 – 21
sobota
12 – 21
neděle
12 – 20
Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
úterky
14.45 – 16.45 (rezervace 2 drah)
čtvrtky
15.15 – 16.45 (rezervace 2 drah)
pátky
14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy)
a dále:
pátek
pátek

11.10. otevřeno pouze od 14 do 20 hodin
18.10. velký bazén: otevřeno pouze od 14 do 21 hodin
malý bazén: otevřeno pouze od 16 do 21 hodin
sobota 12.10. otevřeno pouze od 12 do 20 hodin
sobota 26.10. rezervace 2 drah od 16 do 18 hodin
neděle 27.10. rezervace 2 drah od 16 do 18 hodin
pondělí 28.10. rezervace 2 drah od 16 do 17 hodin

TENIS
Městský stadion Václava Šperla v Dobrušce - umělý povrch
/ antukové kurty
Výuka tenisu pro všechny věkové kategorie. Termíny dle dohody.
Bližší informace – Jan Balún – trenér tenisu licence B
(II. třída) – tel. 605 992 449, e-mail: balunjan@seznam.cz

Aquaerobic
úterý a čtvrtek 18 – 19
Alternativní provoz (veřejnost nebo organizace):
pondělí 16 – 19
úterý 17 – 18
čtvrtek 13 – 14 a 17 – 18
Sauna

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Domácí zápasy týmů T. J. Sokol Dobruška
na hřišti za sokolovnou
I. liga ženy
Sobota 12. října – 10.30:
T.J. Sokol Dobruška – Sokol Opatovice n. L.

pátek
sobota
neděle

Neděle 13. října – 9.30:
T.J. Sokol Dobruška – Sokol Krčín

Ranní plavání: (ve dnech školní výuky)

II. liga muži
Sobota 12. října – 16.00:
T.J. Sokol Dobruška – Sokol Veselí n. M.

13 – 21 muži
13 – 21 ženy
13 – 21 muži
13 – 17 ženy
17 – 21 společná
13 – 21 muži
12 – 21 společná
12 – 20 společná

28.10. SAUNA OTEVŘENA!

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

středa – pátek 6.00 – 7.30
středy
6.00 – 7.00 (rezervace 1 dráhy)
Ranní plavání odpadá 30. 10. (prázdniny ve školách)
Spinning s Alenou

Neděle 13. října – 11.00:
T.J. Sokol Dobruška – NH Brno
Oblastní přebor muži „B“
Neděle 6. října – 10.30:
T.J. Sokol Dobruška – TJ Podhorní Újezd
30

úterky od 16.30 a 17.45
čtvrtky od 16.30
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz
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ZE SPORTU
Oslavy s fotbalovými legendami
Úctyhodné jubileum 110 let oslavil
dobrušský fotbal za účasti fotbalových
legend. Kdo z fotbalových příznivců přišel v sobotu 14. září na zrekonstruovaný
Městský stadion Václava Šperla, tak určitě
nelitoval. Během dvou zápasů padlo velké
množství gólů a k vidění byla řada pohledných akcí.
Oslavy zahájil „domácí“ duel, v němž
se střetly týmy, které slavily historické
postupy. A-tým byl složený z hráčů, kteří
v sezoně 2009/10 pod vedením Milana Mikušíka premiérově postoupili do Krajského přeboru. B-tým tvořili hráči z úspěšné
sezony 2011/2012, ve které „béčko“ Dobrušky v čele s trenérem Milanem Jiráskem
triumfovalo v Okresním přeboru II. třídy.
Bratrovražedný souboj skončil vítězstvím
A-týmu 8:3, ale o výsledek šlo až ve druhé
řadě. Hlavní bylo, že se na trávníku sešla
generace fotbalistů, kteří tvořili nejslavnější historii dobrušské kopané,
Vrcholem oslav bylo utkání Staré gardy
Dobrušky se SIGI teamem. Exsparťanský
kanonýr Horst Siegl přivezl do Dobrušky tým složený z vynikajících fotbalistů
v čele s mistry Evropy 1976 či evropskými
vicemistry z roku 1996. Diváci tak tleskali
Antonínu Panenkovi, Karolu Dobiašovi,
Ladislavu Vízkovi, Martinu Frýdkovi, Luboši Kubíkovi, Jiřímu Novotnému, Martinu Müllerovi, Ivo Ulichovi, Radimu
Holubovi, Václavu Kolouškovi, Rudolfu
Otepkovi či Jiřímu Bobokovi.
O poločasové přestávce došlo ke slavnostnímu aktu, během kterého byla oceně-

na práce pro dobrušský
fotbal. Pamětní plakety z
rukou starosty Petra Lžíčaře a hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího
Štěpána převzali funkcionáři a pořadatelé (Jaroslav
Macek, Josef Flégl, Antonín Macháček a Josef
Hajdúch) a trenéři (Miloš
Killar, Milan Petřík, Milan Jirásek, Milan Mikušík). Bývalému masérovi
Miroslavu Šabatovi předali plaketu fotbaloví internacionálové
Horst Siegl a Martin Frýdek, kteří mu tak dodatečně poblahopřáli
k nedávným sedmdesátinám.
Utkání nabídlo celkem čtrnáct gólů a konečný výsledek 7:7
(M. Hájek 3, Baláček, Petřík, M. Sixta, Hašek – Ulich 3, Koloušek 2, Frýdek, Holub). Dohrávalo se takřka za tmy, a tak
nedošlo na pokutové kopy. To však nic neubralo na vydařených
oslavách.
(dr)

Prvenství obhájili hradečtí „votroci“
Jedenáctý ročník Rampušák Cupu mladších fotbalových přípravek
Vítězem jedenáctého ročníku fotbalového turnaje mladších přípravek
Rampušák Cup, který se uskutečnil
v sobotu 17. srpna na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce, se
stal tým FC Hradec Králové.
Mladí „votroci“ těsně obhájili
loňské prvenství, když získali šestnáct bodů jako druhý tým RMSK
Cidlina. O jejich triumfu rozhodlo
lepší skóre o jediný vstřelený gól.
Bronzovou příčku vybojovalo Jesenicko 2011 a nepopulární „bramborová“ medaile zbyla na malé
fotbalisty z pořádajícího oddílu SK
Dobruška/TJ Opočno.
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Individuální ocenění
Nejlepší hráč: Sebastián Brož (SK Solnice)
Nejlepší střelec: Patrik Turza (Jesenicko 2011), stejně jako Brož
dosáhl ve hře 12 branek, o vítězi pak rozhodly pokutové kopy
Nejlepší brankář: Jakub Fejfar (RMSK Cidlina)
Konečné pořadí
1. FC Hradec Králové 16 bodů (skóre 32:9)
2. RMSK Cidlina 16 (31:9)
3. Jesenicko 2011 9 (14:25)
4. SK Dobruška/TJ Opočno 9 (18:10)
5. SK Solnice 4 (15:23)
6. MFK Nové Město nad Metují 4 (14:22)
7. FK Letohrad 0 (9:37)
(dr)

Poháry pro mladé hasiče z Křovic
V sobotu 31. srpna, předposlední den
prázdnin, proběhlo na hřišti v Křovicích
16. hasičské klání. Soutěž v hasičském
sportu určená pro dospělé a v první řadě pro
mládež. Oproti minulým ročníkům jsme se
však setkali s upadajícím zájmem družstev
v kategorii dospělých, z přespolních se zúčastnilo pouze družstvo žen z Očelic.
V kategorii mladých hasičů přijelo o ceny
bojovat celkem devatenáct družstev. Z toho
dvanáct v kategorii starších žáků a sedm
v kategorii mladších žáků. Pohárová soutěž
byla poslední z deseti započítávaných do seriálu Ligy mládeže Rychnovského okresu.
A jak si vedla domácí družstva Křovic?
Starší žáci obsadili třetí místo, čímž si bodovým ziskem upevnili celkové druhé místo
v konečném pořadí ligové soutěže. Mladším
žákům se sice na domácí půdě moc nedařilo,
ale v celkovém hodnocení vybojovali šesté
místo.
Naše družstva se ještě připravují na Závod požárnické všestrannosti, který se
uskuteční v sobotu 5. října v Křovicích. Je
to branný běh pětičlenných hlídek, start je
u hasičské zbrojnice. Závodníky na kontrolních stanovištích čeká střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci,
požární ochrana a překonání lanového mostu.

Máte-li doma dětí od pěti let věku, které by si rády vyzkoušely,
co hasičina obnáší, přijímáme neustále během roku nové členy
do našeho kolektivu mladých hasičů v Křovicích. Bližší informace na telefonním čísle: 608 135 250.
Václav Andrš, vedoucí mládeže SDH Křovice

Hasičský kroužek
v Provozi přijímá členy
Chceš zkusit zajímavý sport? Staň se mladým hasičem.
Mladí hasiči SDH Provoz se scházejí každý pátek od 15.30
hodin na hasičském kroužku v hasičárně za autobusovou
zastávkou. Podrobné informace zájemcům poskytnou vedoucí na tel. číslech 608 541 993 a 608 300 183. Autobusové spojení Dobruška – Provoz (směr Deštné v Orlických
horách) v 13.50, 14.50 a 15.50 hodin, zpět do Dobrušky
v 18.00 hodin. Podrobnosti na www.brontici.cz.
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Kostel Všech svatých v Sedloňově dostal novou naději
Kostel Všech svatých, dominanta Sedloňova, oslavil před nedávnem 300. výročí svého vzniku, oslava to však veselá
nebyla. Přestože se jedná o kulturní památku, je kvůli havarijnímu stavu stropu
a konstrukcí krovu již čtyři roky z rozhodnutí statika zavřený.

V Podbřezí je nyní
škola jako nová

I když bylo vydáno stavební povolení
k opravě kostela, došlo ze strany vlastníka
pouze k zajištění poškozených konstrukcí
a svatostánek chátrá, spíše však podléhá
zkáze.
Alarmující stav se rozhodlo řešit vedení
obce Sedloňov v čele se starostkou Hanou
Ježkovou a učinilo první kroky k záchraně kostela Všech svatých. Základní

Hodně často slýchám, jak je na tom naše školství špatně. Chybí peníze na vybavení, na rekonstrukce a obnovu školních budov, na podporu
a ﬁnancování toho, či onoho. Ano, asi je to pravda. Ale co s tím?
Můžu čekat a nadávat, nebo můžu hledat řešení. A skoro vyhráno
je, když takových hledačů řešení, kterým jde o totéž, je víc.
V roce 2009 obec Podbřezí rozhodla, že už není čas ztrácet čas
čekáním na den, kdy bude na hromádce celá suma na tolik potřebnou rekonstrukci školy, oslovila zkušeného architekta a byl
vypracován projekt. Od začátku bylo jasné, že se bude muset rekonstruovat po etapách, které byly odvislé od aktuálních ﬁnančních možností obce. Obyvatelé Podbřezí (a zvláště mladé rodiny
s dětmi) už roky před tímto rozhodnutím volali po zřízení mateřské školy. Přání určitě legitimní, ale chyběly prostory. Řešení
se našlo, ale před samotným budováním mateřské školy musela
projít modernizací školní kuchyň a vytápění. Když už mateřská
škola, tak Montessori s nejpromyšlenějším systémem předškolního vzdělávání. Tato etapa „spolkla“ první miliony. Postupně se
ve škole téměř každé prázdniny něco dělo. Shazovaly se prohnu-

opravy jsou vyčísleny
na 4,5 miliónu korun,
a proto se sedloňovští
zastupitelé rozhodli uspořádat veřejnou
sbírku. Od 1. května je možné přispívat na sbírkový účet č. 288067262/0300
u ČSOB Náchod. Iniciátory sbírky velice
těší, že za čtyři měsíce je na kontě více
než 210 tisíc korun.
Pomocnou ruku také nabídl známý režisér Jiří Strach, který stál na počátku iniciativy „Anděl Páně pomáhá kostelům“,
myšlenky na záchranu církevních památek
v regionu. Ve spolupráci s obcemi Javornice, Liberk, Přepychy a Sedloňov se aktivně účastní místních kulturních akcí, při
nichž nechybí promítání jeho půvabného
ﬁlmu Anděl Páně a jejichž výtěžky putují na spoluﬁnancování nákladů na rekonstrukci objektů a jejich interiérů.
(eda)

té rákosové stropy, úplně se zrekonstruovaly toalety, budova se
zateplila a dostala nový kabát – původní dle dobových fotograﬁí
z konce 19. století. Vždy se podařilo najít nějaké peníze, ať už
z obecního rozpočtu nebo z dotací, ale také třeba i z výhry Domestos pro školy (dvakrát za sebou naše škola tuto celostátní
soutěž vyhrála a získala tak 500 tisíc korun právě na rekonstrukci
toalet). A žáků přibývalo a přibývalo. Dříve dvojtřídní škola už
kapacitně nestačila a vyvstala potřeba otevřít třídu třetí. Dotace
nepadají z nebe a vždycky se nezadaří, takže jsme po čtyři školní
roky museli pro výuku využívat místo třídy náhradní prostory
jídelny, chodby, tělocvičny. Když už bylo žáků z původních 20
(2008) téměř 50, začala
být situace téměř zoufalá. Ale opět se na nás
usmálo štěstí v podobě
dotace z MŠMT, o kterou jsme několik let
po sobě opakovaně neúspěšně žádali. Konečně
mohla být realizována
11 . e t a p a m o d e r n i zace školy, na jejímž
konci měly z půdních
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prostor vzniknout dvě učebny a zázemí
pro učitele. Součástí projektu byla i výměna elektroinstalací v celé budově školy,
vybudování výtahu, zavedení zřízení pro
rekuperaci vzduchu do všech tříd, protipožární a bezpečnostní úpravy, protipovodňové terénní úpravy před školou. Poslední
etapa byla jak technicky, tak časově nejnáročnější. Rozhodnutí o přidělení dotace však přišlo až v říjnu 2018 a celá akce
musela být ukončena do konce července
2019, aby se škola stihla uklidit a vybavit nové prostory nábytkem, tabulemi,
technikou. Díky dobrému projektu ateliéru Zídka, nezměrnému úsilí a vytrvalosti
bývalého starosty Podbřezí pana Antonína
Novotného i současné starostky paní Ester
Horákové, pracovnímu nasazení stavební
ﬁrmy Stavos Dobruška a Kerson Dobré,
trpělivosti a obětavosti všech zaměstnanců školy a mnohých dalších, se po deseti letech od vzniku myšlenky vybudovat
v Podbřezí moderní vzdělávací zařízení,
mohli žáci Základní a Montessori mateřské školy v Podbřezí 2. září 2019 konečně
posadit do nových lavic v krásných moderních prostorách, na které se tak těšili,
a na které jsme nyní všichni tak pyšní.
Radomila Zelená,
ředitelka školy

Dožínky na statku u Oubrechtů v Pohoří
Poslední srpnovou sobotu se v Pohoří uskutečnil čtvrtý ročník
Dožínek na statku u Oubrechtů.
Slavnostní předehrou tradičních selských dožínek byla mše svatá
v místním kostele sv. Jana Křtitele. Po vysvěcení věnce se účastníci
vydali na povozech tažených koňmi či traktory na statek u Oubrechtů,
kde hospodář Jiří Oubrecht převzal věnec a tím odstartovaly dožínkové slavnosti.
Akce, kterou uspořádala Asociace soukromých zemědělců region
Rychnov nad Kněžnou
ve spolupráci se Statkem
Pohoří – U Oubrechtů,
nabídla bohatý program.
Pro návštěvníky byly připraveny ukázky současné
a historické zemědělské
techniky, drezura koní,
hudba a bohaté občerstvení. Folklorní soubor
Barunka z České Skalice
představil lidové tradice,
písně a tance, které neodmyslitelně patří k dožínkám.
Cíl čtvrtých pohořských dožínek – poděkovat za dobrou úrodu a společně se pobavit
- se pořadatelům podařil splnit. Opět se potvrdilo, že podobné akce přispívají k rozvoji
venkova a života v něm.
(dr)

Pracovní snídaně na novoměstské průmyslovce
Ve čtvrtek 12. září se v prostorách jídelny
SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují, na pozvání náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové, sešli zástupci města Nové Město nad
Metují a Střední průmyslové školy, Odborné
školy a Základní školy, Nové Město nad Metují se zástupci významných ﬁrem novoměstského regionu, aby se navzájem informovali
o nastartování výuky strojírenských oborů ve škole, o potřebách,
možnostech či nápadech na vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými subjekty.
Zástupci ﬁrem a školy se shodli na podpoře strojírenských
oborů v Novém Městě nad Metují, na směru vzdělávání od důrazu na manuální zručnost směrem k zavádění moderních digitálních technologií do výuky. Při tom všem si členové Konsorcia
uvědomují, že je třeba vést žáky k dovednosti použít zdravý úsudek a být zodpovědný za svůj výsledek. Navíc je potřeba nezapomínat na to, že budoucí absolvent školy má být nejen vzdělaný,
ale i vychovaný, čili slušný, zodpovědný a pracovitý.
V následujícím období budou probíhat vzájemná užší setkání
zástupců škol, na kterých bude domluvena konkrétní spolupráce
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v nejbližším období. Máme v úmyslu začít od odborných praxí
strojírenských oborů ve ﬁrmách Konsorcia přes zapojení odborníků z praxe do výuky až k pomoci s materiálním vybavením
školy.
Mgr. Naděžda Bínová
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Křížovka o ceny
Tajenka devátého čísla Dobrušského
zpravodaje roku 2019 souvisela s republikovou předpremiérou nového českého
ﬁlmu Národní třída v Kině 70 Dobruška.
Tajenka 9/2019 zněla následovně: PREMIÉRA NÁRODNÍ TŘÍDA.
Z šestasedmdesáti úspěšných luštitelů bylo vylosováno trio výherců: Libuše

Moravcová (Dobruška), Růžena Věříšová
(Skršice) a Josef Chlumecký (Dobruška).
Šťastní výherci získávají obvyklou cenu - poukázku na dvě vstupenky na říjnové 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 listopadu 2019 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 úterý 15. října. Stačí jen mít trochu více
štěstí při slosování správných řešení…
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA:
STASA, MAAS, OSNÍ, ODIUM.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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SLAVTE I VY S NAŠÍ
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skoda-auto.cz
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MATRIX a.s.
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www.matrix-as.cz
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_________ ANGLIÎTINA ________
Máte pěed sebou maturitu? Nebo si ěíkáte, že se na pěíští
dovolené už domluvíte? Máte chuħ rozvíjet své
dovednosti? Potěebujete vysvÝtlit gramatiku, trénovat
poslech, procviÏit konverzaci Ïi získat sebevÝdomí
v komunikaci? OzvÝte se a spoleÏnÝ najdeme ěešení právÝ
pro vás. Lekce pro dospÝlé i dÝti, pěíprava na maturitu, na
jaz. zkoušky úrovní A1-B2, výuka pro firmy.
Bc. Petra RoleÏková, tel. 776 167 007
Dobruška,, NámÝstí F. L. VÝka 17, petrarole@seznam.cz

DÍKY NÁM BYDLÍTE LÉPE

STAVEBKO

Z DA R M A
S CÍLOVOU ČÁSTKOU
200 000 KČ

Místo
i pro Vaši reklamu!
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JIŘÍ MLATEČEK ml.
Tel.: 603 980 681
Dobruška, Novoměstská 205

OSLAVY 110 LET DOBRUŠSKÉHO FOTBALU

V pondělí 16. září se uskutečnilo SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY. Zástupci města, Královéhradeckého kraje,
Ředitelství silnic a dálnic České republiky a firmy Sovis přestřižením stuhy završili dlouholeté snažení, jehož výsledkem je bezpečnější
a plynulejší provoz na frekventované silnici I. třídy.

Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Českým svazem chovatelů Dobruška, Asociací soukromého zemědělství Rychnovska a městem
Dobruška uspořádal tradiční VÝSTAVU DROBNÉHO DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA, LOVNÝCH RYB A EXOTICKÝCH PTÁKŮ.
Expozice přilákala během tří dnů (13. až 15. září) velké množství malých i velkých návštěvníků. Základní organizace drobnochovatelů
ČSCH Dobruška se vedle rozmanitého zvířectva pochlubila čestným uznáním za práci ve prospěch rozvoje Českého svazu chovatelů
v roce 2019, které ji na šestnáctých Královéhradeckých krajských dožínkách udělil Královéhradecký kraj.

