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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
cením si toho,
že
naše
město bylo společně
s Opočnem vyhodnoceno v rámci
devátého ročníku
Ceny za přínos v sociálních službách.
Královéhradecký
kraj ocenil Dobrušku a Opočno v kategorii Obec podporující sociální služby. Jsem
rovněž rád, že jsme v minulých dnech
společně se starostkou Opočna Šárkou
Škrabalovou a hejtmanem Jiřím Štěpánem podepsali smlouvu o spolupráci. Následně bude založen zapsaný ústav, který
bude zajištovat provoz nového domova pro
seniory. Ten vznikne přestavbou bývalé
budovy porodnice a chirurgie nemocnice
v Opočně. Vyřeší se tím nedostatek míst
v ústavech nebo domovech pro seniory,
protože na území Dobrušky podobná zařízení chybí. Je to výsledek sousedské spolu-

práce a důkaz toho, že se samosprávy měst
a kraje mohou domluvit a vytvořit výborný
společný projekt.
K častým dotazům ohledně výstavby
obchodního domu Lidl mohu sdělit následující: intenzivně se pracuje na přípravě
realizace stavby Lidlu a obchodního parku společnosti DMO Invest. V současné
době probíhají koordinační schůzky jak
vedení města s oběma společnostmi, tak
vzájemná jednání obou zainteresovaných
stran. Jakmile postoupí koordinační jednání do finální fáze, budeme informovat
o dalších krocích či termínech.
Letošní Svatováclavské slavnosti si
vedle široké veřejnosti z Dobrušky a okolí nenechali ujít ani zástupci našich partnerských měst z Maďarska, Slovenska
a Polska, stejně tak přátelé z Nizozemska.
Starosta Vella Zsolt z Ábrahámhegy, primátor Gergő Holényi z Velkého Mederu,
primátor Roman Lebeda z Hnúšti, burmistrz Karol Skrzypczak z Miejskej Górky
a burmistrz Krzysztof Chudyk z Pilawy
Górne se společně s členy delegací zú-

Číslo měsíce: 30
V listopadu uplyne třicet let od sametové revoluce. Jedné
ze stěžejních událostí našich novodobých dějin bude v našem
městě, stejně jako v celé republice, věnována náležitá pozornost. Vedle vzpomínkového článku o revolučním dění v Dobrušce v závěru roku 1989, který najdete na stranách 12 a 13,
si významné listopadové dny připomeneme celou řadou akcí.
Městská knihovna pozve na autorské čtení z knihy Jitky
Šestákové „1989 - Praha na konci listopadu“, v kostele sv.
Václava se uskuteční koncert Requiem k výročí 30 let od sametové revoluce a po celý listopad bude v malém sále Společenského centra – Kina 70 k vidění výstava dokumentárních
fotografií Karla Cudlína z období pádu totality a porevolučních událostí s názvem Samet ´89.
Pomyslným vyvrcholením oslav třicetiletého výročí revoluce bude slavnostní večer v neděli 17. listopadu s názvem
Vzpomínka na samet ve velkém sále Společenského centra
– Kina 70, na kterém si připomeneme události revolučního
listopadu 1989 v Dobrušce.

častnili trhů, zhlédli vystoupení v rámci
kulturního programu na náměstí a rovněž
navštívili Proboštův betlém v Třebechovicích pod Orebem. Početná návštěva našich
přátel je potěšující a nejlépe potvrzuje
dobré vztahy všech partnerských měst.
Vskutku reprezentační atmosféru měl
letošní Slavnostní večer města Dobrušky,
který ozdobila svým vystoupením jedna
z vyznamenaných, zpěvačka Věra Martinová. Všem oceněným ještě jednou upřímně
děkuji za přínos v rozvoji a šíření věhlasu
našeho města. Podrobně se o nich dočtete
v tomto vydání Dobrušského zpravodaje.
Tento měsíc si připomeneme třicáté
výročí demokratických změn v naší společnosti, které vstoupily do povědomí lidí
i do historie jako tzv. sametová revoluce.
Na slavnostním večeru Vzpomínka na samet ve velkém sále Společenského centra
– Kina 70 si připomeneme některé tehdejší klíčové události v našem městě. Přijďte
si zavzpomínat na hektickou atmosféru
tehdejšího celospolečenského dění.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Podpis na bývalém
operačním sále
Symbolicky
na bývalém operačním sále opočenské nemocnice
podepsali hejtman
Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán,
starostka
Opočna
Šárka
Škrabalová
a starosta Dobrušky
Petr Lžíčař smlouvu
o spolupráci. Nově Domov pro seniory Opočno
vzniklý
zapsaný
ústav bude zajišťovat provoz nového
domova pro seniory.
Ten vznikne přestavbou bývalé budovy
porodnice a chirurgie v Opočně.
Je to další krok,
který pomůže obyvatelům Opočna, Dobrušky a blízkého okolí
efektivně využít prostory bývalé nemocnice.
Celkové náklady představují 75 miliónů korun. Vzniknout by
mělo 46 lůžek pro seniory s nepřetržitou péčí. Rekonstrukce začne
v listopadu 2019, otevření domova se předpokládá v roce 2021.
(dr)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 19.09.2019
schvaluje
– zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek 976/19 a 975/2 v Orlické
ulici v Dobrušce a vyhlášení výběrových
řízení na určení jejich kupujících v přiloženém znění
– uzavření smlouvy o nájmu se společností Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.,
IČ 25253361, na část pozemku parc. č.
2944/2 v obci a k. ú. Dobruška o výměře
cca 500 m2 za účelem skladování asfaltového R-materiálu, v přiloženém znění

–

–

jmenuje
– komisi pro hodnocení nabídek na prodej bytových jednotek č. 976/19, v bytovém domě
čp. 976, 977, 978 a bytové jednotky č. 975/2
v bytovém domě čp. 974, 975 v Orlické ulici v Dobrušce v tomto složení: Ing. arch.
Oldřich Bittner, člen komise, Mgr. Daniel
Radoch, člen komise, Ing. Zdeňka Hanousková, člen komise a Petra Hůlková, náhradník za člena komise

ukládá
– oddělení majetku města zajistit zveřejnění
záměru prodeje volných bytových jednotek
– č. 976/19 a 975/2 v Orlické ulici v Dobrušce na serveru Sreality.cz.

–

–

Rada města
dne 26.09.2019
schvaluje

–

– provedení rozpočtového opatření číslo
16/2019 dle předloženého návrhu
– objednání instalace silových rozvodů v 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 Petra
Moravce, IČ 16770811, za 299.325,70 Kč
bez DPH v rozsahu předložené nabídky ze
dne 22.09.2019
– cenu Dobrušského vlastivědného almanachu v celkové výši 47.100 Kč bez DPH
a 54.165 Kč s DPH a rozdělení jeho nákladu v následujícím poměru: 50 ks do prodeje (prodejní cena 100 Kč vč. DPH za kus)
a 250 ks na dary.

–

–

Rada města
dne 30.09.2019
schvaluje
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Stavba chodníku
od čp. 2 k čp. 123 v Pulicích“ výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky společnosti
NOVOSTAV s. r. o., IČ 45539006, a uzavření smlouvy o dílo s touto společností. Nabídková cena této společnosti činí
648.629,41 Kč bez DPH, tj. 784.841,59 Kč
vč. DPH podle platné sazby
– uzavření smlouvy č. 19RRDU3-0013 o po-
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–

–

skytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
objednání doplnění projektové dokumentace ke společnému povolení: Sportovní
hala v Dobrušce, parkoviště a přístupové
komunikace u společnosti Architektonické
studio Hysek, spol. s r. o., IČ 25201255.
Cena za vypracování doplnění projektové
dokumentace ke společnému povolení činí
110.000 Kč bez DPH, tj. 133.100 Kč vč.
21 % DPH
zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, na dodavatele pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Svoz směsného
a tříděného komunálního odpadu na území
města Dobrušky“ formou uveřejnění kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele
zadávací dokumentaci včetně všech jejích
částí a příloh ke zjednodušenému podlimitnímu řízení na dodavatele pro podlimitní
veřejnou zakázku na služby „Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na území města Dobrušky“
objednání instalace slaboproudých rozvodů
v 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 Pavla
France, IČ 48988804 za cenu 297.670 Kč
bez DPH v rozsahu předložené nabídky ze
dne 23.09.2019.
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí se Společenstvím vlastníků
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
úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 2176/8 v obci a k. ú. Dobruška
ve výši 5.503 Kč za období od 20.08.2015
do 30.06.2019 vlastníkovi tohoto pozemku
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, dle sdělení č. j. UZSVM/HRK/2901/2019-HRKM ze
dne 17.09.2019
umístění reklamního banneru Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Častolovice, IČ 60887371, na plotě kolem pozemku parc. č. 2136/1 v obci a k.
ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na dobu od 23.09.2019 do 06.10.2019
za dohodnutou cenu ve výši 14 Kč/den +
DPH. Cena je splatná do 14 dnů od vystavení faktury po ukončení období
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.07.2013 k bytu č. 10 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 10 do 30.09.2020
uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.07.2011 k bytu č. 5 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce se
XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 30.09.2020

– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.06.2012 k bytu č. 16 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 16 do 30.09.2020
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.07.2014 k bytu č. 32
v domě čp. 813 v ulici Mírová v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 32 do 30.09.2020
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.07.2016 k bytu č. 9
– byt zvláštního určení v domě čp. 1011
v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 9
do 30.09.2020
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.07.2016 k bytu č. 11 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s manžely XXXXX jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 11 do 30.09.2020
– uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.09.2017 k bytu č. 15 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 15 do 31.10.2019
– uzavření dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet – hlasové konvergované služby a dodatku č. 6 k rámcové
smlouvě o prodeji zboží a poskytování
služeb Vodafone OneNet č. 010116 se společností Vodafone Czech Republic a. s.,
IČ 25788001
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění provozu sběrného separačního dvora ze
dne 14.04.2005 se společností Marius Pedersen a. s., IČ 42194920
– uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315, za účelem
zabezpečení přípravy v kurzu zaměřeném
na získání osvědčení o odborné způsobilosti strážníků.

byla seznámena
– s informací o nevyužití Smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 08.07.2019 s Liborem Tomkem,
IČ 66288185, DIČ CZ7803153259, a to
části pozemku parc. č. 2151/12 v obci a k.
ú. Dobruška, za účelem umístění přenosného masérského pavilonu o rozměrech 3 m ×
3 m a poskytování masérských služeb návštěvníkům koupaliště
– se sdělením pana XXXXX ze dne
23.09.2019 o havárii jeho domu čp. 9 v Kostelní ulici v Dobrušce spočívající v odpadnutí části římsy z tohoto domu a o umístění
zábran a lešení před tímto domem na chodníku na pozemku parc. č. 2857/1 v obci a k.
ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky,
a o odstranění zbylé římsy a poté i lešení
a zábran v týdnu od 30.09. do 04.10.2019

jmenuje
– komisi pro posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby „Svoz směsného a tříděného
komunálního odpadu na území města Dobrušky“ v tomto složení: Ing. Petr Lžíčař,
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starosta (člen komise), Miroslav Sixta,
místostarosta (člen komise), Ing. Tomáš
Seidl, vedoucí oddělení životního prostředí (člen komise), Ing. David Moravec, referent oddělení životního prostředí
(člen komise), Mgr. Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města (člen komise),
Ing. Zdeňka Hanousková, vedoucí oddělení majetku města (náhradnice za jakéhokoliv člena komise), Ing. Věra Hrnčířová,
vedoucí odboru finančního a školského
(náhradnice za jakéhokoliv člena komise)
a pověřuje komisi zároveň otevíráním obálek
s nabídkami

souhlasí
– s vybudováním sjezdu z místní komunikace na pozemku parc. č. 1080/2 v obci
Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky
ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc. č. 701/5 v obci Dobruška a k. ú.
Domašín u Dobrušky ve vlastnictví paní
XXXXX v souladu s předloženým výkresem C1 – situace širších vztahů s názvem
„Novostavba rodinného domu na parc. č.
701/5, k.ú. Domašín u Dobrušky“, projektanta Ing. Tomáše Vondráčka, Kounov,
datum 9/2019, stupeň DOS, a v souladu
s předloženou Technickou zprávou – sjezd
a zpevněné plochy, a za splnění přiložených
podmínek. Zároveň Rada města Dobrušky
souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace na pozemku parc. č. 1080/2 v obci
Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky
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. Před zahájením prací si
stavebník nechá vytyčit veškeré inženýrské
sítě

potvrzuje
– že město Dobruška podporuje Mezinárodní
hudební festival F. L. Věka. Potvrzení slouží pro účely podání žádosti o státní dotaci
v roce 2020.

Rada města
dne 14.10.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
17/2019 dle předloženého návrhu
– uzavření kupní smlouvy na nákup prodloužení vodovodního řadu od investorů manželů XXXXX za cenu 95.553 Kč
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze
dne 24.10.2014 s Gymnáziem Dobruška,
IČ 60884762, jímž se prodlužuje platnost
smlouvy o 5 let, tj. do 24.10.2024
– uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
12 v čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 01.11.2019 do 31.01.2020, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 44,79 Kč

– uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
3 v čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 01.11.2019 do 31.01.2020, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 44,79 Kč
– uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Stavebním bytovým družstvem v Dobrušce, IČ 00045250
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč na celoroční činnost v roce 2019
spolku Divadelní spolek F. A. Šubert
Dobruška, IČ 22842357, 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
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 04.11.2019
– bezplatné ubytování, stravování a vstup
do dobrušských památek pro 3 osoby
v termínu 27.04. – 02.05.2020 a 9 osob
v termínu 24.02. – 26.02.2020 v rámci výměnné návštěvy holandských žáků
a pedagogů
– objednání 400 ks nástěnných kalendářů
na rok 2020 u společnosti LOSENICKÝ polygrafický závod s. r. o., IČ 49815881,
dle přiložené objednávky. Z objednaného
množství bude 50 ks nástěnných kalendářů
určeno k prodeji v IC Dobruška
– objednání 400 ks stolních kalendářů na rok
2020 u Vladimíra Falty, IČ 41246497,
dle přiložené objednávky. Z objednaného
množství bude 50 ks stolních kalendářů určeno k prodeji v IC Dobruška
– objednání výroby 200 ks stříbrných a 700 ks
nordic gold pamětních medailí „Dobruška –
700 let“ u společnosti Česká mincovna, a. s.,
IČ 28737016, dle přiložené objednávky
– vyřazení celkem 38 kusů kalendářů DOBRUŠKA 2019 z prodeje informačního centra a jejich následnou fyzickou likvidaci
– uzavření Dohody o skončení smlouvy se
společností SAVAGE COMPANY s. r. o.,
IČ 27525937

souhlasí
– s bezplatným umístěním vodovodní přípojky v městském pozemku parc. č. 366 v obci
Dobruška a k. ú. Křovice, kterou bude
v rámci výstavby nového rodinného domu
na pozemcích parc. č. 394, 272/5 a 279
v obci Dobruška a k. ú. Křovice budovat
pan XXXXX, a to v souladu s výkresem
č. D.14.A.01 – situace – projektu stupeň:
DUS a DOS vyhotoveného společností
A-styl atelier, Hradec Králové, s názvem
„Novostavba rodinného domu a přilehlých
zpevněných ploch na pozemcích parc.č. st
49, parc. č. 279 a parc. č. 272/5, k. ú. Křovice (627542), obec Dobruška (576271), kraj
Královéhradecký“, k datu 01/2019. Práce
budou realizovány v období let 2020–2021.
Před zahájením prací si stavebník nechá vytyčit veškeré inženýrské sítě

SETKÁNÍ STAROSTY SE SENIORY
V pondělí 25. listopadu se uskuteční
setkání starosty Dobrušky Petra Lžíčaře se seniory.
Tradiční akce začíná v 15 hodin v hotelu Dobruška. Jste srdečně zváni!

byla seznámena
– se Zápisem z 3. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 03.10.2019

potvrzuje
– že město Dobruška podporuje činnost
Rodinného centra Sedmikráska, které je
projektem Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce, IČ 73633569. Zároveň potvrzuje,
že preventivní a podpůrné aktivity, které
realizuje Rodinné centrum Sedmikráska,
jsou součástí Komunitního plánu sociálních
služeb města Dobrušky 2017-2021 a že RC
Sedmikráska úzce spolupracuje s odborem
sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu Dobruška, zejména s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Město Dobruška pravidelně přispívá ze svého rozpočtu
na činnost Rodinného centra Sedmikráska formou neinvestiční dotace, naposledy
poskytlo na tento účel na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.
64/2019 ze dne 19.03.2019 finanční částku
ve výši 40.000 Kč. Potvrzení slouží žadateli
pro účely podání žádosti o dotaci v programu Rodina pro rok 2020 na Ministerstvu
práce a sociálních věcí

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby,
o budoucí smlouvě kupní, o budoucí smlouvě darovací a o výpůjčce, se Stavebním bytovým družstvem v Dobrušce, IČ 00045250,
jejímž účelem je zajištění realizace výstavby bytových domů vč. související dopravní
a technické infrastruktury v ulici Mírová
v Dobrušce
– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a systému komunitního kompostování na území města Dobruška.

ZASEDÁNÍ
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si vás pozvat
na zasedání
Zastupitelstva
města Dobrušky,
které se uskuteční
v pondělí 4. listopadu od 17 hodin
v malém sále
Společenského centra-Kina 70

☛ UPOZORNĚNÍ
na změny otevírací doby
sběrného separačního dvora!
ÚTERÝ

19.00 – 12.00
14.00 – 17.00

ČTVRTEK 14.00 – 17.00
SOBOTA

19.00 – 12.00

5
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Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 16. 9.: schůze rady města,
slavnostní otevření okružní křižovatky,
zasedání Zastupitelstva města Dobrušky
■ Úterý 17. 9.: výběrové řízení na strážníka městské policie
■ Čtvrtek 19. 9.: jednání s architektonickým atelierem Gebas, projektantem
stavebních úprav bývalé budovy Univerzity Karlovy, převzetí Ceny sociálních služeb v Hradci Králové
■ Sobota 21. 9.: vernisáž výstavy – obraz
Františka Kupky v Opočně
■ Úterý 24. 9.: jednání dozorčí rady společnosti Aqua servis, přijetí delegace
Běloruské armády na radnici
■ Středa 25. 9.: schůzka komise pro strategické plánování
■ Čtvrtek 26. 9.: kontrolní den na stavbě ZUŠ, přijetí delegace z maďarského
partnerského města Ábrahámhegy
■ Pátek 27. 9.: setkání s představiteli
partnerských měst Ábrahámhegy, Velký Meder, Hnúšťa, Miejska Górka, Pilawa Górna, Nieuwkoop a Ter Aar
■ Pátek 27. 9. – sobota 28. 9.: Svatováclavské slavnosti
■ Pondělí 30. 9.: schůze rady města
■ Úterý 1. 10.: jednání na Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, jednání v České mincovně v Jablonci nad Nisou

■ Středa 2. 10.: vernisáž výstavy Stavby čtvrtstoletí
ve Valdštejnské zahradě, návštěva České televize – dokončování filmu Francek o mládí malíře Františka Kupky
■ Čtvrtek 3. 10.: setkání partnerů ČEZu
ve Dvoře Králové nad Labem
■ Pátek 4. 10.: položení věnce k památníku brigádního generála Miroslava
Štandery u příležitosti jeho výročí narození, zahájení výstavy Zahrada východních Čech v Častolovicích
■ Sobota 5. 10.: Závod požárnické
všestrannosti v Křovicích
■ Pondělí 7. 10.: jednání s Danielem Zachem, statutárním ředitelem společnosti DMO Invest
■ Úterý 8. 10.: jednání s předsedou SBD
o výstavbě nových domů v Mírové
ulici, schůzka se
zástupci Nadačního fondu Věry
Jičínské, schůzka
komise pro přípravu oslav 700
let města
■ Středa 9. 10.: jednání v tiskárně
Losenický v Novém Městě nad
Metují, příprava
realizace umístění stacionárního
měřiče rychlosti

Na téma eutanazie
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■ Čtvrtek 10. 10.: zahájení výuky Univerzity třetího věku, setkání starostů
s představiteli společnosti Škoda Auto
■ Pondělí 14. 10.: schůze rady města
■ Úterý 15. 10.: jednání Bezpečnostní
rady ORP Dobruška, schůzka komise
pro přípravu oslav 700 let města
■ Středa 16. 9.: jednání se starostkou
Podbřezí Ester Horákovou, jednání
s předsedou Okresního mysliveckého
spolku Vladimírem Šabatou
■ Čtvrtek 17. 9.: podpis smlouvy o spolupráci s Opočnem a Královéhradeckým
krajem při založení nového domova pro seniory v Opočně; křest knihy
Jiřího Macha „Záhady a taje Orlického
kraje“

V rámci jednání Bezpečnostní rady ORP Dobruška se uskutečnila ukázka nové techniky - velkokapacitní samonosná nádrž,
osvětlovací soustava a ponorné elektrické čerpadlo – pro jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Okénko poslance Petra Sadovského:
Vážení spoluobčané, přijde den, kdy
eutanazie už nebude
v České republice
vraždou?
Návrh
zákona
o eutanazii chceme
předložit společně
s některými kolegy Sněmovně na přelomu února a března
příštího roku. Vznikla k tomu pracovní
skupina, které jsem součástí. Proti opětovné snaze uzákonit možnost usmrcení pacienta lékařem se už zvedla kritika, jednotný
názor nemají ani všichni lékaři. Ve většině zemí je eutanazie nezákonná, první
ji legalizovalo v roce 2002 Nizozemsko.
Na počátku musím uvést, že poslanci zákon zatím neviděli. Nejdříve novelu předkládáme odborníkům a jejich připomínky
zpracováváme do připravované předlohy.
Předně si musíme ujasnit základní tezi
zákona. Žádný lékař nesmí být do provedení eutanazie nucen. V České republice by

u městského stadionu, předání ocenění
dobrušským osobnostem na Slavnostním večeru města Dobrušky

mělo stačit jen pár lékařů (v řádu jednotek),
kteří by v těchto výjimečných případech
eutanázii vykonávali. Spolu s uzákoněním
eutanazie by se měla rozvíjet paliativní
péče o umírající, která se věnuje mírnění
bolesti, ale i psychologické práci s rodinou i umírajícím. Česká právní úprava by
také podle návrhu měla umožnit eutanazii
jen obyvatelům ČR nebo cizincům s trvalým pobytem, aby se země vyhnula „turismu za smrtí“. Pacient by mohl učinit svou
žádost pouze na základě všech informací
o možnostech, které má. K tomu by se mohl
zřídit tzv. „Registr přání pacienta“. Nesmí
být při svém rozhodování pod finančním
tlakem ani tlakem žádné zájmové skupiny. Právně musí být považována eutanazie
za přirozenou smrt, aby nebyly ohroženy
majetkoprávní vztahy jako závěť nebo pojištění. S informací o přípravě zákona jsme
seznámili 15. října i media, aby se společnost dozvěděla o připravovaném zákoně.
Poslední podobný návrh vláda ČSSD,
ANO a KDU-ČSL odmítla v roce 2016.

Tehdy předloha počítala s tím, že by možnost eutanazie měli mít lidé jen v beznadějném stavu, žádost by posuzovala
komise. Sněmovna podobnou úpravu zamítla také už v roce 2008. Kritické hlasy
se ozvaly z řad lékařů, ale i poskytovatelů hospicové péče, kteří jsou často navázáni na některou z církví. Zkušenosti
z Nizozemska ukazují, že žádosti jsou
posuzované čím dál benevolentněji a asistovaná úmrtí tvoří nezanedbatelný podíl.
Nejlepší by bylo, kdyby eutanazie probíhala v hospici nebo mobilním hospici, tedy u pacienta doma za přítomnosti
jeho pracovníků. Ti to ale odmítají, podle lékařů by neměla být prováděna ani
v nemocnicích.
Naším úkolem je prodiskutovat velmi citlivou problematiku a najít takové
řešení, jež by přineslo možnost pro pacienty bez naděje, ale bez vedlejších rizik, kterých se v současnosti obávají lékaři i široká veřejnost. Jak tento celý
návrh dopadne, ukáže až čas. Napište
mi, jaký máte na tento problém názor:
sadovskyp@psp.cz.
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec Parlamentu ČR
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AKTUALITY Z MĚSTA
Slavnostní večer s první dámou české country music
Velký sál Společenského centra –
Kina 70 ve středu 9. října hostil tradiční
Slavnostní večer, na kterém byly oceněny osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj
a věhlas Dobrušky či svými činy přispěly
k záchraně lidského života.
V komponovaném programu, který
uváděla Kateřina Fikejzová Prouzová, se
před zaplněným hledištěm představili žáci
ZUŠ Dobruška, taneční kroužek D-MEL
Domu dětí a mládeže a pěvecký sbor
Vlasta. O vyvrcholení slavnostního večera se postaral svým vystoupením zpěvák,
moderátor a bavič Vladimír Hron, jenž
zahájil svou show společným vystoupením s členkami pěveckého sboru Vlasta.
Nestárnoucí semaforský hit Marnivá sestřenice z dílny autorského dua Jiří Suchý
- Jiří Šlitr sklidil velký aplaus.
Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky za dlouhodobé šíření
dobrého jména města z rukou starosty
Petra Lžíčaře a hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána převzala zpěvačka Věra Martinová. „Ocenění si velmi
vážím. Myslím si, že ne vždy bývá pravidlem, že si město vzpomene na své rodáky ještě za jejich života. Dokonce se říká,
že doma není nikdo prorokem. K Dobrušce mám silný vřelý vztah a vždy se na návrat domů těším. Při každém vystoupení
byli diváci fantastičtí. Za udělené ocenění
jsem moc ráda a velice si toho cením,“
řekla populární zpěvačka, která potěšila
diváky písní s názvem Jak kdy.

PŘEHLED OCENĚNÝCH
Věra Martinová
Zlatá medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za dlouhodobé šíření dobrého jména města
Jedna z nejlepších českých zpěvaček
posledních desetiletí. Právem bývá nazývána první dámou české country music.
Pochází z Dobrušky a zde započala i její
umělecká dráha. Hudební základy získala
v místní lidové škole umění, kde absolvovala obor hra na kytaru. Stejný obor pak

vystudovala na brněnské konzervatoři
(absolvovala v roce 1982). Prvním větším hudebním úspěchem Věry Martinové
bylo druhé místo na festivalu Mladá píseň
v Jihlavě. Její profesionální kariéru odstartovalo angažmá v orchestru Gustava
Broma. Klíčovou se podle samotné zpěvačky stala nabídka od Schovanek, která
pro ni v roce 1982 znamenala vstupenku
do Prahy. Tam pocítila touhu osamostatnit
se - v roce 1987 založila vlastní hudební skupinu Gram a vydala se na sólovou
dráhu. V současné době vystupuje se skupinou Jako dřív. Vedle country má ráda
i blues a šanson, sama říká: „Musím zpívat to, co mi lidé uvěří a čemu také věřím
sama.“
Ráda cestuje, věnuje se filmování - natočila cestopis o Austrálii a Novém Zélandu. Vedle zpěvu je i výtvarně nadaná
– věnovala se malování obrazů, v posledních letech se výtvarně realizovala výrobou panenek pro UNICEF.
Svou popularitou přispívá Věra Martinová i k popularitě Dobrušky, k její známosti mezi širokou veřejností.
Mgr. Václav Hlavsa
Stříbrná medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti školství
a kulturního života
Václav Hlavsa je
již po tři desetiletí
ředitelem Základní
školy v Pulické ulici
v Dobrušce. Svým
osobním nasazením
se zasloužil o úspěšný rozvoj tohoto
školského zařízení,
a to nejen o jeho náročné stavební úpravy, ale především o vynikající přátelskou
atmosféru, která vytváří optimální rámec
pro vzdělávání a výchovu dětí. Václav
Hlavsa nepůsobí však jenom v rámci
své profese. Je dlouholetým divadelním
ochotníkem a vytvořil nepřebernou řadu
rolí v představeních dobrušských ochotnických souborů Čáp a F. A. Šubert. Svou
angažovaností a divadelnickými zkušenostmi podporuje a spoluvytváří lásku
k divadlu a umění i u žáků školy, kterou
vede.

Stanislav Kupka
je osobností opravdu
všestrannou.
Dlouhá léta vede
kroniku
Mělčan,
která se svou úrovní řadí k nejlepším
v celém regionu.
Zabývá se také historií této obce a jeho
zásluhou vyšla publikace k jejímu 550. výročí a řada popularizačních článků. V Mělčanech také
spoluorganizuje místní kulturní život. Je
také velmi dobrým hudebníkem, jedním
ze spoluzakladatelů a současným vedoucím Dobrušského žesťového sdružení,
které nechybí při žádné významné kulturní události v našem městě. Svým osobním
podílem přispěl k poznání a popularizaci
významných hudebních skladatelů pocházejících z našeho města, Augustina
Šenkýře a Radima Drejsla. Je jedním
z nejaktivnějších organizátorů Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka
a setkali bychom se s ním při mnoha dalších dobrušských kulturních akcích.
Helena Petrová
Bronzová medaile Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky za dobrovolnou charitní činnost
Helena Petrová pracuje jako dobrovolník pro charitu již více než 25 let.
Do charitní práce v Dobrušce se zapojila
už od samého počátku, v roce 2003. Vždy
patřila mezi hlavní organizátory akcí, ať
už se jednalo o humanitární sbírky oblečení, pomoc při povodních nebo další
dobročinné akce. Od roku 2001 je stálou
asistentkou Tříkrálové sbírky. Její dlouholeté pracovní zkušenosti z pošty, kde

Stanislav Kupka
Bronzová medaile Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky za spoluvytváření dobrušského kulturního života, poznávání
a popularizaci města a regionu
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dlouhá léta působila, bývají při administraci sbírek a počítání peněz nenahraditelné. Vždy vygeneruje dokonale přesný
výsledek. Od založení profesionální Farní
charity v Dobrušce v roce 2011 pracuje
neúnavně dál jako dobrovolnice ve funkci zástupkyně ředitelky. Je mimořádně
spolehlivá, neváhá obětovat svůj osobní
čas a je vždy ochotná pomoci. Spolupracovníci oceňují její časté prozíravé rady.
Po duchovní stránce je Helena Petrová
člověkem mimořádných kvalit, oporou
a vzorem pro ostatní.

Jaroslav Řehák
Pamětní děkovný list za dlouholeté dárcovství krve a plazmy
Jaroslav Řehák byl až do loňského
roku dlouholetým dárcem krve a krevních
složek na transfuzním oddělení Fakultní
nemocnice v Hradci Králové. Koncem
roku 2019 vzhledem k pokročilému věku
dárcovství ukončil, když absolvoval celkem 482 odběrů krve a plazmy, z toho 341
bezpříspěvkových. Dárců, zvláště tak výjimečných, je třeba si vážit a vyjadřovat
jim obdiv a velký dík.

Jana a Oldřich Hofmanovi
Pamětní děkovný list za záchranu lidského života – tonoucího malého chlapce
Poslední srpnový pátek letošního roku
na koupališti v Opočně Jana a Oldřich Hofmanovi zachránili tonoucího dvouletého
chlapce. Díky rychlému vytažení nehybného tělíčka zpod hladiny a rozdýchání
se chlapec probral. Následně byl již při
vědomí záchrannou službou převezen
do nemocnice v Hradci Králové, odkud
byl propuštěn do domácí péče.
(dr)

Řehák: Pomáhat druhým je pro mě samozřejmost
JAROSLAV ŘEHÁK byl až do loňského roku dlouholetým dárcem krve
a krevních složek na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Absolvoval neuvěřitelných 482 odběrů krve a plazmy. Kolik lidí tím pomohl
zachránit, se spočítat nedá, jisté však je,
že zaslouží obdiv a úctu nás všech. Také
proto převzal ve středu 9. října ocenění
města Dobrušky, města, kterému zůstal
celý život věrný.
Kdy všechno začalo?
Moje maminka byla téměř celý svůj
pracovní život členkou Československého červeného kříže, tady v Dobrušce
se účastnila různých akcí jako dozor. Já
jsem chodil s ní a viděl jsem, jak pomáhá
druhým. Mám také o dvanáct let mladší
sestru, a když bylo potřeba, tak jsem ji
vodil do jeslí, později do školky. Byl jsem
zvyklý pomáhat, takže pro mě nebyl vůbec žádný problém, když nás v roce 1971,
v době, kdy jsem v Dobrušce absolvoval
předvojenský řidičský kurz, oslovili, jestli
bychom nechtěli společně dávat krev. Pro
mě to byla celkem samozřejmost, pomáhat druhým, protože jsem vychovávaný tak, abych myslel nejdřív na druhého
a pak až na sebe.
Vzpomenete si ještě na váš úplně první
odběr?
První odběr krve byla vlastně první
kapka krve, která je i první odměnou každého prvodárce, který dostane odznak
znázorňující kapičku krve. Abych pravdu
řekl, jak probíhal první odběr, si už přesně
nepamatuji, protože to je opravdu hodně
dávno.
Který se vám tedy vryl do paměti?
Pamatuji si dobře druhý odběr, i když
i ten proběhl hodně dávno. Bylo to v rozmezí necelého roku a já jsem sloužil vojenskou základní službu v Kostelci nad
Orlicí. V kasárnách jsme dělali krátkodobý řidičský kurz, abychom si zvykli
na vojenskou techniku, kterou jsme dostali. Vojenský život probíhá od rozcvičky
do rozkazu. A jednou po rozkazu přijel
před ubikaci autobus, tenkrát ještě stará
„erena“, ale už měla dveře vzadu i vpře8

du, což nám bylo divné. Byla zelená s červeným křížem. Řekli nám, kdo by chtěl
dávat krev, tak může jít.
Šli jste tedy?
Zrovna jsme neměli co dělat, tak se nás
pár kamarádů přihlásilo. Zadními dveřmi
jsme vlezli do autobusu, udělali nám testy
a provedli odběr. Když jsme vystupovali
předními dveřmi, nastalo velké překvapení, protože nám „vrazili“ do ruky tři
stovky. Pro vojáka prvního ročníku, který
měl žold 90 korun, byly tři stovky velké
peníze. Na to nikdy nezapomenu.
Stalo se vám někdy, že jste sám potřeboval krev?
Bohudík ne, kromě operací.
Za spoustu let jste se při odběrech potkával s mnoha dalšími dárci. Stali se
z některých vaši kamarádi?
Samozřejmě. Dobrušťáci, co jezdí darovat krev, se znají skoro všichni. Nejvíc
jsem se skamarádil s Vlastou Jelenem,
se kterým jsem jezdíval i na kole. Dokonce na odběry jsme někdy jeli na kole, ale
to jsem nevyhledával. Člověk nikdy neví,
co se po odběru může stát, tak jsem to
neriskoval. Dnes „slavný“ zaměstnanec
firmy Koenig & Bauer, kde pracuju, Milan Linhart, který běhá maratony i v Americe – ten ale jezdí
na kole na odběry
skoro pravidelně.

(450 ml), v případě krevní plazmy od 600
do 800 ml podle tělesné váhy, a tělo si
tekutinu samo doplní. To znamená, že
vytváří nové buňky a tím si vlastně omlazujete svůj organismus a jste v podstatě
stále mlád.
Odběry skončily, co bude dál?
Odběry skončily a chybí mi to. Přece
jen to byl zvyk. Jak jsem už říkal a lákal
lidi při předání ceny, ať dávají krev, když
ne z přesvědčení, tak proto, aby obměnou
krve omládli. Myslím si, že i v tom mně
to pomohlo, že to nebylo jen tak do větru.
Pořád se cítím svěží, mladý.
Co vás baví?
Pořád ještě chodím do práce, protože
za mě zatím nemají náhradu. Pracuju totiž
na klasickém stroji, který není řízený počítačem, a mladým se do manuální práce
moc nechce.
A koníčky?
Ve volném čase stále jezdím na kole,
také plavu. Mojí novou vášní je hudba.
V době, kdy jsem se seznámil s mou nynější paní, začínal Festival F. L. Věka.
Protože jsem věděl, že dřív zpívala, pozval jsem ji na koncert. Od té doby máme
každý rok abonentky a pravidelně se
účastníme.
(eda)

Jaké jste měl pocity při posledním
odběru?
Celkem smutné.
Klidně bych dával
dál.
Co byste vzkázal lidem, kteří se teprve rozhodují?
Chtěl bych jim
říci, že pokud nechtějí darovat krev
z přesvědčení, tak ať
to dělají třeba proto,
že při každém odběru přijde dárce o ur- Jaroslav Řehák převzal ocenění z rukou hejtmana Královéhračité množství krve deckého kraje Jiřího Štěpána.
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Hofmanovi: Nepřipadáme si jako hrdinové.
Věříme, že v podobné situaci by se tak zachoval každý
Dlouhotrvající aplaus zaplněného velkého sálu Společenského centra – Kina
70 sklidili na slavnostním večeru města
Dobrušky manželé JANA A OLDŘICH
HOFMANOVI po převzetí pamětního
děkovného listu za záchranu lidského života – tonoucího malého chlapce. Jejich
rychlý, duchapřítomný, dá se říci profesionální, zásah zasluhuje úctu a uznání.
Co se vlastně poslední srpnový pátek
na opočenském koupališti přihodilo? Jana
Hofmanová, povoláním zdravotní sestra,
si všimla osamoceného kyblíčku na hladině a potom uviděla pod hladinou nehybné
tělíčko. Její manžel Oldřich, všestranný
sportovec, rychle zareagoval na křik, skočil do vody a vytáhl dvouletého chlapce
na břeh. Následovalo rychlé rozdýchání,
které skončilo úspěšně. Chlapec se probral a při vědomí byl záchranáři převezen
do hradecké nemocnice.
Jana a Oldřich Hofmanovi svou
bleskurychlou reakcí zachránili lidský život a zabránili trvalým následkům. Hlavně jejich zásluhou měly dramatické chvíle
šťastný konec.
Když si s odstupem času celou situaci
vybavíte, co vám utkvělo nejvíce v paměti?
Jana: Mně nejvíc utkvělo v paměti chlapečkovo nehybné tělíčko v náručí
manžela, když ho vytáhl z bazénu.

Olda: Mně se vybaví nehybné dítě
na dně bazénu. Vypadalo to úplně neskutečně.
Co vám běželo hlavou při vytahování
těla z vody a při následném oživování?
Hlavně jsme mysleli na to, aby začal
dýchat. Aby co nejdříve přijela záchranka,
zkrátka aby to dobře dopadlo.
Vše nakonec dobře skončilo a jistě následovala velká úleva a radost. Bylo to
asi hodně psychicky náročné…
Ano, bylo to velmi náročné. Dodnes
se nám celá situace v určitých chvílích
vybavuje. Nedovedeme si představit, že
by to nedopadlo dobře. Máme dvouletou
vnučku a v hlavě vám v tu dobu letí vše
možné…
Jak velkou roli při záchraně sehrál
fakt, že jste fyzicky zdatný sportovec
a zdravotní sestra?
Jana: Moje zkušenosti zdravotní sestry mi umožnily rychle zhodnotit situaci,
včas a snad i správně zareagovat.
Olda: Mně asi nejvíce pomohlo, že pro
mě není problém pohyb ve vodě a pod vodou.
Váš záslužný a úctyhodný čin vyvolal
velkou pozitivní odezvu.
Na začátku bylo úžasné, jak se k nám
lidé hlásili a třeba i beze slov potřásali

rukou. Přesto si člověk nepřipadá jako
nějaký „hrdina“. Věříme, že v podobné
situaci, jakou jsme zažili my, by se tak zachoval každý. Důležité je nečekat, že zasáhne někdo jiný, a pomoci. Nebát se dát
první pomoc, protože vždy je lepší dělat
alespoň něco než nic.
Záchranou života se určitě mezi vámi
a chlapcem vytvořil vztah, že?
Už v neděli 1. září nás za doprovodu
rodičů navštívil. Bylo to dojemné nezapomenutelné setkání. S rodinou chlapce
jsme dále v kontaktu a již pro něj chystáme vánoční dárek.
(dr)

Pestré třídenní svatováclavské „menu“

Byl pátek 27. září a radniční hodiny
v Dobrušce odbíjely sedmou večerní. V tu
chvíli se ze všech světových stran ochozu
nad nimi ozvaly slavnostní fanfáry. Když
trubači troubili směrem k západu, blížil se
do historického centra města sv. Václav
se svou družinou, aby vzápětí prohlásil
16. Svatováclavské slavnosti za zahájené.
Náměstí F. L. Věka se zaplnilo stovkami lidí natěšených na hudební program
i na vonící dobroty ve stáncích. Na pódiu
se jako první objevila kapela Argema,

pohybující se na české hudební scéně
bezmála čtyři desítky let. Začala pěkně
od podlahy a během několika okamžiků
měla fanoušky na své straně. Když zněla
parádní předělávka od Smokie – Prohrát
není žádná hanba – přidal se okamžitě
i několikasethlavý sbor.
Sobota je na „svatováclavkách“ tradičně spojena s řemeslným jarmarkem
a mnoha důkazy šikovnosti zlatých českých ručiček. V posledních letech jim
ovšem konkurují zástupci zahraničních
partnerských měst Dobrušky – Holanďané
z Ter Aaru nabízejí sýry a vafle, Maďaři
z Ábrahámhegy klobásky, jitrnice i badačonské víno, Poláci z Miejske Górki
– žurek, což je polévka vynikající chuti,
a k tomu záviny a řezy plné máku.
K vidění na trhu byli kovář a přadlena,
prezentovali se tu svými oku lahodícími
výtvory kamenosochaři, řezbáři, keramici, šperkaři, švadlenky, zahradníci. Samozřejmě nechyběl burčák, medovina,
výborný dobrušský svatováclavský speciál uvařený v místním pivovaru a poprvé také opočenský pěnivý Baron. K tomu
vepřové i hovězí maso z grilu, klobásy

z udírny, preclíky z pekárny… Zkrátka
vybral si úplně každý.
Na úvod sobotního odpoledne předvedli své umění šermíři skupin Garde
Gris a Rytířů Řádu růže, aby pozvali
na další boje do Archlebových sadů, kde
měli po celý víkend své ležení. Na pódiu
u radnice mezitím pokračovala hudební
vystoupení. První se představila dechovka Valanka, pak Poutníci. Lešek Semelka
s kapelou S.L.S. nabídl jak nové skladby,
tak legendární Šaty z šátků, Jména nebo
Jsi prostě nejlepší. Závěr pestrého maratónu žánrů a kapel obstaraly Wanastowi
Vjeci – revival.
Ještě se sluší dodat, že tentokrát ožilo
i dobrušské nádraží, odkud vozil zájemce
do Opočna a zpět historický motorák Hurvínek.
Závěr Svatováclavských slavností
v Dobrušce je pravidelně spojen s nedělním koncertem v kostele sv. Václava.
Letos v rámci festivalu F. L. Věka zněla
Mozartova Malá noční hudba v podání
pardubického souboru Barocco sempre
giovane s rakouským dirigentem Robertem Lehrbaumerem.
(eda)
9
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V letošním roce se uskutečnily další
opravy památek místního významu, tj.
objektů v památkovém zájmu, které patří
městu Dobruška. Pozornost byla zaměřena na obnovu pomníků padlým v 1. světové válce a Žižkova kamene, u kterých již
dlouhou dobu nebyla provedena průběžná
údržba v podobě kamenosochařských či
restaurátorských zásahů.
Žižkův kámen v Archlebových sadech
patří mezi drobnější umělecká díla, která
společně s kamenným Hrádkem dotvářejí památkový charakter městského parku.
Kámen byl očištěn, narušená místa zpevněna, doplněny chybějící části kalichu
a na závěr bylo dílo hydrofobizováno.
Nápis na kameni: „1424, Jan Žižka, 1924“
byl nově vyzlacen, aby mohl znovu čitelně připomínat tehdejší 500. výročí úmrtí
tohoto vojevůdce.
V září investor převzal od restaurátora
Petra Tomáše z Nového Města nad Metují

kompletně opravená díla - pomník padlým v 1. světové válce, který je umístěn
v Dobrušce - Pulicích a Žižkův kámen, situovaný v horní části Archlebových sadů
v Dobrušce. Obě kamenická díla byla
poškozená, znečištěná mechy a lišejníky,
patrné byly defekty kamene, výdrolky,
úbytky pojiva a špatně čitelné texty. U pomníku padlým v Pulicích, který vytvořil
Josef Šrámek, sochař působící v Opočně
i v Dobrušce, byla provedena celková
oprava, očištění a zpevnění kamene, lokální doplnění, tmelení, nové zvýraznění
nápisů a hydrofobizace. Obnovy se dočkalo i kovové oplocení, které bylo napadeno rzí a vykazovalo dožilý nátěr. Jak
je zřejmé z nápisu na podstavci pomníku,
dílo pozůstalým věnovala rodná obec.
Na konci září zástupce města převzal
od Ing. Aleše Holance z kamenosochařské firmy další opravený pomník padlým
v 1. světové válce, který je umístěn

v Archlebových sadech. I tato památka
byla celkově opravena, očištěna od krusty
a nečistot, zrenovován držák věnců s osazením nového nerezového madla, opraveny terasové i pískovcové díly, zvýrazněny
texty a provedena hydrofobizace. Na pomníku padlým ve světové válce je kromě
hlavního nápisu na lemu pomníku uvedeno: „Až žatva nám nastane – vzpomeňme
mrtvých – že oni zde sili.“ Dílo vytvořil
významný sochař z Tábora Jan Vítězslav
Dušek (1891 – 1966), autor mnoha desítek soch, pomníků, mj. T. G. Masaryka,
A. Švehly, návrhů medailí pro sportovce
či sochy bronzového lučištníka pro VIII.
olympijské hry v Paříži. Oba dobrušské
pomníky s dojemnými projevy lidských
citů vůči svým blízkým patří k hodnotným uměleckým dílům. Obnovou a stabilizací těchto památek došlo ke zlepšení
jejich technického stavu, pohledové části
a k zachování kulturně-historických a památkových hodnot v centru Dobrušky
i v Pulicích.
Petr Slavík

Pulice, pomník padlým

Žižkův kámen po opravě

Dílo po obnově

Kamenická díla po opravách „prokoukla“

Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě
novely veterinárního zákona č. 302/2017
Sb. v účinnost povinnost označovat psy
na území České republiky mikročipem.
Od tohoto data bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes takto označený.

10

O co vlastně
jde? Ve stručnosti se jedná
o aplikaci pasivního mikročipu ve velikosti většího zrnka rýže pod kůži zvířete,
který slouží podobně jako občanský průkaz a psovi vydrží po celý jeho život. Čip
obsahuje jedinečný kód, který patří jen
vašemu pejskovi a pomáhá při jeho identifikaci a následném dohledání majitele.
Kdy nechat pejska očipovat? Svého
pejska můžete nechat očipovat kdykoliv,
ale čipování je doporučováno provádět
u mladých štěňátek ve stáří okolo osmi
týdnů. Stačí se dostavit k veterináři, který
za poplatek zhruba 500 Kč vašeho pejska
očipuje. Výjimkou jsou psi, kteří byli tetováni před 3. 7. 2011, a tetování je dobře
rozpoznatelné.

Týká se čipování
i dalších zvířat? Ne.
Čipování je povinné
pouze pro psy.
A co registrace?
Čip obsahuje číselný
kód, ale žádné osobní
údaje majitele nenese.
Proto je důležité číselný kód zaregistrovat např. v Národním registru majitelů
zvířat. Obyvatelům Dobrušky ale také
doporučuji nahlásit číselný kód pracovnicím odboru finančního a školského
– pohřebnictví, poplatky v ul. Solnická
č.p. 57, které evidenci psů vedou. Pokud si nejste jisti, že váš pejsek je čipem
opatřen, nebo neznáte číselnou řadu,
obraťte se na oddělení Městské policie
Dobruška a my vám pejska čtečkou čipu
prověříme.
Bc. Adolf Soumar, vrchní strážník
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Co se nám
povedlo…
Chtěla bych touto cestou popsat jeden příběh. Příběh člověka, který se ocitl
ve velmi nepříznivé životní situaci. Jednalo se o ženu v důchodovém věku, která
ovdověla. Dříve žila s manželem v pronájmu v malém bytě, hospodařili spolu
a manžel vzhledem k tomu, že zdravotní stav manželky nebyl příliš uspokojivý, zajišťoval nákupy, pochůzky a vše
potřebné.
Pak ale manžel zemřel. Žena se musela o sebe začít starat sama. Občas využila
pomoci sousedek, péči o svou osobu však
zvládala čím dál méně. Její zdravotní stav
se začal zhoršovat, velmi špatně chodila,
často ji musel z obchodu někdo cizí dovést domů. O této situaci byli informováni sociální pracovníci Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu

Dobruška, kteří začali zajišťovat potřebnou pomoc. Navštívili osobně onu ženu
a pečlivě zjišťovali její situaci, aby mohli naplánovat kroky potřebné k vyřešení.
Ve spolupráci s Úřadem práce v Dobrušce poskytli poradenství a pomoc při podání žádosti o příspěvek na péči, kterým
by mohla být pokryta pomoc Pečovatelské služby. Tato pomoc byla v tuto chvíli
po zvážení celé situace již velmi nutná.
Sociální pracovníci a vedoucí Pečovatelské služby ženu opět navštívili s tím, že
jí bude na základě žádosti o službu poskytována pomoc s činnostmi, které v tu
chvíli žena sama nezvládá. Jednalo se především o pomoc se zajištěním stravy, nákupy a pochůzkami, pomoc při péči o její
osobu, úklid a praní prádla. Ve spolupráci
s praktickým lékařem byly zajištěny i pomůcky a rehabilitace, kterou žena ke zlepšení zdravotního stavu velmi potřebovala.
Rehabilitaci poskytovali pracovníci Agentury domácí péče z Českého Meziříčí.

ADVOKÁT RADÍ
Promlčení
Před téměř čtyřmi lety jsem si
od jedné společnosti půjčila peníze
a vzhledem k tomu, že jsem následně
měla zdravotní problémy a přišla jsem
o práci, tak jsem dluh nezaplatila a společnost mi oznámila, že ho zesplatnila.
Pak se mi dlouho nijak neozývali, takže
jsem upřednostnila placení jiných dluhů aktivnějším věřitelům. Teď mi ale
od soudu dorazil platební rozkaz, podle
něhož mám zaplatit několikanásobně
více, protože dluh narostl o úroky úvěru i úroky z prodlení. Myslela jsem, že
už je vše promlčeno. Co mám teď dělat?
Z toho, co píšete, se skutečně zdá, že
dluh bude pravděpodobně promlčen. Věřitel má v obdobných případech tři roky
na to, aby dlužníka zažaloval. Tato lhůta
obvykle začíná plynout od data zesplatnění úvěru, tedy od chvíle, kdy věřitel oznámí, že vzhledem k neplacení úvěru jste
povinna mu zaplatit úvěr celý a najednou.
Pokud tedy v následujících třech letech
věřitel nepodal k soudu žalobu, tak byste
měla uspět s námitkou promlčení. Nic-

méně nesmíte nechat věc být. Vše totiž
funguje tak, že pokud dlužník neupozorní
soud, že je nárok promlčen (tedy nevznese
námitku), tak soud rozhodne, že má věřitel na plnění nárok.
Musíte tedy být aktivní. V daném
případě by bylo vhodné podat proti platebnímu rozkazu odpor a v jeho odůvodnění zmínit právě to, že považujete dluh
za promlčený. Pro jistotu se můžete třeba
zajít podívat do soudního spisu, abyste věděla, kdy věřitel návrh soudu poslal a zda
to skutečně bylo po více než třech letech
od zesplatnění. Také je třeba pamatovat,
že v určitých případech, typicky pokud
byste podepsala dodatečně uznání dluhu, by se promlčecí doba prodlužovala.
U uznání dluhu je pak dluh promlčen až
po 10 letech od podpisu uznávací listiny.
V takovém případě by tedy dluh promlčen
nebyl.
Vedle promlčení by bylo vhodné napsat do odporu i další případné námitky.
Z vašeho dotazu je třeba zřejmé, že v daném případě zde bylo dost vysoké úročení
a věřitel možná čekal, až se k dluhu přidají tučné úroky, které nakonec znamenají, že po vás chce několikanásobně více,

A jaká je situace nyní? Stav ženy se
po dvou měsících veškeré péče a pomoci
výrazně zlepšil. Přispěla k tomu výše zmiňovaná rehabilitace, zajištění pravidelné
stravy, dohled nad léčebným režimem,
zajištění nákupu a úklidu, kdy se celkově
zlepšilo i prostředí, ve kterém žena žije.
Situace je nyní taková, že žena pomaličku začíná vycházet z domu na krátké
procházky, sama si dokáže zajistit některé věci. Ví, kam se obrátit o pomoc, a ví,
že jí bude pomoc poskytnuta. Chtěla jsem
tímto příběhem poukázat na to, že mezi
námi žijí lidé, kteří potřebují pomoc, potřebují někoho, kdo jim pomůže vyřešit
jejich situaci. Jde však o to, aby se všichni, kdo mohou k řešení přispět, spojili
a pomohli. Proto tu jsme. Pokud se věc
podaří, tak jako v našem příběhu, víme,
že má naše práce smysl.
Táňa Klimešová,
vedoucí Pečovatelské služby

než byla původně půjčená částka. Tady
by bylo vhodné podívat se, jestli by nebylo možno využít možnost, kterou dává
§ 1805 odst. 2 nového občanského zákoníku, ten říká, že pokud smlouva byla uzavřena po 1. lednu 2014, tak pokud věřitel
bez rozumného důvodu čekal s vymáháním dluhu, tak mu mohou být přiznány
úroky pouze do výše stejné, jako je požadovaná listina. Vše, co by žádal navíc, by
soud měl odmítnout. Zejména pokud by
bylo sporné, jestli je dluh promlčen, tak
by bylo na místě poradit se s advokátem,
jestli by nešlo vznést i další námitky proti
samotné smlouvě či jednotlivým vzneseným požadavkům věřitele.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
U Výstaviště 138/3, Praha 7,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblast dluhové
problematiky a exekucí“ jsou podpořeny
MPSV ČR v rámci dotačního programu
- Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

Seminář řešil problematiku dluhů, exekucí a oddlužení
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška uspořádal v úterý
8. října v prostorách pečovatelské služby
v Dobrušce odborný seminář určený pro
starosty, starostky ORP Dobruška a další pracovníky obcí. Akce se zúčastnili
i pracovníci sociálních odborů z Rychnova nad Kněžnou, Vamberka, Rokytnice

v Orlických horách či Kostelce nad
Orlicí.
Seminář byl veden zkušenou advokátkou Mgr. Erikou Turzovou a byl koncipován v režimu přímých konzultací, dotazů
a odpovědí na aktuálně řešené problémy.
Nejčastěji diskutovaným bylo téma Role
obce jako veřejného opatrovníka zadluže-

ných osob. Řešila se problematika dluhů,
exekucí, oddlužení, na co si dát pozor před
soudy, jak postupovat v typických případech apod. Během semináře i po něm byl
dostatečný prostor pro sdílení zkušeností
ze strany účastníků. Všichni zúčastnění
projevili zájem o další workshopy tohoto
zaměření.
(sd)
11
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Z HISTORIE
190 let | * 1829 – † 1913 Václav František Viravský
* 9. 11. 1809 v Malé Skalice
† 27. 3. 1913 v Dobrušce

Svědectví o kantorských trampotách

Letos 9. listopadu uplyne již 190 let
od narození dobrušského kantora a pozdějšího podnikatele Václava Františka
Viravského. Pocházel z nedaleké Malé
Skalice a svým původním povoláním byl
učitel. Ti neměli nikdy na růžích ustláno a v minulosti se na ně pohlíželo jako
na jakési lepší panské sluhy. Dokonce existovala charakteristika, která tuto profesi
označovala za lesklou bídu. Přesto měla
jakési kouzlo, něco, co přitahovalo (a dodnes přitahuje) stále nové a nové adepty
tohoto mimořádně náročného povolání.
Jeho důležitost pro společnost kdysi velmi lapidárně vyjádřil Jan Masaryk, když
prohlásil, že nemůže být dobře ve státě,
kde má důstojník vyšší plat než učitel.
Václav František Viravský zanechal
o strastech učitelského povolání svědectví
pro budoucí generace. Nese název Deník
a hned zkraje je třeba říci, že tento název
obsah dokumentu nevyjadřuje přesně. Jde
vlastně o vzpomínky, k jejichž napsání se
Viravský vrátil až v pozdním věku, na samém konci předminulého století. Přesto je
hodnota jeho sdělení o postavení a životě
kantora v první polovině 19. století mimořádně vysoká.
Podívejme se, jaké dojmy zanechal
v mladém učiteli nástup do jeho prvního
pracovního místa ve Slavoňově. „Stavení
před (kostelní) zvonicí byla škola a napravo fara, jak mi ženské na poli pracující
řekly. Tu ve mně hrklo a zůstal jsem celý

strnulý. To má tedy
být škola? Tu jsem si
v duchu jinak představoval. A sice školu, jak u nás v kraji
viděti jest. Zděné,
jednopatrové, alespoň dvě třídy a pro
podučitele hezký pokojíček atd.
Byl jsem veden
do třídy. Tu jsem
teprve užasl: dveře
na petlici. Vpravo lavice, nakonec
stupátko, na němž
stála katedra. Vlevo ode dveří veliká chlebová pec,
Viravský (sedící) s rodinou
na které bylo na prst
prachu, a kamna, což zajímalo polovic ději ze školských služeb odešel a začal
místa, a za ní napříč čtyři lavice, v čele se věnovat podnikání v oboru textilním.
s velmi odchlíplou omítkou, na stěně kříž Nutno přiznat, že úspěšně. Byl jedním ze
a na podstavci černá tabule. To byla tedy zakládajících členů akciových společností
ta místnost, kde jsem měl z těchto malých Spolkové přádelny lnu v Opočně (1867)
horských udělat mudrce, vštěpovat jim a Spolku tkalcovského ve Valu (1868).
moudrost a všelikou učenost a vytvořit Věnoval se také veřejné a spolkové činnosti. Jeho vynikající hudební nadání ho
z pařezů tvory Boží a jiné velikány.“
Viravský nakonec školství opustil, roku 1881 přivedlo do funkce prvního dikdyž vystřídal ještě místa v Bohdašíně, rigenta dámské pěvecké jednoty Vlasta.
Mokrém a v Dobrušce. Od bídy s nou- Zemřel v Dobrušce 27. března 1913. Vizí ho vysvobodil až v roce 1859 sňatek ravský byl jedním z průkopníků místního
s Annou Mádrovou, dcerou bohdašínské- spolkového života a i v jeho historii má
(jm)
ho obchodníka s plátny. O dva roky poz- své nezastupitelné místo.

Třicet let od sametové revoluce v listopadu 1989
Tento měsíc vzpomínáme již 30. výročí
demokratických změn v naší společnosti,
které vstoupily do povědomí lidí i do historie jako tzv. sametová revoluce. Při této
příležitosti jsme si dovolili využít dvou
rozsáhlejších článků dr. Josefa Ptáčka,
člena tehdejšího OF (Občanského fóra),
které vyšly v listopadu a prosinci 1990
v Kulturním kalendáři města Dobrušky
pod názvem Kronika dobrušské sametové
revoluce 1989, a vybrali z nich některé
klíčové události v našem městě, které nezůstalo stranou tehdejšího celospolečenského dění.
V neděli 19. listopadu bylo v Činoherním klubu v Praze ustaveno Občanské
fórum. Členkou koordinačního centra se
stala Jana Petrová z Křovic.
12

Ve středu 22. listopadu z Prahy
do Dobrušky Jana Petrová přijela a sešla
se svými přáteli, informovala je o situaci
v Praze, předala dovezené materiály a připravila založení Občanského fóra v Dobrušce. S ní přijeli i pražští studenti, kteří
zde vylepovali prohlášení pražských vysokoškoláků. Téhož dne se Jana Petrová
zúčastnila schůze Československé strany
socialistické, která jednala v restauraci
na náměstí.
Ve čtvrtek 23. listopadu začala v 16
hodin na náměstí před prodejnou Kniha
první dobrušská manifestace OF proti policejní brutalitě. Za účasti více než tisíce
osob promluvili dobrušští občané: za OF
Jana Petrová, místní děkan P. Jaroslav
Smrček a další řečníci především z praž-

ských vysokých škol.
Nakonec vystoupil předseda MěstNV Karel Joukl, vyzval k řešení
situace pokojnou cestou a pozval účastníky k dialogu do Kina 70. Po zpěvu čs.
státní hymny manifestace v 17.15 hodin
skončila a část účastníků přešla do kina.
V neděli 26. listopadu se před restaurací na náměstí promítaly videozáznamy
z událostí na Národní třídě. Od 16. hodiny
uspořádalo OF před prodejnou Kniha druhou demonstraci, kterou uváděl prof. Václav Čáp. I přes nepříznivé počasí, mrzlo
a sněžilo, se tentokrát sešlo více než 1500
osob. V 16.15 hodin přijeli opožděně kvůli
sněžení členka KC OF Jana Petrová a s ní
herci Petr Čepek a Petr Nárožný. Poté
pokračovala manifestace dalšími vystou-
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peními. Na závěr byla přečtena rezoluce, kterou podepsalo 496 lidí, a po zpěvu
hymny byla manifestace ukončena.
V pondělí 27. listopadu se na pracovištích chystala generální stávka. Po 12.
hodině se za houkání sirén začali na dobrušském náměstí scházet pracující místních závodů ke dvouhodinové protestní
výstražné generální stávce. Náměstí bylo
ozdobeno čs. státními vlajkami, v průvodu bylo přes tisíc účastníků. Podle odhadu se na náměstí sešlo kolem 3 tisíc
účastníků. Následně se v 16 a ve 20 hodin
v závodním klubu konala dvě mítinková
vystoupení zpěvačky Věry Martinové (rozené Šolínové z Dobrušky) a herce Jana
Kanyzy. Pořady se změnily v diskusní fórum herců a dalších aktivistů.
V úterý 28. listopadu se na náměstí konala od 16 hodin další manifestace
Občanského fóra, kterou opět uváděl
prof. Václav Čáp. Asi 700 občanů bylo
seznámeno s vývojem situace a podepsalo podpisové archy, vyložené v prodejně Kniha. Vystoupil i předseda MěstNV
a navrhl, aby se další setkání konala vždy
v kině.
V pátek 1. prosince se sešla pracovní
skupina OF ve složení prof. Václav Čáp,

Demonstrace v Dobrušce v prosinci 1989

Miloš Petr, Marie Zahradníčková, Vladimír Pavlíček, Aleš Fidranský, Miroslav
Bartoš, Jiří Hartych, Norbert Salvender,
Vlasta Ulrychová, Miloš Štěpán, Pavel
Ulrych, Miloš Hejda, Tomáš a Martin Ježkovi, Milan Smejkal, Helena Kupková,
Svatoslav Müller, Vlast. Kunc, Josef Štěpán, dr. Josef Ptáček, ing. Petr Poláček,
František Vrba a ing. Jiří Krejčí, která se
shodla na kandidátce mluvčích OF.
Následně v pondělí 4. prosince se
v Kině 70 konalo ustavující shromáždění OF, na němž bylo přítomno 300 účastníků, které zvolilo své oficiální mluvčí.
Prvním mluvčím se stal prof. Václav Čáp,
dalšími mluvčími (bez stanovení pořadí)
Miloš Hejda, ing. Jiří Krejčí, ing. Petr Poláček, dr. Josef Ptáček, P. Jaroslav Smrček
a František Vrba. Dodatečně byl zvolen
i Vladimír Pavlíček.
Ve středu 13. prosince jednal stávkový
výbor Adastu s ředitelem podniku a předsedou ZO KSČ o zrušení ZO KSČ a jednotky Lidových milicí. Byli informováni,
že jednotka LM ukončila svou činnost
k 11. prosinci. Zástupcům stávkového výboru byl umožněn vstup do skladů LM,
které byly beze zbraní a střeliva. Následně v pátek 15. prosince ZO KSČ v Adastu
ukončila svou činnost.
V neděli 17. prosince byly na 1. okresním sněmu OF
ustanoveny komise, do nichž byli
z Dobrušky navrženi ing. Jiří Krejčí
a P. Jaroslav Smrček. Prof. Václav
Čáp zasedal přímo v okresní radě
a za OF byl zvolen
do
koordinačního
výboru OV Národní
fronty.

Modlitba biskupa Otčenáška za československé vlastence v prosinci 1989
V pondělí 25. prosince sloužil mši
v chrámu sv. Václava pozdější biskup
královéhradecký Msgre. Karel Otčenášek. Věřící poté přešli na náměstí k soše
F. L. Věka, kde se Msgre. Otčenášek spolu s P. Smrčkem modlili za vlastence při
hromadné modlitbě.
Pro obyvatele Dobrušky i celé republiky se stal významným pátek 29. prosince,
kdy byl zvolen novým prezidentem Václav Havel. Od 17.30 hodin se na náměstí v Dobrušce konala spontánní veselice,
kde asi 500 lidí tancovalo a veselilo se
na počest zvolení nového prezidenta. Hrála hudba Valanka s desítkou muzikantů.
Od půl osmé večer se v chrámu sv. Václava konal vánoční koncert a slavnostní
děkovné bohoslužby.
Příchod nového roku 1990 oslavili občané Dobrušky již v nově se rodící demokratické společnosti.
(jf)

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
02. 11.
03. 11.
09. 11.
10. 11.
16. 11.
17. 11.
23. 11.
24. 11.
30. 11.
01. 12.
07. 12.

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
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
MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, České Meziříčí
MUDr. Miřejovská Dagmar - Bahník Dent s.r.o.
Třebízského 799, Kostelec na Orlicí
MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
602 514 715
494 621 665
494 515 696
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 623 775
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Z KULTURY
Pavel Štěpán si zahrál písmáka Beera
Zajímavosti ze závěrečného natáčení filmu Francek
V Dobrušce a blízkém okolí v závěru
září vyvrcholilo natáčení filmu Francek.
Režisérka Natálie Císařovská v něm vypráví příběh o dospívání světoznámého
malíře Františka Kupky. V závěrečných
scénách se vedle známých hereckých
tváří (Milan Bahúl) představila řada
komparzistů a ochotnických herců (Josef
Dohnanský či Jitka Kozubová) z Dobrušky a okolí.
Zákaz stříhání nehtů
Postavu Aloise Beera, dobrušského
písmáka a naivního malíře, ztvárnil Pavel
Štěpán. Jak si ostřílený ochotnický herec
užíval natáčení? „Na rozdíl od divadla
se každý záběr dohrává, akce skončí až
vypne kamera. To mně dělalo zpočátku
problém,“ sdělil Pavel Štěpán a dodal:
„Nejtěžší bylo malování obrázku, i když
byly obrysy předem namalovány a instruovala mě výtvarnice. Perličkou je, že kvůli detailním záběrům na moje prsty jsem si
nesměl nějaký čas před natáčením stříhat
nehty.“

Den filmování v Novém Městě nad Metují a Jaroměři si užil. Jeho postava byla
díky kostýmu s upevněným deštníkem
a podivuhodným dopravním prostředkem
- odrážedlem nepřehlédnutelná. „Byla to
zajímavá zkušenost. I když některé záběry byly dost náročné. Zvlášť ty, na kterých
po mně nezbední kluci (pozn.: mezi nimi
byli i mladí dobrušští komparzisté Lukáš
Zrzavý, Adam Ryšavý a Šimon Langr) házeli hliněné koule. Zpočátku to ještě šlo,
protože byly měkké. Postupem času ale
ztvrdly doslova na kámen a inkasované
rány, zvlášť do obličeje, dost bolely. Však
jsem klukům vyčinil,“ řekl se smíchem
Pavel Štěpán.

Poprvé před kamerou
Když na konci září padla poslední klapka
filmu Francek, nechyběly u toho osmiletá
Ella a její čtyřletá sestřička Tea Tošovské
z Opočna. Právě ony prošly úspěšně konkursem na dvě dětské role a poprvé v životě stanuly před kamerou. Na natáčení je
doprovázela maminka Iva, která také zdokumentovala jejich
přípravu v domku
F. L. Věka v Dobrušce a historickém
domě čp. 55 v Opočně. Ella i Tea se brzy
skamarádily s celým
filmovým
štábem
a výsledkem bylo,
že nechtěly jít tzv.
„z placu“. Chvíle
před kamerou si užívala zejména starší
Ella, která má od té
doby o svém budoucím povolání jasno:
Nechce být ničím
Pavel Štěpán alias Alois Beer s podivuhodným odrážedlem během jiným než herečkou.
čekání na další klapku při natáčení v Novém Městě nad Metují.
(dr, eda)

Představitel Francka Vojtěch Hrabák
s osmiletou Ellou a čtyřletou Teou Tošovskými.

Po skončení natáčení se Pavel Štěpán vyfotil s mladými hereckými kolegy - komparzisty.

Grafici a malíři amatéři neboli GAMA
slavili čtyřicet let výstavou v Dobrušce
Začátek podzimu patřil v nevšedním
prostoru lapidária v Dobrušce výtvarné
skupině GAMA, která letos slaví čtyřicet
let svého vzniku. Grafici a malíři amaté14

ři - Josef Benedikt, Jan Holec, Miroslav
Malý, bratři Karel a Jan Martincovi - se
k nám prostřednictvím tvorby vrátili
po pěti letech.
Jednalo se o vzpomínkové pozastavení
nad historií tohoto společenství výtvarníků, nazvané jednoduše „40 let výtvarné
skupiny GAMA“. Vernisáž se uskutečnila

3. října a hudební část akce obstaralo flétnové trio Orchidea ze Základní umělecké
školy.
Výtvarníky představil Václav Verner
z dobrušského muzea, který mimo jiné
řekl: „Je cosi dáno lidem do vínku, že
jsou takoví, jací jsou. Členům výtvarné
skupiny Gama byla zřejmě dána do vínku
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naléhavá touha vyjádřit své pocity výtvarným projevem. Byla to i zákonitá podstata vzniku výtvarné skupiny, když původně
zájmové setkání budoucích členů přerostlo v přátelství a před 40 lety – přesně 29.
září 1979 - na jejich akci Loučení s létem
ve Stoleté hospodě na Lomech se toto
společenství ustanovilo.“
Dále Václav Verner zrekapituloval, že
první významnou výstavu skupina uspořádala v roce 1981 v Kupkově výstavní
síni zámeckého letohrádku v Opočně.
Dvacáté narozeniny slavila v Náchodě,
Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou

a také v Dobrušce. Během uplynulých
čtyřiceti let GAMA vystavovala na více
než pěti desítkách míst doma i v zahraničí, v tom nejsou započítány happeningy
nebo výstavy jednotlivých členů.
A co je podle něj podstatou tvorby
členů GAMY? „Potěšit sebe i ostatní
tvůrčím projevem své osobnosti, prožívat onu naléhavou touhu tvořit společně,
navzájem se inspirovat, ale i respektovat,
nebýt zmanipulován hmotným zajištěním
a světskou slávou.“ Na závěr Václav Verner vyslovil přesvědčení, že tato podstata
zůstává celých čtyřicet let.

Vzpomínka na Jana Schmidta
Ta špatná zpráva přišla se sobotním ránem, na svátek sv. Václava.
Zpráva o tom, že můj dlouholetý kamarád, sedloňovský chalupář, náchodský
rodák, filmový režisér Jan Schmidt, už
není mezi živými. Film jeho života byl
ukončen kdesi v nebeské střižně. Nemoc,
která ho poslední rok trápila, byla nakonec silnější, i když se chvílemi zdálo, že
jí překoná.
Naposledy jsme se s ním setkali v Dobrušce na minulé Dobrušské filmové klapce 2018, kdy vzpomínal s dalšími kolegy
na svého kamaráda a přítele, režiséra
Miloše Formana. Honza, syn náchodského zdravotního rady, se s Formanem znal
už ze školních let, kdy ten po ztrátě obou
rodičů v období protektorátu, vyrůstal
u příbuzných v Náchodě. Tohle přátelství pokračovalo při studiích na FAMU
a vyvrcholilo spoluprací na oscarovém
filmu Amadeus, který se točil v socialistickém Československu. Jan Schmidt byl
šéfem štábu na české straně. Díky Honzovi jsem měl tu možnost, strávit několik
dnů na natáčení ve Stavovském divadle.
Jako vzácnou relikvii chovám scénář
Amadea s věnováním od Miloše Formana a podpisy hlavních protagonistů. Právě
o spolupráci na Amadeovi i o setkáních
s Formanem byla ta loňská beseda.

K Dobrušce měl blízký vztah, neboť
jedna větev jeho předků odtud pocházela
(byli snad dokonce právováreční měšťané)
a vlastnila dům mezi náměstím F. L. Věka
a Šubrtovým náměstím (dnes v něm sídlí pojišťovna Generali). Prodal ho někdy
v devadesátých létech minulého století.
Ze své chalupy v Sedloňově sem pravidelně zajížděl, měl tu i svého automechanika, který pečoval o jeho automobily.
No a v sousedním Opočně natočil jeden

Město zastupoval na vernisáži tajemník městského úřadu - JUDr. Jan Šťastný,
který připomněl: „S vystavujícími se setkáváme poměrně pravidelně, s některými
spolupracujeme velice často. Od Josefa
Benedikta má Dobruška krásně vedenou
kroniku, psanou ručně. Pochází od něj
i logo města, takže jeho dílo mám v ruce
například ve formě vizitek skoro každý
den.“ K tomu dodal, že výtvarného umělce jistě velmi těší, když na jeho tvorbu
(jako v tomto případě) člověk naráží velmi často.
(eda)

ze svých nejpopulárnějších filmů, Smrt talentovaného ševce, přepis detektivky dalšího Náchoďáka Václava Erbena. V něm
jsem se stal poprvé filmovým „hercem“.
To všechno už dnes není bohužel pravda. Hlavní protagonista tohoto vyprávění už není mezi námi. Smrt si tentokrát
vybrala talentovaného režiséra. Nám, co
jsme ho znali, zůstanou jen vzpomínky. Ta
mezera po člověku, který byl součástí fenoménu, kterému dnes říkáme nová vlna
českého filmu, tu ovšem zůstane.
Josef Ježek

Poslední návštěva režiséra Jan Schmidta (druhý zleva) v Dobrušce. Během debaty
ve velkém sále kina na loňském filmovém semináři Dobrušská klapka.
15
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek listopad 2019
Beletrie pro dospělé
Jeremy Dronfield
Susan Wiggs
Daniel Mason
Dot Hutchisonová
Zuzana Koubková
Barbara Erskinová
Tomáš Kabourek
Radka Denemarková
Táňa Keleová-Vasilková
Kateřina Tučková
Jiří Hájíček
Julie Cohen
Anna Cima
Vlastimil Vondruška
Mandy Baggot

Chlapec, který následoval
svého otce do Osvětimi
Cesty srdce
Zimní voják
Letní děti
Zlatá růže
Strom duchů
Život a Smrt
Hodiny z olova
Máma
Vitka
Muž na pokraji vzplanutí
Spolu i bez sebe
Probudím se na Šibuji
Právo první noci
Láska na Korfu

Naučná literatura pro dospělé
Jan Hocek
Nejhezčí dobrodružné výpravy
po Česku a Slovensku
Jiří Anderle
Na Hradčanech
Bára Votíková
Trochu jinak
Filip Müller
Sonderbehandlung
neboli Zvláštní zacházení

Olga Krumlovská
Iva Bastlová

Léčba kočkou
Tvoříme interiér
s českou designérkou
Žitá reinkarnace
Ekopanenky do domečků

Clemens Kuby
Tereza Jarošová
Literatura pro děti
Roshani Chokshi
Ivona Březinová
Catherine Wilkinsová
Katrina Charmanová
Lene Kaaberbølová
Walt Disney
Oleg Kuzovkov
Michaela Vetešková
Marina a Sergej Djačenko
Daniel Rušar,
Adela Režná
Jan Andersen
Benjamin Read,
Laura Trinder

Aru Šah a konec času
Táta to motá
Můj úžasný život a jiné katastrofy
Zvířecí hrdinové. Na Titaniku
Divočarka. Zkouška ohněm
Říkanky s úsměvem
Velká kniha pohádek:
příběhy o Máše a medvědovi
Jak maminka vyprávěla o 20. století
My little Pony. Velká kniha pohádek
Rituál
Strakáč a Tioni
Vlček trosečníkem
Bankovkovi: postavy z českých
bankovek v akci
Půlnoční hodina

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Jitka Navrátilová:
MYSLET SRDCEM:
psychedelická cesta
Latinskou Amerikou
1. vydání, Praha,
Práh, 2019, 314 s.,
299 Kč
Když Jitka onemocní vážnou autoimunitní nemocí,
řeší to neortodoxně.
Místo lékařů poslechne hlas svého
srdce, který ji nabádá ukončit dlouholetý partnerský vztah, opustit domov
a odjet sama do Latinské Ameriky vyléčit
se s pomocí místní prastaré medicíny. Její
příběh je o dvou cestách. Dobrodružné

cestě, která ji vede amazonským pralesem, horami, pouští a pobřežím po celém
latinskoamerickém kontinentu. A pak je tu
další, ne méně dobrodružná cesta do jejího nitra a za hranice běžného vědomí, přes
které ji přenese psychedelická rostlinná
medicína ayahuasky a San Pedra. Tento
nevšední, ale poutavý cestopis tak vypraví o důvěře, odhodlání a snaze porozumět
nemoci a tím i sobě.
Hodnocení z databáze knih: 90%
Literatura pro děti:
Moony Witcher:
GARRY HOP A OSTROV ZÁZRAKŮ
1. vydání, Praha, Fragment, 2019, 196 s.,
249 Kč
Úžasný příběh plný zvratů a magie
o síle přátelství, toleranci a odpuštění.
Jedenáctiletý Garry Hop žije v zemi,

kde zuří válka. Dvě
nepřátelské rodiny
Fiderbi a Verroti bojují proti sobě
a konec jejich sporu je v nedohlednu.
Garryho otec zemřel
ve válce a jeho matka je vážně nemocná. Vyléčit ji může
pouze bylina z kouzelného Hunského ostrova, jenže o něj
se vedou boje. Přesto se chlapec na nebezpečnou cestu vydává. Podaří se mu
rostlinu s pomocí místního šamana najít?
Překoná nenávist k Alině, dívce z nepřátelské rodiny Fiderbi, se kterou ho osud
svede dohromady?
Hodnocení z databáze knih: 80%

PŘIPRAVUJEME KURZ TANCE PRO POKROČILÉ
Kurz tance pro pokročilé bude zahájen ve středu 8. ledna 2020 v 19 hodin v Kulturním domě
v Archlebových sadech. Bude se jednat o osm tanečních lekcí, které povedou Mgr. Lucie Krtičková
a její taneční partner Martin Kupka. Lekce budou probíhat každou středu od 19 do 21 hodin, vyjma
5. února, kdy lekce nebude z důvodu prázdnin. Reprodukovanou zajišťuje Miloš Flígr. Na kurzy tance se mohou objednávat závazně jen celé páry a to telefonicky od 2. prosince v pracovních dnech
od 9 do 16 hodin na telefonním čísle 777 418 746 (Miloš Kaňa) do naplnění kurzu. Platba proběhne
při první lekci 8. 1. 2020 a cena kurzovného pro pár bude 1600 Kč.
Miloš Kaňa – Kulturní dům
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Dobrušský spisovatel Jiří Raichl se představí
se svými píšícími přáteli v knihovně
Ve čtvrtek 28. listopadu proběhne
v městské knihovně beseda se spisovatelem Jiřím Raichlem a jeho píšícími přáteli. Součástí večera bude také slavnostní
křest jeho nové tvorby. Vzhledem k tomu,
že to není jediná kulturní aktivita, které se
nyní v našem městě chopil, rozhodli jsme
se položit mu pár zvědavých otázek.
Povězte, prosím, našim čtenářům pár
slov o sobě a o svém psaní. Mimo jiné
o tom, jak jste se vlastně v Dobrušce
ocitl, protože vy přece nejste místní rodák …
S dovolením začnu druhou částí otázky.
Máte pravdu: narodil jsem se v Praze, kde
jsem prožil většinu života, ovšem moje
rodina má kořeny tady, v Podorlicku.
Vždy jsem toužil do tohoto kraje přesídlit
a na stará kolena k tomu konečně došlo:
přiženil jsem se do Dobrušky. A rozhodně
nelituju!
A nyní zpátky k první části otázky.
Psaní mě bavilo od mládí. Nikdy mě však
nenapadlo, že bych měl své pokusy publikovat. Postupem času jsem občas někomu
cosi přečetl. Pozitivní odezvy byly povzbuzením, a když se můj podobně postižený kamarád rozhodl zkusit svou tvorbu
zveřejnit, nakazil i mě. Prorazit na našem
knižním trhu je však pro neznámého autora bez protekce v podstatě nemožné, takže
jsem vloni založil vlastní „nakladatel-

ství“, jehož prvními edičními počiny byly
naše knížky. Letos se postupně přidávají
další autoři, ale to je už jiný příběh …
Opravdu, to je jiný příběh, resp. přihrávka na mou další otázku: S čím nás
tedy 28. listopadu v knihovně seznámíte?
V první řadě se bude jednat o kolektivní sborník poezie „6 hlasů lásky“. Jeho
tvoření mi umožnilo spolupráci s úžasnými a nesmírně kreativními lidmi (mezi
nimi je i v Dobrušce už známá Jana Melicharová), co dokázali dotáhnout atraktivní záměr do úspěšného konce. Kmotrem
tohoto veršovaného děťátka by měli být
hosté velice vážení a milí, ale protože to
nechci zakřiknout, nebudu raději ani naznačovat. Další novinkou bude moje třetí publikace z oblasti prózy: povídkový
mix „Tenčí než vlákno pavučiny“. A jako
třešničkou na dortu se pochlubím vymazlenou lahůdkou, z níž mám nesmírnou
radost: poetickým kalendářem, pojatým
jako kompozice fotografií Ivo Malého
(také už ho Dobruška dobře zná) s mým
básnickým cyklem „Malá křížová cesta“.
A zvídavý dotaz na závěr: Vrabci
na střeše si cvrlikají, že kromě knižní
tvorby koketujete s prkny, co znamenají svět. A cosi kujete společně s dobrušskými ochotníky …
Je to tak. A nesmírně se na to těším.

Sborovna. V hlavní roli učitelé
Členové dobrušského Divadelního
spolku F. A. Šubert posílení o opočenské ochotníky nastudovali hru Sborovna.
Původní českou komedii z pera Jaromíra
Břehovského upravil a zrežíroval Zdeněk
Šíma.
Jak napovídá název inscenace, hrdiny
inscenace jsou učitelé jednoho učiliště.
Atmosféra ve sborovně zhoustne poté,

co ředitel přijme do učitelského sboru ambiciózní francouzštinářku a problémový student vyrobí další ze svých
průšvihů. Do rolí kantorů se převtělili
Jiří Sedláček, Romana Šotolová, Jitka
Frelichová, Jana Rejzková, Jaroslava
Pachovská, Karel Bělohlávek, Karolína Sotonová. Vlezlého školníka hraje
Martin Tesař.

Ochotnickému divadlu jsem se určitou
dobu věnoval už v Praze, ovšem než mohlo dojít k pořádné realizaci některého
z mých scénářů, soubor bohužel zanikl.
Po přesídlení do Dobrušky jsem napsal tři
kratší kusy pro ohromně šikovnou partu
z bysterské Elady, zahráli jsme si to s velikou chutí. A přesně jak naznačujete, nyní
je v plánu spektákl s místními ochotníky,
jímž chceme navázat na pěknou tradici
živých vánočních betlémů. Pojal jsem to
jako mile úsměvný příběh o tom, kterak
se Dobrušští vypravili poklonit Ježíškovi. Víc neprozradím, přijďte se podívat
ve čtvrtek 19. prosince večer.
(jme)
Generálka pro pozvané se odehrála v dobrušském Společenském centru
- Kině 70. Po premiéře v Bohuslavicích
a dalších dvou říjnových představeních
v Opočně a Novém Hrádku divadelníky do konce letošního roku čekají ještě
dvě štace: 8. listopadu se představí v Solnici (Společenský dům, 19.00) a 24. listopadu v Machově (Obecní dům, 16.00).
(six)
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Hrátky z látky

1. místo Lenka Pecenová

Téměř šest stovek
návštěvníků
zavítalo na výstavu
„Hrátky z látky“,
která se uskutečnila od 28. září do
6. října v dobrušské
synagoze.
Dobrušské patchworkářky se pochlubily svými výrobky
a rovněž přispěly
na dobrou věc, když
ušily hromadu polštářů pro Kliniku dětské
rehabilitace Fakultní nemocnice v Motole.
A které výtvory obdržely nejvíce hlasů od návštěvníků výstavy? Třicet hlasů obdržela vítězná velká deka Lenky
Pecenové, shodných šestadvacet hlasů

Dáša Marková (menší deka s hvězdami)
a Zdenka Bartoňová (quilt na zeď Podzimní listy). O jeden hlas méně získala za svůj polštář Libuše Matějů, která
i v pětaosmdesáti letech má velkou tvůrčí
inspiraci.
(gb)

Třetí číslo Dobrušského vlastivědného almanachu již v prodeji
Trojka je číslo magické a je považováno za příznivé. Třetí číslo Dobrušského
vlastivědného almanachu k vám přichází
s nadějí, že je přivítáte stejně rádi jako
oba jeho předchůdce. Třetí ročník sborníku vlastivědných prací nabízí opět zajímavou a pestrou plejádu příspěvků.
Najdete zde články týkající se jak přírody,
tak i historie dobrušského regionu.
Někteří autoři zde publikují poněkolikáté, někteří mají svou premiéru.
Rok 2019 je rokem významných výročí. Příspěvek Mgr. Jiřího Macha se zabývá minulostí dobrušského kina, které si
letos připomnělo půlstoletí své existence
v nové budově. Týž autor zpracoval i další článek, který se týká výročí narození
nejpopulárnější dobrušské osobnosti,
Františka Vladislava Heka – F. L. Věka.
Protože jeho život a dílo bylo zpracováno
již nesčetněkrát, je připomenut článkem,
převzatým z publikace k Dobrušské filmové klapce. Významné výročí událostí
Sametové revoluce 1989 bude předmětem
obsáhlé samostatné publikace, kterou připravuje dr. Josef Ptáček.
Velmi závažnou tématikou se zabývají
příspěvky věnované přírodě našeho re-

gionu. Dočtete se zde o památných stromech, o migrujícím ptactvu i o záslužné
práci české větve organizace A Rocha,
která sídlí v Dobrém. Josef Kučera vás
pozve na procházku přírodní rezervací
Skalecký háj.

Velmi pestrá je nabídka článků z historie. Zahrnuje příspěvky o zajímavých
archeologických nálezech, již připomenutou studii o historii dobrušského kina,
ale také podrobný příspěvek o dějinách
místního loutkářského souboru Svět loutek, dobrušského učňovského školství, či
minulosti poutního místa Studánka.
V příspěvcích Zdeňka Bachury,
Mgr. Bohumíra Dragouna, Mgr. Vlastimila Šimka a dr. Milana Pavelky jsou připomenuty méně známé lokality a objekty
našeho kraje. Články PaedDr. Josefa Ptáčka a Petra Slavíka se věnují osobnostem
regionální historie a závěr celého Almanachu tvoří přehledné informace o činnosti
regionálních muzeí v Dobrušce a v Deštném v O. h. v roce 2018.
Věříme, že toto číslo Dobrušského
vlastivědného almanachu bude dalším
dobrým příspěvkem k poznání našeho regionu a že vám přinese mnohé zajímavé
informace o jeho přírodě i minulosti.
Osmdesátistránkovou publikaci zakoupíte v informačním centru nebo vlastivědném muzeu v Dobrušce za 100 Kč.
(jm,vv)

Z REDAKČNÍ POŠTY
„Při pohledu
na „odstavený“
kontejner mne napadlo, že Dobrušce chybí opatření
proti
nemyslícím
nenechavcům, stejně jako mají Tatry
proti mlsným medvědům - elektrické
ohradníky,“ napsala
ve svém příspěvku
Václava Petrová.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci listopadu oslaví významná životní jubilea:
Ing. Josef Slavík
Vlasta Ulrychová
Anna Fadrná
Ing. Vladimír Šilhavý
Božena Moravcová
Věra Novotná
Josef Flégl
Zita Uhlířová
Marcela Papežová
Josef Mervart
Zdeněk Turner
Josef Andrš
Ing. Jan Jarkovský
Jitka Polová
Jarmila Polová

96 let
94 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Orlická
Dobruška, Provozská
Dobruška, Mírová
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Pulická
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Pulická
Dobruška, Křovice
Dobruška, Domašín
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Orlická

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V září z našich řad odešli
Eva Hejzlarová
Květuše Martinková
Stanislav Vágner
Bohumil Wehle
Jaroslava Kollárovičová
Josef Čížek
Alena Vašatová
Vlasta Šritrová
Marta Čtvrtečková
Ing. Václav Marvan

1923
1938
1959
1953
1938
1934
1935
1931
1927
1943

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška - Pulice
Hradec Králové

Čest jejich světlé památce!

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

ZE ŠKOL
SŠ - PVC opět přijede se soutěží „Auto jede“
a otevře se veřejnosti
Střední škola – Podorlické vzdělávací
centrum Dobruška se 20. listopadu opět
stane pořadatelem již 3. ročníku celokrajské soutěže „Auto jede“. Místem,
kde se určitě zase sejdou týmy studentů
ze středních technických škol a ze základních škol společně se zájemci z řad
veřejnosti, bude sál Kulturního domu
v Dobrušce.
Tady se po celé dopoledne zase budou
prohánět malá soutěžní vozidla, která
budou soutěžit ve dvou kategoriích, a to
v kategorii sledovačů čáry bez křižovatek a v kategorii sledovačů čáry s křižovatkami. Vozítka si musí zkonstruovat,
navrhnout a rozpohybovat soutěžní týmy
sestavené z jednoho až tří studentů středních škol a z jednoho až tří žáků základních škol.
Vlastní vozidlo je pak vyhotoveno
ve 3D CAD softwaru s odpovídajícími
rozměry. To si musí týmy odprezentovat
před odbornou komisí, která posoudí kvalitu konstrukčního a designového řešení,
a pak předvést na vlastní soutěžní dráze.

A protože se žádná soutěž neobejde bez
těch správných patronů, tak svého patrona má i soutěž „Auto jede“. Tím je město
Dobruška, které soutěžícím poskytlo sál
Kulturního domu v Dobrušce. Pořadatelé
ze Střední školy – Podorlické vzdělávací
centrum tak věří, že soutěžící budou soutěžit v duchu fair play a neudělají svému
městu ostudu a že sem najdou cestu i žáci
z okolních základních škol, mezi kterými
mohou být budoucí nadějní konstruktéři,
designéři či robotici.
Pokud byste si ale chtěli samotná vozítka blíže prohlédnout a nebo si s nimi
zajezdit na „soutěžní“ dráze, přijďte se
do školy podívat na Dny otevřených dveří, které se konají v pátek 29. listopadu
od 14 do 17 hodin a v sobotu 30. listopadu
od 9 do 14 hodin. Určitě uvidíte autíčka,
ale také celý areál školy s doprovodným
programem. A součástí každé velké akce
je i občerstvení, tak věřte, že potěšíte
nejen oko, ale že i vaše chuťové pohárky si Dny otevřených dveří ve SŠ – PVC
určitě užijí.
(jme)
19
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Projekt příběhy našich sousedů
zavítal do Nového Města nad Metují
Ve středu 9. října se žáci základních
škol ZŠ Školní 1000 /Malecí/, ZŠ Krčín
a ZŠ Komenského z Nového Města nad
Metují zúčastnili v kině programu Příběhy našich sousedů, který pro ně připravili
studenti 3. a 4. ročníku Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií z Dobrušky pod vedením
svých pedagogů.
Jak se to stalo, že projekt Příběhy našich sousedů se dostal i do Nového Města nad Metují? Velmi jednoduše. Projekt,
který byl dokončen vloni v březnu, dopro-

vázela výstava, kterou jste mohli navštívit
na konci května i v Dobrušce na Šubertově náměstí, zaujala mnohé kolemjdoucí. Jedním z nich byl i ředitel Městského
muzea Jiří Hladík. Výstava se mu zalíbila
natolik, že ji přivezl i do Nového Města,
kde bylo možné ji zhlédnout v červenci.
Jiřího Hladíka zaujal celý koncept projektu výstavy a došlo na setkání s pedagogy
ze SPŠelit Jaroslavem Mužíkem a Naďou
Pochobradskou a slovo dalo slovo a společně jsme zrealizovali říjnovou projekci
v Novém Městě nad Metují.
(np, ir)

Poznáváme Anglii

Natěšení jsme se v pondělí 30. září
vydali s CK Arundel na jednadvaceti hodinovou cestu, která nás přenesla

do jiného světa. Do světa historie a kouzel, do království, kde si každý najde
“to své”.

Šesťáci se seznamovali s Kelty
V šesté třídě ZŠ Pulické se v září sešlo
28 žáků a za prvních šest týdnů školního roku toho stihli opravdu hodně. Hned
první týden vyrazili spolu s třídní učitelkou Blankou Maixnerovou, výchovnou poradkyní Hanou Novotnou a paní
asistentkou Pavlínou Horkou Novotnou
na dvoudenní adaptační kurz, který se již
tradičně koná na chatě Juráška v Olešnici
v Orlických horách. Kromě poznávacích
a seznamovacích her si také zasportovali
či obdivovali Utzův mechanický betlém.
Po návratu do školy si zvykali na nové
předměty na druhém stupni a začátkem
října se zapojili do Národního testování
Scio. V rámci tělocviku absolvovali atletický den na stadionu a vydali se také
na poznávací exkurzi do Prahy, při které prozkoumali nejen pražské metro, ale
i Václavské náměstí a výstavu o Keltech
v Národním muzeu.
Petra Poulová
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Na cestě jsme viděli letiště ve Frankfurtu, Dunkerque, dějiště
dramat z 2. světové
války a v ranních hodinách jsme se v přístavu Calais nalodili
na trajekt, jež nám poskytl překrásný výhled na Bílé útesy doverské. Tak nám začal druhý den.
Po vylodění jsme se vydali k Doveru,
klíči do Anglie, který je největším anglickým hradem. Poté jsme pokračovali
do poutního městečka Canterbury, kde nás
čekala nejen známá katedrála nebo stavby
ze středověku, ale i jeden z prvních úkolů. Přestože otázky nebyly lehké, zhostili
jsme se jich a našli všechny potřebné odpovědi. Prý dostaneme odměnu – to jsme
zvědaví! V podvečer jsme přijeli do městečka Gillingham, kde nás již čekaly naše
rodiny. Večeře potěšila nejednoho z nás
a vyčerpaní jsme ulehli k spánku, abychom nabrali síly na další den.
Ve středu jsme se vypravili do ateliérů
Warner Bros Studio a vyzkoušeli si, jak to
asi chodí ve světoznámé prestižní škole
čar a kouzel, v Bradavicích. Našli jsme
nástupiště 9 3/4 a zvládli si k sobě povolat
koště. Žehlili, pletli a vařili jsme zároveň
nebo přemohli i zlé čaroděje. Nevyhnuli jsme se ani Zapovězenému lesu, kde
na nás v bouři útočil pavouk Aragog s jeho
menšími mláďaty. Ani máslový ležák už
pro nás není neznámou pochoutkou.
V závěru dne jsme se ještě podívali
k hradu Windsdor a do městečka pod ním.
Čtvrtek byl zasvěcen návštěvě stadionu
Chelsea. Součástí byla i návštěva šaten
hráčů, zázemí novinářů a možnost si posedět na tribuně. Po celou dobu nás provázel místní zaměstnanec. Na památku
každý žák obdržel sluchátka. Tuto návštěvu si užili hlavně kluci. Pátek jsme trávili v Londýně návštěvami památek. Měli
jsme také rozchod, abychom si mohli nakoupit nějaké dárečky pro rodinu.
Účastníci zájezdu
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Rytmy sběrného dvora
V pátek 20. září byla v ZŠ Opočenská
otevřena netradiční bubenická dílna s názvem „Rytmy sběrného dvora“. Školu
navštívil původně „Dobrušťák“, bubeník
David Andrš, který za použití recyklovaných materiálů v podobě plastových
sudů a hrnců měl v úmyslu žáky naučit
pár rytmů pomocí rytmického slabikování
a zpívání. Formou hry se žáci učili akcentům, gradacím, počítání a prožívání rytmu.
Součástí interaktivní hudební výchovy
byl i body drumming, což je hra na tělo –
tleskání, pleskání a dupání při tanci.
Bubenická dílna přispěla nejen k posílení spolupráce mezi lektorem a žáky
a žáky vzájemně, ale i k jejich psychickému uvolnění a relaxaci. Bezprostřední

přístup lektora byl
podnětem k intenzivním
výkonům
žáků. Zážitek, který
jim byl umožněn,
byl pro ně samé překvapením, čeho lze
společným
úsilím
dokázat.
Děkujeme Davidu Andršovi za nevšední prožitky při
hudební výchově.
Určitě jej pozveme
znovu!
ZŠ Opočenská,
Dobruška

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Vlasta zpívá v novém
Na slavnostním večeru města Dobrušky se členky ženského pěveckého sboru
Vlasta poprvé představily ve svém novém
sborovém oblečení, tentokrát v zářivě barevných halenkách. Doposud jste nás při
vystoupeních mohli vidět v nestárnoucích
elegantních šatech, ve kterých určitě bu-

deme zpívat při slavnostnějších příležitostech ještě mnoho let. Jsme ale velmi rády,
že jsme si po patnácti letech mohly obohatit náš jednotný sborový šatník. Věřte,
že toto napsat vypadá velmi jednoduše,
ale zkuste si představit, co obnáší, když se
třicet žen různého věku a různých povah
má shodnout na střihu a barvě halenek.
Nakonec vždy rozhodla většina a vše
jsme zvládly zejména díky neuvěřitelné
rychlosti a šikovnosti paní krejčové,
paní Martiny Bachurové z Olešnice
v Orlických horách.
Jezdila za námi
do zkoušek, každou
pečlivě změřila, vyzkoušela, ušila.
Na závěr moc
děkujeme našemu
městu Dobruška, že
nás finančně podpořilo a mohly jsme si
tuto radost udělat.
Je to pro všechny
členky Vlasty odměna za spoustu času,
který
společnému
zpívání věnujeme.
Těšíme se na setkání
na některém z koncertů, třeba již brzy
v adventní době.
Dana Friedová,
sbormistryně

Vystavovali jsme
v Častolovicích
Ve dnech 3. – 6. října
se uskutečnila ve výstavním areálu v Častolovicích již tradiční
zahrádkářská
výstava
ovoce, zeleniny a květin „Zahrada východních Čech“, kde nejen
zahrádkáři, ale i ostatní
pěstitelé, výzkumné ovocnářské a zelinářské instituce, šlechtitelé i další vystavovatelé prezentovali výsledky své
celoroční práce. Je to práce zajímavá,
ale nelehká zejména s ohledem na časté
rozmary počasí, výskyt chorob a škůdců na plodinách i výpěstcích. Výstava
také dokumentovala spolupráci zahrádkářů s dalšími zájmovými spolky, např.
se včelaři a chovateli. Všichni ve svém
okolí svojí činností pozitivně ovlivňují
tolik skloňované životní prostředí. Mimořádnou podporu zahrádkářům prokázali
svojí účastí na slavnostním zahájení výstavy i hejtman Královéhradeckého kraje
PhDr. Jiří Štěpán, senátor JUDr. Miroslav
Antl a představitelé městských a obecních
samospráv. Pozvání pořadatelů rovněž
přijal starosta města Dobrušky Ing. Petr
Lžíčař. Překvapením pro všechny byla
nedělní osobní návštěva a nebývalý zájem
pana premiéra Ing. Andreje Babiše.
Dobrušští zahrádkáři na této výstavě již
potřetí v řadě vytvořili svoji samostatnou
expozici. Představili se na ní svými výpěstky a dekorativními výtvory naše čtyři
základní organizace ČZS a to ZLATÝ POTOK, TROJICE, TŘEŠŇOVKA a SVÉ21
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POMOC, několik přátel zahrádkářů a děti
z Mateřské školy Komenského - Za Universitou, výtvarného oboru Základní
umělecké školy a Domu dětí a mládeže

z Dobrušky. Celkem 24 jednotlivců
a 3 kolektivy dětí.
Aranžmá společné
expozice vytvořily
Zdenka Matejsková
a Alena Mecnerová. Zda se nám naše
snaha a úsilí skutečně povedly, to mnozí
„Dobrušťáci“ mohli
posoudit na vlastní
oči při návštěvě výstavy. Z pozitivních
ohlasů již víme, že
jsme se mezi ostatními vystavovateli
rozhodně „neztratili“. Děkujeme všem, kteří nám poskytli
své výpěstky a dekorace.
Tato častolovická výstava má již dlouhodobou tradici a na rozdíl od jiných

profesionálních výstav se zahrádkářskou
tematikou, jako je např. FLORA Olomouc
či KVĚTY Lysá nad Labem, ji připravují
amatérští nadšenci zejména z častolovické organizace zahrádkářů. A možná právě
proto je mezi návštěvníky velmi oblíbená
a hojně navštěvovaná, i když ji letošní počasí moc nepřálo.
Věříme, že výstava a na ní prezentované výsledky práce zahrádkářů dostatečně
prokázaly užitečnost a smysl zahrádkaření pro společnost a to nejen při pěstování vlastního ovoce, zeleniny a květin, ale
i při ochraně a udržování životního prostředí a rozvíjení spolkové činnosti. Děkujeme představitelům samosprávy města
Dobrušky a především starostovi Ing. Petru Lžíčařovi za zájem a podporu dobrušských zahrádkářů.
Za ZO ČZS ZLATÝ POTOK
Ing. Rudolf Filip

Work in Progress

Jako každoročně i letos na podzim pořádal Vješák akci s názvem Work in Progress. Jednalo se o jeden den, konkrétně
o sobotu 12. října. Tentokrát se účastníci
klubu sešli, aby dobrovolně pracovali. Základní myšlenkou je nebát se trávit spolu kvalitní čas, který je vyplněný nejen
hrami a zábavou, ale také prací. Mladí
si vyzkoušeli čištění a malbu zdí ve starém rodinném domě, pomáhali s vyklízením kůlny i úpravou zahrady. Stejně jako
předešlé roky měla tato akce u mladých
úspěch, přestože se jednalo o práci dobrovolnou. Stále více si všímáme, že manuální práce u mladých ztrácí hodnotu a není
populární, proto jsme vděčni, že i tentokrát byla účast hojná. Podařilo se udělat
opravdu velký kus práce, být při tom spolu, povídat si a prohlubovat vzájemné přátelství.
(vm)

www.jbdobruska.cz
Kvapem se blíží Vánoce a každý si přejeme, aby byly pohodové a bez nemocí.
Vůně svíček, vanilkové rohlíčky, naklizený byt a čas s rodinou, s dětmi nejlépe
na sněhu, k tomuto období neodmyslitelně
patří. Ale na druhou stranu, pokud nebude
vše jako ze škatulky, vůbec to nevadí.
V adventním čase se v Sedmikrásce
budeme moc společně těšit na přicházející Vánoce. Vyrobíme adventní věnečky,
čeká nás zdobení perníčků, výroba vánočních přáníček ze scrapbooku a další.
Do tvoření se mohou zapojit děti se svým
dospělým doprovodem a určitě společně
22

vše hravě zvládnou.
Všechen
materiál
pro výrobu bude zajištěn.
Za celou Sedmikrásku přejeme všem
pohodové vánoční
přípravy a hlavně
skvělý společný rodinný čas.
Vedoucí
RC Sedmikráska
Iva Horáková

sedmikraska@jbdobruska.cz
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Farní charita Dobruška

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Barevná tma s řadou hostů
Senioři ČR - Městská organizace Dobruška a spolek Doteky
naděje pro vás připravily bohatý zářijový program.
NA SLOVÍČKO
Každou první středu v měsíci se scházíme v Rýdlově vile
na posezení u kávy a k ní je připraveno občerstvení. Ve středu
6. listopadu začneme tradičně v 9.30 hodin a hlavní surovinou
pro dobroty na stůl budou tentokrát sýry.

ze a v hledišti budou všem držet pěstě například moderátorka
Radiožurnálu Lucie Výborná, ředitel Českého rozhlasu Hradec
Králové Jiří Kánský, programová ředitelka této rozhlasové stanice Lada Klokočníková a na večer se těší i zástupci nadace
Karla Janečka. Podpořit hendikepované můžete přijít ve čtvrtek 28. listopadu Společenského centra – Kina 70 a první tóny
uslyšíte v 17.30 hodin. Vstup je dobrovolný a vstupenky budou
k dispozici v Informačním centru.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Sejdeme se ve čtvrtek 21. listopadu v 16 hodin v Rýdlově
vile. Tentokrát mezi nás nepřijde žádný host, ale Otta Chlupáč
a Petr Tojnar si pro nás připraví program a budeme vzpomínat
na to, co jsme v letošním roce zažili na našich společných setkáních, výletech a pobytech.

VÁNOČNÍ TANEČEK
I když se možná zdá, že do Vánoc je ještě spousta času, tak
my pro vás přesto máme jedno vánoční pozvání. Na středu
11. prosince pro vás chystáme Vánoční taneček. V Kulturním
domě se od 17 hodin bude hrát, zpívat, tančit, ale i rozdávat
drobné dárečky. Zváni jsou všichni a vstup je volný.

BAREVNÁ TMA
Ta letošní bude trochu jiná než ty předešlé. Na pódiu neuvidíte jen zrakově postižené děti a dospěláky, ale protože
spolek Doteky naděje je pro všechny hendikepované, tak bude
program poskládaný z vystoupení účinkujících, kteří zvládají
svůj život i s jiným hendikepem, než je věčná tma. Provázet
večerem vás bude Olda Tamáš - ředitel Východočeské televi-

Pokud se vám naše pozvání líbí a chystáte si s námi tento
adventní čas užít, tak nepište dopis Ježíškovi, ale napište nebo
zavolejte - nejpozději do 25. listopadu - na kontakty:
e-mail: renata.dobruska@seznam.cz
tel:
494 622 953
mobil: 732 262 600.
Krásné podzimní dny vám přejí Renata, Xanto a Petr Tojnar
23
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Relikvie svatého Vincenta de Paul v Dobrušce
Kdo byl svatý Vincent de Paul (1581–
1660)? Říkali mu „pan Vincent“. Téměř
celý svůj život prožil v Paříži, ale dnes
přichází k nám do Dobrušky. Čím byl tento muž – světec – zvláštní? I před ním se
mnozí věnovali službě chudým, obzvlášť
formou almužny. Vincent má zásadu nedávat chudým almužnu, která je uráží
– nedávat jim rybu, ale rybářskou udici.
Jako první začíná už před 400 lety mluvit
o sociální spravedlnosti a ne jenom o sociálním cítění. Je prvním, kdo zapojuje
do charitativní činnosti bohaté lidi. Zakládá spolek Panen křesťanské lásky, ve kterém byly také ženy z bohatších rodin, které
se setkávaly a přímo pomáhaly chudým finančně ze svého majetku, ale i vlastníma
rukama. Zdůrazňuje odpovědnost bohatých za chudé. Kvůli chudým a nevyléči-

telně nemocným navštěvuje i královský
dvůr. Jeho životopisec píše, že jeho rukama prošlo od bohatých k chudým více peněz než pařížskou bankou. Vincent a jeho
následovníci založili 270 celosvětových
evangelizačních, charitativních, zdravotnických a sociálních organizací, řeholí,
spolků a hnutí. Je to skutečně pravý reformátor, který reformuje Církev zevnitř
a začíná od sebe. Relikvie – tělesné ostat-

ky sv. Vincenta navštíví 24 míst v České
republice. Proč přicházejí i do Dobrušky?
Protože tady působí jeho synové – kněží
z Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul
– vincentýni. Podrobný program návštěvy
relikvií v kostele sv. Václava 6. – 7. listopadu najdete na plakátech.
P. ThLic. Augustin Slaninka,CM,
děkan, vikář

Centrum Orion má širokou nabídku služeb
pro handicapované spoluobčany
Centrum Orion podporuje rodiny s dětmi s handicapem v rychnovském regionu
už více než 20 let. Nabízí dva základní
okruhy služeb – osobní asistenci poskytující pomoc přímo v terénu a centrum denních
služeb v prostorech Centra v Dlouhé Vsi.
Osobní asistenci využívají děti i dospělí ve věku od tří do padesáti let s tělesným,
mentálním i kombinovaným handicapem.
V současné době se dvanáct pracovníků
stará o pětačtyřicet klientů. Pomáhají jim
např. s oblékáním, osobní hygienou jíd-

lem nebo s pohybem - Orion tak ulevuje
učitelskému sboru MŠ Láň Rychnov, ZŠ
Kolowratská Rychnov a ZŠ Opočenská
Dobruška, který se může plně věnovat
vlastní výuce.
Novinkou je od letošního června asistence přímo v terénu, kde zatím pracuje jedna asistentka, která má dlouholeté
zkušenosti právě s osobami s těžkými
postiženími, jako je autismus či agresivní
chování.
Asistenci v terénu poskytujeme v pracovní dny v době od 7 do 22 hodin,
za cenu 120 Kč/hod. Po předchozí domluvě lze asistenci poskytnout i mimo tyto
dny a časy (více informací podá Mgr. Lucie Hudečková, 774 455 676,
hudeckova@centrum-orion.cz).
Den otevřených dvří
V úterý 12. listopadu od 9 do 16 hodin
proběhne v Centru Orion v Dlouhé Vsi
Den otevřených dveří. Přijďte a budete
mít možnost společně s klienty nahlédnout do jejich světa, vyzkoušet si terapie

PALEC D OLŮ
Nepochopitelné vandalské
řádění na hřbitově
Vlnu rozhořčení dobrušských obyvatel přineslo
nepochopitelné vandalské
řádění v části městského hřbitova v Dobrušce (v sousedství kostela Sv. Ducha).
Vandal zdevastoval prostor v okolí vsypové loučky a zanechal za sebou spoušť
a škodu za desítky tisíc korun.
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i pomůcky. Po dohodě můžeme zájemcům představit tuto službu i prostory,
v nichž je poskytována, také jindy (více
informací podá Bc. Gabriela Hrobařová,
774 155 180,
hrobarova@centrum-orion.cz).
Do širokého portfolia služeb Centra
Orion patří také terapie Neurofeedback,
pracující s tzv. biologickou zpětnou vazbou. Jak tato terapie funguje, se můžete
dozvědět na přednášce v názvem „Aktualizace myšlenkového softwaru, aneb Jak
si pročistit hlavu“, která v Centru Orion
proběhne v úterý 12. listopadu od 16 hodin (více informací podá Mgr. Taťána
Brodská, 603 950 472, brodska@centrum-orion.cz).
Pečujete o svého blízkého s handicapem? Obraťte se na nás, umíme vám pomoci. Chtěli byste se více dozvědět o naší
organizaci? Zaujala vás naše činnost
a chtěli byste nás podpořit? Neváhejte
a kontaktujte nás.
Mgr. Miroslava Červinková MBA,
ředitelka Centra Orion
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PALEC NAHORU
Pachatel byl rychle vypátrán
Krátce po poškození hřbitova byla vypátrána
osoba podezřelá z tohoto činu. V současné době
stále probíhá šetření ze strany Policie ČR a teprve
po jeho ukončení budou známy další informace.
Pimprlata se stěhovala do nového
Poděkování od „DOBRUŠSKÝCH PIMPRLAT“
Václavu Dvořákovi a Jiřímu Smolovi za zhotovení nových a krásných regálů, ve kterých už nyní
spokojeně bydlíme i s našimi kulisami. Vše nám
společně darovali a dovezli zdarma, bez nároku
na jakoukoliv odměnu.

Děti se mohou těšit
na nové pohádkové kulisy
V neděli 10. a 24. listopadu odehrají členové souboru Svět loutek pohádku Dvě
Maryčky z knihy Zvířátka a
petrovští od Václava Říhy. Přípravy dalšího letošního představení na loutkové scéně v sokolovně začaly ovšem už v říjnu. Ještě
předtím, než herci s loutkami nazkoušeli své role, namalovala
profesionální výtvarnice Hana Kozubová, pocházející z Dobrušky, pohádkové kulisy.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
listopad 2019
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 725 048 991
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA (obytná světnice, kupecký
krám a muzejní expozice) je v květnu otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je
přístupná denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Jindy na předchozí objednání v informačním centru, tel. 494 629 581, nebo
v muzeu.
HISTORICKÁ EXPOZICE: Dějiny města Dobrušky a dobrušské obce židovské, jejichž součástí je i rituální očistná lázeň
mikve a interiér synagogy, jsou přístupné denně mimo pondělí
v 9–11.30 a v 12.30–17 hodin. Expozice mají vchod v budově
muzea čp. 45 na Šubertově náměstí.

KOSTEL SV. VÁCLAVA
Pátek 15. listopadu v 18.00
AUGUSTIN ŠENKÝŘ – REQUIEM
Novodobá premiéra rodáka z Dobrušky po 250 letech.
Koncert k výročí 30 let od sametové revoluce pořádají město
Dobruška, římskokatolická farnost – děkanství Dobruška a Canticum Broumov.

přehled akcí
Vstupné 100 Kč, děti a studenti zdarma. Předprodej vstupenek
v Informačním centru.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 646, ☎ 777 418 203 a 725 048 991
Čtvrtek 7. listopadu v 18 hodin
ŠIFRA MISTRA DIENTZENHOFERA aneb Barokní kostely
na Broumovsku
Přednáška Zdeňka Zahradníka se světelnými obrazy, divadelními
prvky a závěrečnou hypotézou. V letošním roce uplynulo 330
let od narození významného barokního architekta Kiliána Ignáce
Dientzenhofera, autora např. kostelů sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a na Malostranském náměstí v Praze či např. tzv.
Invalidovny v pražském Karlíně. Na Broumovsku postavil se
svým otcem v první třetině 18. století devět unikátních barokních
kostelů. Dientzehofer byl mladším současníkem Jana Blažeje
Santiniho-Aichela – tvůrce tzv. barokní gotiky, kterou uplatnil
např. v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
u Žďáru nad Sázavou, v benediktinském klášteře v Kladrubech,
na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, na kostele
bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory a mnoha dalších. Jeho architektonickému stylu jsou často přisuzovány
principy numerologie, katolické symboliky i židovské kabaly,
dokonce se mluví o tajném „Santiniho jazyku“. U Dientzenhofera se zdá být všechno jasné. Ale je tomu skutečně tak? Nevložil tento architekt do kostelů tzv. broumovské skupiny navzdory
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opatu zdejšího kláštera přece jen nějaké vyšší tajné poselství?
Pořádá Vlastivědné muzeum v Dobrušce. Dobrovolné vstupné.
Pondělí 18. listopadu v 17.00
Koncert žáků ZUŠ

RÝDLOVA VILA
SPOLKOVÝ DŮM
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.

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

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.
Oddělení pro děti:
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 listopad:
„OD ZAČÁTKŮ…“
obrazy ANNY KÁRNÍKOVÉ
Anna Kárníková je studentkou dobrušského gymnázia a žákyní výtvarného oboru ZUŠ Dobruška, kde se učí
u Mgr. Petry Žďánské. Tvoří od nízkého věku ve dne v noci. V malbách
a kresbách hledá vlastní styl
a témata. Zprvu nacházela
svůj osobitý styl skrze portréty, krajiny,
zvířata, abstrakci. V tuto chvíli maluje
především ženy v různých podobách,
kreslí portréty tužkou a experimentuje
i s jinými výtvarnými technikami jako
je grafika, akvarel a suchý pastel. Více
z její tvorby naleznete na stránkách
www.annakarnikova.cz.
Pro předškoláky a malé školáky v úterý 5. listopadu v 15 hodin
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na Pohádkování, které se bude konat
v prostorách knihovny každé první úterý v měsíci. Pro děti bude
připravena tematická odpolední hodinka věnovaná pohádce, povídání si a tvoření.
Sejdeme se 5. listopadu v 15 hodin. Děti se mohou těšit na pohádku o strašidýlkách Bubetce a Smítkovi a výrobu strašidelných
svícínků.
26

D obruš s ká
knihovna
připravila
v rámci letošního
festivalu Den poezie akci pro dobrušské školáky:
10. – 24. listopadu v dopoledních hodinách
„HLEDÁ SE…BÁSNIČKA!“
Hravá hodinka s poezií pro žáky 4. tříd místních základních škol.
Pro veřejnost:
čtvrtek 14. listopadu v 18 hodin ve foyer knihovny
CHVÍLE ZVANÁ NADĚJE
autorské čtení Jitky Šestákové z knihy
1989: Praha na konci listopadu
Občanské fórum, Generální stávka, Chvíle zvaná naděje
K 30. výročí listopadových událostí
roku 1989 vás zveme na autorské čtení
dokumentu, který vznikal přímo v průběhu tohoto dění a zaznamenává čtyřiadvacet dnů od zbití studentů na Národní
třídě po vznik Vlády národního porozu@B181>1;?>39
mění 10. prosince. Je tak možné znovu
<9CD?@14E
?RzQ^c[}Vbe]
vstoupit do času, který rozhodl o našem
7U^Ubv\^cdvf[Q
dalším směřování, a v průběhu besedy
3Xf\UjfQ^v^QTZU
i zavzpomínat, jak kdo z nás tento čas
:Yd[QÏUcdv[_fv
prožil a co pro něj znamená.
Novinářka Jitka Šestáková o této knize
říká: „Rozhodla jsem se tento třicet let starý text vydat jako poděkování všem, kteří svou odvahou, vůlí a činy rozhodli o pádu
komunistického totalitního režimu v naší zemi. A také jsem přitom
myslela na mladé lidi, pro které je to už opravdu jenom historie.“
Pro veřejnost:
čtvrtek 28. listopadu v 18 hodin ve foyer knihovny
Křest knihy TENČÍ NEŽ VLÁKNO PAVUČINY
a autorské čtení JIŘÍHO RAICHLA
Jiří Raichl (*1966) je český prozaik,
básník a dramatik-ochotník.
Narodil se v Praze, od roku 2017 žije
v Dobrušce. Vyzkoušel devatero řemesel
(včetně desáté bídy) a v současné době
profesně zakotvil v sociálních službách.
Literární tvorbě se věnuje jako koníčku.
V roce 2018 založil butikové nakladatelství TOFANA, kolem něhož začíná
budovat svépomocnou komunitu kooperujících autorů. Aktuálně podniká první
krůčky pro zahájení spolupráce s dobrušskými ochotníky.
Dosud vydal: • román „Poblíž nebe“ (2018)
• sborníky povídek „Zítra už bylo“ (2018) a
„Tenčí než vlákno pavučiny“ (2019)
• společně s dalšími pěti básníky sborník poezie
„6 hlasů lásky“ (2019)
STÁNEK KNIHOVNY MĚL ÚSPĚCH
Při Svatováclavských slavnostech jste mohli i letos
navštívit stánek knihovny.
Knihovna nabízela k prodeji vyřazené knihy a časopisy
a propagovala své akce. Musíme říci, že ve stánku bylo
pořádně rušno! Naši příznivci
si zakoupili celkem 537 knih
a 28 balíků časopisů. Všem
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DRÁTOVANÝ ANDĚL – 9. listopadu od 13.30 - kurz drátování
s Martinou Horákovou. Na kurzu lze zakoupit materiál k dalšímu
vyrábění. Cena kurzu včetně materiálu 270 Kč. Přihlášky předem
v DDM nebo ☎ 494 621 505.
TEXTILNÍ DEKORACE – úterý 12. listopadu 9.00 – 11.00.
Ukázka výrobků a výroba vlastní dekorace – pouze ruční šití.
VŠE ZDARMA v rámci projektu ÚPČR Týden vzdělávání dospělých na Královéhradecku. Přihlášky předem v DDM!
PŘÁNÍ NEJEN SVATEBNÍ – středa 13. listopadu 9.00 – 11.00,
ukázka s možností vlastní výroby, netradiční obaly na dárky
a přáníčko, tvoření z papíru a použití embossovací pistole. VŠE
ZDARMA v rámci projektu ÚPČR Týden vzdělávání dospělých
na Královéhradecku. Přihlášky předem v DDM!
děkujeme a těšíme se zase za rok na další příjemný sobotní den
strávený ve stánku knihovny!
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORGANIZUJE
JIŽ 13. SEMESTR VU3V
V říjnu 2019 byl v malém sále kina zahájen další semestr výuky virtuální univerzity třetího věku. V současné době studuje
v konzultačním středisku v Dobrušce celkem 74 seniorů, kteří si
tentokrát mohli zvolit ze dvou témat - Hudební nástroje a Umění
rané renesance v Itálii. Všem našim studentům přejeme, ať se dozví spoustu nových zajímavých informací a především, ať prožijí
příjemné společně strávené chvíle.

ŠITÝ SKŘÍTEK – textilní dekorace nejen na Vánoce – sobota
23. listopadu od 14.00, kurz pod vedením Lenky Pecenové, jednoduché ruční šití. Cena kurzu včetně materiálu 280 Kč.
Přihlášky na všechny akce v DDM, ☎ 494 621 505.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Sobota 2., 9., 16. a 23. listopadu v 19.00
a sobota 30. listopadu ve 14.00
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vyučují Mgr. Lucie Krtičková a Richard Jandáček, vstupné pro
přihlížející 40 Kč. Taneční kurz zakončí Věneček, který se koná
v pátek 6. prosince v dobrušské sokolovně od 19 hodin.
Středa 6. listopadu v 19.30
MARIEN A VÍŤA TRONÍČEK
Hudební skupina Marien z Pardubic patří k nejvýraznějším tvářím nastupující generace v žánru folkové country a trampské
hudby. Koncert se uskuteční při stolovém uspořádání. Vstupné:
150 Kč.
Středa 13. listopadu v 19.00
VONIČKA V- BAND
Koncert hudební skupiny z jižní Moravy, nejen pro starší generaci. Uslyšíte skladby nejznámějších českých a moravských autorů a popové skladby od 60. let až po současnost, které Vonička
V – band nabídne v originálním aranžmá. V ceně vstupenky je
sklenka kvalitního moravského vína. Vše se odehraje při stolovém uspořádání. Vstupné: 170 Kč.

LAPIDÁRIUM

Úterý 26. listopadu v 19.30
LACO DECZI A CELULA NEW YORK
Koncertní vystoupení amerického jazzového trumpetisty a hudebního skladatele slovenského původu Laca Decziho. Koncert
se uskuteční při stolovém uspořádání a cena vstupenky je 240 Kč.

Náměstí F. L. Věka čp. 11
PAVLÍNA KAPLANOVÁ – akryl na plátně
Výstava po celý měsíc v otevíracích hodinách pro veřejnost. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu v 17 hodin.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
MARTINSKÝ TRH – pátek 8. listopadu 9 - 16 hod. Zdobené
perníčky, háčkované, dřevěné a šité hračky, patchworkové dekorace, tepané šperky, tašky z netradičních materiálů, drátované
výrobky, přáníčka, dárky pro radost a potěšení, trdelníky, ukázky
řemesel….
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ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní čp. 428, ☎ 494 623 794
Pondělí 18. listopadu
v 17.00 v Synagoze
Koncert žáků ZUŠ

Připravujeme:
EkoCIHLA K CIHLE - tradiční vánoční divadelní hra dětí
neděle 15. prosince v 9.30 ve velkém sále SC - Kina 70
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program aktivit naleznete na webu www.ixko.eu.

SOKOLOVNA
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
Bližší informace na www.facebook.com/vjesak

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 605 548 288
(vchod od zmrzliny)
Čtvrtek 14. listopadu v 9.30
PRÁVNÍ RADY PRO KAŽDÉHO OCHRANA SPOTŘEBITELE
Mgr. Gabriela Machová, advokátní koncipient
Téma: reklamace vánočních dárků, nákup přes internet atd., právní rady pro každého. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Středa 20. listopadu v 9.30
ZÁKLADY PREVENCE LOGOPEDICKÝCH VAD
Mgr. Šárka Veselá, klinický logoped
Téma: informace, které využijete v praxi, jak podporovat komunikační schopnosti, kdy zahájit logopedickou péči, jak probíhá
řečový vývoj dítěte, doporučení pomůcek, hraček a knih, zodpovězení otázek rodičů. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Čtvrtek 28. listopadu v 9.30
JAK PRACOVAT S TEMPERAMENTY SVÝCH DĚTÍ
Mgr. Evald Rucký, biskup JB ČR,
rodinný a výchovný poradce
Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.

IXKO
Církev bratrská v Dobrušce
Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA
každou neděli od 9.30 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
v ul. Zd. Nejedlého 574:
EXIT (diskuzní klub, více na www.exitclub.cz) - každé úterý
v 16.00
BIBLICKÉ STUDIUM - nyní každou středu v 19.00
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K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.00

Opočenská 585, ☎ 724 179 754
Neděle 10. a 24. listopadu
vždy v 10.00 v Loutkové scéně
DVĚ MARYČKY
Členové souboru Svět loutek odehrají pohádku pro nejmenší
z knihy Zvířátka a petrovští od Václava Říhy.
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.

HUSŮV SBOR
Sobota 9. listopadu v 17.00
VARHANNÍ KONCERT studentů Hudební katedry Univerzity
Hradec Králové. Obraz z kůru bude přenášen na plátno umístěné
v přední části kostela. Vstupné dobrovolné.

ELADA BYSTRÉ
Sobota 16. listopadu v 19.00
WATERMELON SLIM
Žijící bluesová legenda z Oklahomy a několikanásobný držitel nejprestižnější bluesové ceny Bluesmusic Award! Vstupné
350 Kč, rezervace tel. 730 181 011. Předprodej: Dobruška JINÝ
KAFE, Nové Město n. M. Café CHEErS…, Náchod Mlsná farmářka.

RODINNÝ PIVOVAR
RAMPUŠÁK
Sobota 9. listopadu od 11.00 do 22.00 (provoz kuchyně do 20.00)
TRADIČNÍ SVATOMARTINSKÉ HODY
Rezervace na tel. čísle: 737 130 963 (pracovní dny 8 – 16).

KRUPÁRNA DOBRÉ
Ekocentrum Keithe Morrise
Dobré 85
Pátek 8. listopadu v 18.00
AFRIKA RÁJ A PEKLO ZVÍŘAT
Příroda a zvířata východní Afriky objektivem Martina Ladnara.
Prezentace fotografií s komentářem. Vstupné dobrovolné.
☎ 775 042 228. Více na www.arocha.cz.
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Pátek 1. listopadu ve 20.00
Neděle 3. listopadu ve 20.00
ABSTINENT
Premiéra českého dramatického filmu. Jak rychle se lze dostat
na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj odrazit? V hlavní
roli Josef Trojan a alkohol. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč.
78 min.
Sobota 2. listopadu v 17.30
PSÍ KUSY
Repríza animované rodinné komedie – Kanada. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč. 87 min. České znění.
Sobota 2. listopadu ve 20.00
STAŘÍCI
Premiéra dramatického filmu ČR/SR. Dva bývalí političtí vězni
ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora
z 50. let, který nebyl za své činy nikdy oficiálně potrestán Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 85 min.
Neděle 3. listopadu v 15.00
HURÁ DO POHÁDKY
Pásmo krátkých animovaných filmů (ČR) pro nejmenší diváky
a jejich bystré sourozence a zvědavé rodiče. Mládeži přístupný
od 3 let. Vstupné 90 Kč. 45 min.
Neděle 3. listopadu v 17.30
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Repríza (2D) amerického fantastického rodinného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč. 100 min. České znění.
Čtvrtek 7. listopadu ve 20.00
AD ASTRA
Premiéra amerického sci-fi thrilleru. Brad Pitt putuje na vnější
okraj sluneční soustavy, aby zastavil hrozbu pro veškerý život
na Zemi. Objevuje zde tajemství, která zpochybňují povahu lidské existence a naše místo ve vesmíru. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč. 123 min.
Pátek 8. listopadu ve 20.00
JOKER
Repríza amerického dramatického kriminálního thrilleru. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 122 min. České znění.
Sobota 9. listopadu v 17.30
ADDAMSOVA RODINA
Premiéra americké rodinné animované komedie. Na plátna kin
se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.
České znění.
Sobota 9. listopadu ve 20.00
Neděle 10. listopadu ve 20.00
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Premiéra české romantické rodinné komedie. Trochu svérázná
svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna
Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synkem Mikulášem strávit advent na horách,
aby se tak vyhnula svému citovému problému… Dále hrají: Boleslav Polívka, Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek Němec
a mnoho dal. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 105 min.
Neděle 10. listopadu v 15.00
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Repríza animovaného filmu VB/USA/Francie. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč. 87 min. České znění.

POZOR!
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Pondělí 11. listopadu v 10.00
LLEE
HOLD VÁLEČNÝM VETERÁNŮM
Město Dobruška a Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad vzdávají hold
válečným veteránům. Součástí slavnostního
programu bude promítnutí unikátního dokumentu Vlastimila Venclíka Zpráva o dvou osudech (příběh dvou
příslušníků RAF) za jeho osobní účasti. Všichni jste srdečně
zváni. Vstup je zdarma.
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70

Neděle 10. listopadu v 17.30
FANY A PES
Premiéra očekávaného animovaného filmu – Německo/Česko/
Belgie. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč. 86 min. České znění.

KONCERT!
Pondělí 11. listopadu v 19.00
TOMÁŠ BARTOŠ
Hudební večer plný známých melodií české i světové hudební scény.
Hosté: Adéla Kamešová (vokály
a kytara), Irena Pavlíčková (klavír),
Eliška Piskorová (moderní gymnastka) a Pěvecký sbor ZUŠ Opočno pod vedením Petry Flígrové
Vstupné: 150 Kč. Předprodej od 21. října on-line na
www.kino.mestodobruska.cz. 120 min.
PŘEDNÁŠKA!
Středa 13. listopadu v 19.00
CO ZAŽIJEŠ VE VIETNAMU?
Zábavný cestovatelský stand-up o Vietnamu. Mladý cestovatel
rozesměje kino a podpoří nemocnou ženu z Dobrušky. Veškerý
výtěžek ze vstupného bude věnován paní Ladislavě z Dobrušky, která bojuje s následky senzorické a motorické neuropatie.
Přijďte si užít inspirativní cestovatelský večer a zároveň udělat
dobrý skutek. Vstupné je 100 Kč. Spolupořadatel: Farní charita
Dobruška.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 14. listopadu v 10.00
NABARVENÉ PTÁČE
Repríza dramatického filmu ČR/SR/Ukrajina. Režie: Václav Marhoul. Mládeži do 18ti let nepřístupný. Vstupné 60 Kč. 169 min.
Čtvrtek 14. listopadu ve 20.00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Repríza české komedie od režiséra Jiřího Vejdělka. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 110 min.
Pátek 15. listopadu ve 20.00
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Premiéra amerického akčního sci-fi filmu. Linda Hamilton jako
Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger jako Terminátor
T-800 se vracejí ve svých ikonických rolích. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 128 min.
Sobota 16. listopadu v 17.30
ADDAMSOVA RODINA
Repríza americké rodinné animované komedie. Mládeži přístupný. Vstupné Kč. 90 min. České znění.
Sobota 16. listopadu ve 20.00
LE MANS ‘66
Premiéra amerického dramatického životopisného filmu. Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby
a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto Ford GT40, aby s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 153 min.
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POZOR MIMOŘÁDNĚ PŘEDSTAVENÍ!
Neděle 17. listopadu v 18.00
VZPOMÍNKA NA SAMET
Události revolučního listopadu 1989 v Dobrušce.
- filmové týdeníky z listopadu 1989
- revoluční atmosféra v Dobrušce očima přímých aktérů
- dobové písně
(písničkář Jaroslav Čížek a pěvecký sbor Vlasta)
Pořádá město Dobruška. Vstup volný.
Všichni jste srdečně zváni.
POZOR MIMOŘÁDNĚ PŘEDSTAVENÍ!
Pondělí 18. listopadu v 18.00
VZPOMÍNKA NA SAMET
Filmový večer zahájí dobový týdeník z roku 1989, po kterém
bude následovat projekce dokumentárního filmu Československo/Kanada Proč Havel? (Why Havel?) od režiséra Vojtěcha
Jasného. První český polistopadový prezident v celovečerním
dokumentu tentokrát v režisérském sestřihu i se scénou, která
se do původní české verze nedostala. Filmem vás osobně provede režisér Miloš Forman. Mládeži přístupný. Vstup volný.
95 min.

Pátek 29. listopadu ve 20.00
DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST
Premiéra hudebního dokumentárního filmu VB. Mládeži přístupný. Vstupné 250 Kč. 95 min.
Sobota 30. listopadu v 17.30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II.
Repríza (2D) amerického rodinného animovaného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min. České znění.
Sobota 30. listopadu ve 20.00
VÝJIMEČNÍ
Premiéra francouzské komedie. Bruno (Vincent Cassel) vede
spolek pro autistické děti a dospívající, jejichž případy jsou tak
komplikované, že je všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik (Reda Kateb) učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se
o tyto děti starat. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 114 min.

MALÝ SÁL
VÝSTAVA
VÝSTAVA SAMET ´89 - dokumentární fotografie Karla Cudlína z období pádu totality a porevolučních událostí. Výstava je
přístupná od 1. listopadu do 2. prosince v provozních hodinách
kina.

Čtvrtek 21. listopadu v 10.00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Repríza české komedie od režiséra Jiřího Vejdělka. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 110 min.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ!
Čtvrtek 21. listopadu v 19.30
PENZIÓN PRO SVOBODNÉ PÁNY
Divadlo Palace Praha. Komedie odehrávající se v pokoji jednoho penzionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší
upjaté předpisy domovního řádu. Hrají: Patrik Děrgel, Anna
Fialová, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová a další. Vstupné:
390 Kč. Předprodej on-line v neděli 3. listopadu od 15.30 hod.
Pátek 22. listopadu ve 20.00
Sobota 23. listopadu ve 20.00
Neděle 24. listopadu ve 20.00
VLASTNÍCI
Premiéra české dramatické komedie od režiséra Jiřího Havelky. Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí.
Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové
filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi,
na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. Mládeži přístupný Vstupné 140 Kč. 96 min.
Sobota 23. listopadu v 17.30
Neděle 24. listopadu v 15.00
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II. Film ve 3D
Premiéra amerického rodinného animovaného filmu. Mládeži
přístupný. Vstupné 140 Kč.
90 min. České znění.
Neděle 24. listopadu v 17.30
FANY A PES
Repríza animovaného filmu – Německo/Česko/Belgie. Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kč. 86 min. České znění.
POZOR!
Čtvrtek 28. listopadu v 17.30
BAREVNÁ TMA
Doteky naděje, z. s. vás zve na večer nazvaný Barevná tma.
Večerem provází moderátor Olda Tamáš. Účinkují děti i dospělí
s hendikepem, ale i ti zdraví. Vstup je volný a vstupenky s místenkou je možno si vyzvednout na IC Dobruška nebo v pokladně Kina 70 od 1. listopadu.
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CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA!
Úterý 12. listopadu v 18.00
ALTAJ - nejkrásnější hory Sibiře
Vyprávění cestovatele Vladimíra Lemberka o jednom přátelství,
které překoná všechny překážky, o cestě tajgou, po ledovci, močálem, přes horská sedla až na mongolské pláně. Divoká příroda
plná květů, jurty svérázného národa Altajců, pasoucí se velbloudi i jakové, ale také nečekaný boj o život. Taková cesta zopakovaná po čtvrtstoletí nutně vyvolá řadu srovnání, ale také emocí...
Jak se žilo v tehdejším Sovětském svazu a nyní?
Pořádá vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou. Vstupné dobrovolné.
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SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
FOTBAL
Domácí mistrovské zápasy týmů SK Dobruška
na Městském stadionu Václava Šperla

CO ZAŽIJEŠ

VE VIETNAMU?
CESTOVATELSKÝ STAND-UP
13/11 | 19:00 | KINO | 100 KČ
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Sobota 2. listopadu
Krajský pohár st. přípravek
Dobruška/Opočno, Solnice, Kostelec n. O.

10.00

Neděle 3.listopadu
Krajský přebor mladší žáci
Dobruška, Třebechovice, Černilov, Rychnov n. K.

10:00

Sobota 9. listopadu
Krajská soutěž ml. dorostu
Dobruška/Opočno - Červený Kostelec
Krajský přebor - muži
SK Dobruška A - Police n. M.

14.00

Neděle 10.listopadu
Okresní přebor II .tř. - muži
Dobruška B – Albrechtice n. O.

14.00

11.30
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SPOUSTA ZÁŽITKŮ A SKVĚLÝ POCIT U SRDCE
VEŠKERÝ VÝTĚŽEK ZE VSTUPNÉHO BUDE DAROVÁN LADISLAVĚ Z DOBRUŠKY,
KTERÁ MÁ OMEZENOU POHYBLIVOST. UŽIJ SI VEČER A UDĚLEJ DOBRÝ SKUTEK.

Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
PROVOZNÍ DOBA V LISTOPADU
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Bazén
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

13 – 16 a 19 – 21
13 – 18 a 19 – 21
pro veřejnost zavřeno
13 – 18 a 19 – 21

Pátek 13 – 21
Sobota 12 – 21
Neděle 12 – 20

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
Úterý 14.45 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Čtvrtek 15.15 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Pátek 14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy)
a dále: Pátek 22. listopadu otevřeno pouze od 14 do 20 hodin
Sobota 23. listopadu otevřeno pouze od 12 do 20 hodin
Aquaerobic
úterý a čtvrtek 18 – 19
Alternativní provoz (veřejnost nebo organizace):
pondělí 16 – 19
úterý
17 – 18
čtvrtek 13 – 14 a 17 – 18
Sauna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

13 – 21 muži
13 – 21 ženy
13 – 21 muži
13 – 17 ženy
17 – 21 společná

Pátek 13 – 21 muži
Sobota 12 – 21 společná
Neděle 12 – 20 společná

Ranní plavání (ve dnech školní výuky):
středa – pátek 6.00 – 730 hod.
Pátek 1. listopadu ranní plavání zrušeno
Středy 6.00 – 7.00 (rezervace 1 dráhy)
Spinning s Alenou
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
Běžci se vydali popáté do ulic Dobrušky
Sedmašedesát běžců se v neděli 29. září
postavilo na start pátého ročníku Běhu
Dobruškou. Dostaveníčko před Rýdlovou
vilou si dali vytrvalci všech věkových
kategorií od dětí po veterány, aby zdolali
vzdálenosti od 2,5 do 10 kilometrů.
Absolutními vítězi se stali Pavel Jelen
(Hvězda Pardubice) a Kateřina Černíková
(Cyklo Tony Náchod), kteří desetikilometrovou trasu absolvovali v čase 36:33 minuty, respektive 47:00 minut.
Výsledky
Trať 10 km – muži do 29 let: 1. Pavel
Jelen (Hvězda Pardubice) 36:33 min., 2.
Jan Petr (Ještětice) 44:54, 3. Daniel Zemánek (Dobruška) 49:10; do 39 let: 1.
Jaroslav Ehl (Wikov Ski Skuhrov n. B.)
40:22, 2. Tomáš Dražan 41:36, 3. Martin
Laštůvka (Cyklo Tony) 43:24; do 49 let:
1. Ondřej Čáp (SK Dobruška) 43:52, 2.
Roman Palguta (Green4plan) 47:01, 3.
Jiří Slavík (Dobruška) 49:35; nad 50 let:

1. Jan Vejběra (Cyklo Pokr) 42:22. Ženy
do 39 let: 1. Kateřina Černíková (Cyklo
Tony Náchod) 47:00; do 49 let: 1. Petra
Eliášová (Vysoké Mýto) 51:07, 2. Zuzana
Zlámalíková (Jasenná) 56:44.
Trať 5 km – muži: 1. Martin Písař (Team
Cyklo Trener) 18:41, 2. Šimon Maidl
18:42, 3. Štěpán Maindl (oba Wikov Ski
Skuhrov n. B.) 19:03. Ženy: 1. Kateřina
Baškovská 23:03, 2. Romana Baškovská
(obě Holky z Vršovky) 23:41, 3. Zuzana
Kubíčková (Wikov Ski Skuhrov n. B.)
24:29..
Trať 2,5 km – muži: 1. Radim Eliáš (Ski
team Česká Třebová) 10:37, 2. Jan Křepela 11:10, 3. Vladimír Bečvář (oba Wikov
Ski Skuhrov n. B.) 13:14. Ženy: 1. Sabina
Eliášová (Ski team Česká Třebová) 10:54,
2. Hana Víšková (Dobruška)13:11, 3.
Jana Michlová (Wikov Ski Skuhrov n.B.)
14:20. Chlapci: 1. Ondřej Verner (Wikov
Ski Skuhrov n. B.)
9:57, 2. Filip Matějů

Absolutní vítězové pátého ročníku Běhu
Dobruškou Pavel Jelen a Kateřina Černíková.
(Dobruška) 10:07, 3. Jan Křepela (Wikov
Sku Skuhrov n. B.) 10:53. Dívky: 1.Adéla Michlová 12:43, 2. Tereza Michlová
13:01, 3. Radka Pilná (všechny Wikov Ski
Skuhrov n. B.) 13:07.
Kompletní výsledky najdete na http://
www.stop-time.cz/zavody/2019-09-29_
dka/vysledky.html.
(dr)

Pomyslné stupně vítězů v kategorii mužů 40 – 49 let na deset kilometrů obsadili borci z Dobrušky. Zleva druhý Roman Palguta,
vítězný Ondřej Čáp a třetí Jiří Slavík.

Propršený den mladých hasičů v Křovicích
V sobotu 5. října, snad v nejdeštivějším dni celého roku, proběhlo v Křovicích
okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti. Mezi dětmi nazývaný „braňák“ je
zahajovacím závodem nového ročníku celostátní hry Plamen.
Od rána až do odpoledne Křovicemi a jejich okolím probíhaly pětičlenné
hlídky mladých hasičů z celého okresu
Rychnov nad Kněžnou. Soutěžilo se v kategoriích mladší žáci, starší žáci a dorost (tato kategorie byla ještě rozdělena
na družstva a jednotlivce).
Mladší žáky čekala trať dlouhá 2 km
a starší žáky s dorostem tříkilometrová
trasa. Hlídky mladých hasičů vedle běhu
a orientace v terénu čekalo na trati šest
stanovišť. Na každém z nich plnily úkoly,
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které prověřovaly jejich znalosti a fyzickou zdatnost. Na prvním stanovišti absolvovali soutěžící střelbu ze vzduchovky,
následovala stanoviště: lanová lávka,
základy topografie, požární ochrana, uzlování a základy první pomoci. Přesto, že
celý den pršelo, závodu se zúčastnilo 34
hlídek mladších žáků, 35 hlídek starších
žáků, 7 družstev dorostenců a 10 dorostenců jednotlivců. Celkem se závodu zúčastnilo 390 dětí. V závodě si nejlépe vedli
mladší žáci z Houdkovic, starší z Černíkovic, dorostenci z Opočna a dorostenky
z Černíkovic. Z domácích Křovic se nejlépe zadařilo Adamu Prostředníkovi, který
zvítězil v kategorii dorost jednotlivec.
Mladí hasiči z Křovic neustále hledají
nové kamarády do svého kolektivu. Je-li

ti pět až patnáct let, přijď se mezi nás podívat. Trénujeme každý pátek. Bližší podrobnosti na telefonu 608 135 250.
Za SDH Křovice Václav Andrš,
vedoucí mládeže
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Z DOBRUŠSKÝCH FIREM
JECH GUITARS: Poctivá práce a originalita
Při vyslovení jména Jech si snad každý
Dobrušťák vybaví jediné: výrobce sedacích souprav a nábytku. O poznání méně
lidí však ví, že je také spojené s výrobou
kytar. To je zásluha TOMÁŠE JECHA,
který se tímto směrem vydal už během
středoškolských studií. V současné době
má na kontě pětačtyřicet kytar a jeho firma JECH GUITARS proniká do podvědomí muzikantů.

spolupracuji s Dominikem Poulem, který
se specializuje na elektrické kytary.
Jak dlouho trvá výroba?
To je individuální. Jestliže se jedná
o základní verzi kytary bez velkého zdobení, tak je za měsíc hotová. Jestliže se
jedná o designový typ, počítejte až půl
roku.
S jakými materiály pracujete? Kde sháníte dřevo?
Na přední desky používám smrk,
pro který jezdím do Rakouska a Itálie.
Na zadní desky a luby používám jak exotická dřeva z Amazonie, Indie a Afriky,
tak tuzemská jako jsou javor, švestka či
ořech. Ve skladu mám patnáct druhů dřeva, od základních až po vzácné.
Na kolik taková kytara přijde?
Cenová relace je nad padesát tisíc.
Záleží na přání zákazníka, na designu
a dalších „vychytávkách“. Základní cena
začíná mezi 40 až 50 tisíci korun.

Kdo nebo co vás ke kytarám vedlo?
Od mládí mě bavila práce se dřevem a byl jsem stále zavřený v dílně,
což vzhledem k rodinné tradici není nic
divného. Po základce jsem nastoupil
do Střední školy – Podorlické vzdělávací
centrum, ale po druhém ročníku jsem přešel do Hradce Králové na čtyřletou Umělecko-průmyslovou školu s maturitou
zaměřenou na výrobu hudebních nástrojů.
V mém případě to byly kytary. V osmnácti letech jsem začal hrát na kytaru a bylo
jasné, že od nápadu postavit si kytaru nebylo daleko k realizaci. Během prváku
jsem postavil první elektrickou kytaru,
ve druháku první akustickou a následovaly další. Během praxe ve firmě Rozawood
v Kolíně jsem pod vedením mého mentora
Romana Zajíčka zhotovil dvanáct kytar.
Pomohl mně nahlížet na dřevo, ukázal,
jak vše funguje, a seznámil s dalšími klasickými kytaráři.

Co prodej? Jste s odbytem spokojený?
Většina z vyrobených kytar je prodaná.
Takže nemůžu být nespokojený.
Prodáváte jen domácím muzikantům
nebo i do zahraničí?
Hlavně našim a jednou na Slovensko.
Oslovuji muzikanty, zájem mají sběratelé. Mám obchod v Praze, ale český trh je
omezený. Snažím se proto prosadit do obchodů v Nizozemsku, Německu a Anglii.
Uvidím, jak dopadnou osobní jednání
a účast na veletrhu v Mannheimu. Konkurence je samozřejmě vysoká a prosadit
se na zahraniční trhy je nesmírně obtížné. Pomoci by mohl nový projekt Wolfs
street session, který rozjíždíme s pražskými kamarády. Jedná se o hudební pořad s akustickými koncerty a rozhovory
na You Tube. V prvním zářijovém dílu byl
hostem Thom Artway, dále se představí
například David Koller či Tomáš Klus,
kteří zahrají jednu písničku na moji kytaru. Jedná se o zajímavý, profesionálně
zpracovaný projekt.

Pracujete na objednávku zákazníka,
nebo volně tvoříte?
Asi pětina výroby jsou zakázky, zbytek jsem projektoval podle sebe. Měl
jsem volnou ruku a nekladl fantazii žádné
meze. Zájemci si mohou vybrat z pěti základních tvarů a pak záleží na designových doplňcích. Například nedávno jsem
dřevo pálil střelným prachem.

Kde vás mohou zájemci najít či navštívit?
Stačí napsat na můj mail: jechguitars
@gmail.com a domluvíme schůzku.

Kdo ze známých muzikantů hraje
na výš nástroj?
Těší mě, že s mojí kytarou vystupuje
hvězda folkové scény Michal Horák.

Přání a cíle?
Poctivou prací si udělat v komunitě
kytarářů jméno. Chci se svou originalitou
prosadit jak doma, tak v zahraničí. (dr)

Kolik kytar jste už postavil?
V současné době jich mám na kontě
pětačtyřicet. Specializuji se na akustické
kytary s kovovými strunami. V poslední
době jsem začal stavět i elektrické, od léta
už čtyři. Co kytara, to originál. Hodně
33
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Nejdražší Kupkův obraz v Opočně
Více než dvě tisícovky milovníků výtvarného umění navštívilo během dvou
dnů (21. a 22. září) výstavní síň na prv-

ním nádvoří opočenského zámku, aby si
prohlédli originál obrazu Františka Kupky
Plochy příčné II. Olejomalba o rozměrech
83x63 cm, vytvořená v roce 1923, se letos
prodala za rekordních 78 milionů korun.
Výstava vznikla ke 148. výročí narození Františka Kupky a k významnému
životnímu jubileu sběratelky a mecenášky
umění Medy Mládkové.
Pro ty, kteří nestihli zářijovou prohlídku, máme dobrou zprávu: obraz si budou
moci ve výstavní síni prohlédnout i v příštím roce. Ale to už místo originálu bude
vystavena reprodukce cenného obrazu.
(dr, dš)

Z bývalého pivovaru v Olešnici zbyl jen sklep a skládka suti
Letos v říjnu tomu
bylo patnáct let, co byl
po 135 letech srovnán
se zemí olešnický pivovar Oskara Miguly. Prý
pro dezolátní stav objektu. Nejsem sám, kdo
se s tím musel smířit. Zvítězilo nekulturní
řešení. Při dobré vůli šlo třeba likvidaci
pivovaru zabránit. Domnívám se, že kvalitní pivovarská architektura odkazující
na významnou olešnickou osobnost mohla být zachována jako kulturní památka.
Nestalo se.
Názory na odstranění tohoto objektu se
jako vždy při takových rozhodnutích různí. Někteří si to přáli, pro některé to byla
naopak noční můra. Pivovar jsme brali tak
nějak automaticky. Při průchodu kolem nás
snad ani nenapadlo, že pivovar po celá léta
tvořil svým způsobem dominantu, že tohle
místo bylo jedním z hlavních center obce,
kdysi hrdého na svoji tradici – pivovarnictví. Za tři dny od 6. do 8. října 2004 víc než
stoletý objekt zmizel definitivně z pohledu
našich očí. Ztratili jsme jednu z dominant,
byť byla v nepěkném stavu, ale hlavně šlo
o možnost využít ji jako součást nějaké
nové ideje celé naší
obce. Pivovar padl
a nezapomínejme ani
na to, že to byla také
jedna z několika málo
zajímavostí
obce.
Budova, která měla
ojedinělý
vzhled
a neodmyslitelně patřila ke koloritu obce.
Oskar Migule (1838 - 1929)
- zakladatel a majitel pivovaru
34

Dnes po patnácti letech je prostor
bývalého pivovaru zarostlý kopřivami,
na místě samém skládka suti, hospodářská budova v dezolátním stavu, vytlučená
okna, narušená střecha, areál uprostřed
obce naprosto bez života. Zbyl jen chátrající vchod do podzemí pivovarských
sklepů. Sejdete–li po jednatřiceti schodech, devět metrů hlubokou vstupní šachtou, ocitnete se na dně pivovarských
sklepů a po několika krocích vstoupíte do spojovací chodby, odkud je vstup
do tří klenutých sklepů. Ten největší má
délku pětadvacet metrů, výšku pět metrů, šířku pět a půl metru, ostatní dva
jsou o něco málo kratší. Při bourání pivovaru jezdila po klenutých sklepech
těžká technika, což mohlo mít negativní
vliv na narušení klenutí. Nestalo se, ani
počasí, ani roky bez nadzemních objektů

nenarušily nijak statiku sklepů, vše je suché a stálý chlad je zachován. Jak dlouho?
Do prvního sklepa vedla ze silnice vrata.
Tam býval průchod do lednice, v níž se
skladoval led z místního rybníka. Led postupně odtával, ledová voda ochlazovala
sklepy a svým odparem zamezovala i rozsychání sudů.
Po 150 letech zbyly jen fotografie, kterých mnoho není, a vzpomínky. Současná
podoba prostranství – žalostný pohled. Co
bude na jeho místě, není známo. Občas se
kolemjdoucí zastaví, aby spatřili velkou
mezeru. Některé se zaplňují jen velmi těžko. My, dříve narození se často vracíme
ve vzpomínkách do mladých let, protože
minulost se má připomínat. Taky proto, že
dopředu se vracet nedá.
Zdeněk Bachura,
kronikář obce Olešnice v O. h.
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Křížovka o ceny
Tajenka desátého čísla Dobrušského
zpravodaje roku 2019 souvisela s plesem
města Dobrušky. Tajenka 10/2019 zněla
následovně: Ples města s Ilonou Csákovou.
Z devětašedesáti úspěšných luštitelů
bylo vylosováno trio výherců: Ilona Mencelová z Dobrušky, Jiří Víšek z Dob-

rušky a Lubomír Hrnčíř z Dobrušky.
Šťastní výherci získávají obvyklou cenu
- poukázku na dvě vstupenky na listopadové 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 prosince 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 pátku 15. listopadu. Stačí jen mít trochu více štěstí při slosování správných řešení…
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE

3RQGďOtDçSiWHN
polední menu
YĀHWQďSROpYN\
od 95 .Ā
ɔɔɔɔ
Víkendové
speciality
ɔɔɔɔ
Svatomartinská husa
9. 11. - 11. 11. 2019
ɔɔɔɔ
Posvícenské hody
23. 11. - 25. 11. 2019
ɔɔɔɔ

.$æ'ë3É7(.
SPECIALITY
Z GRILU
J*ULORYDQpYHSĜRYpNROHQR (úprava sou-vide), N\VHOiRNXUND
IHIHURQN\KRĜþLFHNrenex, chleba 189 .þ
J3HþHQiYHSĜRYiåHEUD ~SUDYDVRX-YLGH Y%%4RPiþFHN\VHOi
RNXUNDIHIHURQN\KRĜþLFHNrenex, chleba 159 .þ
J'ĜHYRUXEHFNêãSDOHN JNXĜHFtSUVDJYHSĜRYiNRWOHWa),
kyseOiRNXUNDIHIHURQN\FKOHEDUR]SHþHQêQDViGOH.þ
J.XĜHFtVWHDk s ratatouille zeleninou, EUDPERURYêãSt]V FLEXOt195 .þ
J6WHDN]YHSĜRYpNUNRYLþN\VRX-vide SRGiYDQêV YtGHĖVNRXFLEXONRX
SHþHQêPLEUDPERU\a þHVQHNRYêPGLSHP .þ
J=HOHQLQRYêVDOiW s JULORYDQêPNXĜHFtPPDVtþNHPIUDQFRX]VNê
dresink, toust 179 .þ DGDOãtVSHFLDOLW\

7HSOiNXFK\Qď
po celý den

MOTEL SKALKA
RESTAURANT
3RGEĜH]t
518 03
+420 775 566 678
motel.skalka@seznam.cz
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2004 - 2019
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ve spolupráci s

NÁVŠTĚVA Z BĚLORUSKA. V úterý 24. září navštívil Dobrušku náčelník Navigační a topografické služby Ozbrojených sil Běloruské republiky, plukovník Yury Logvinovich spolu s hlavním inženýrem služby, podplukovníkem Mikhailem Rutou. Vzácní hosté si prohlédli dobrušský Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, jímž je provedl jeho ředitel, plukovník Jan Marša. Poté návštěvu
z východní Evropy přijal na renesanční radnici starosta Petr Lžíčař.

V sobotu 5. října uplynulo 101 let od narození BRIGÁDNÍHO
GENERÁLA MIROSLAVA ŠTANDERY, stíhacího letce v britském Královském letectvu za druhé světové války. V předvečer
jubilea se čestnému občanovi Dobrušky u jeho pamětní desky
na Špejcharu poklonili starosta Petr Lžíčař, zástupce ředitele vojenského úřadu v Dobrušce plukovník Vladimír Répal, místostarosta Miroslav Sixta a zastupitel Pavel Štěpán.

Do dobrušského Kulturního domu ve čtvrtek 17. října zavítal muzikant, hudební skladatel a textař OSKAR PETR se
svojí kapelou. Koncertem „Vzpomínky
na Marsyas“ posluchačům připomněl
dobu, kdy hrával s touto populární folkrockovou skupinou.

ZÁHADY A TAJE ORLICKÉHO KRAJE. Tak se jmenuje nová
kniha Jiřího Macha, jejíž křest se uskutečnil ve čtvrtek 17. října
ve foyer Městské knihovny v Dobrušce. Autor se ve své jubilejní
třicáté knize zaměřil na příběhy, jejichž společným jmenovatelem
je tajemství. Čtenář nahlédne do archeologických výzkumů pravěku, do záhad středověku i dějin nejnovějších. Kniha tak přibližuje
mnoho zajímavého z minulosti našeho kraje.

Na start PÁTÉHO ROČNÍKU BĚHU DOBRUŠKOU se v neděli 29. září postavilo
sedmašedesát závodníků mnoha věkových kategorií. Výsledky a další fotografie najdete
na straně 32.
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