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SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ DOBRUŠKY ZA ROK
2018 se uskutečnilo ve velkém sále Společenského centra - Kina 70 za přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána. Na galavečeru, který uváděl Honza Dušek, byli vedle sportovců rovněž oceněni trenéři a zasloužilí funkcionáři.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
nejkratší měsíc
v roce přinesl pro
naše město hned
několik příznivých
zpráv.
Jednou z důležitých a širokou
veřejností očekávaných událostí je
vznik nového Domova pro seniory v areálu bývalé opočenské nemocnice. Na jeho
vybudování a obecných podmínkách budoucího společného provozování se dohodli tři partneři - Královéhradecký kraj
a města Opočno a Dobruška. Kraj investuje do přestavby třípodlažního objektu,
který dříve sloužil jako oddělení chirurgie a porodnice, téměř 70 milionů korun.
Vznikne tak 34 nových lůžek, čímž se
o sto procent zvýší dosavadní kapacita
opočenského domova pro seniory. Jedná
se o velkou příležitost vybudovat něco, co
v Dobrušce chybí. Nejde jen o řešení nynější situace, ale i o výhled do budoucna,
kdy současná početná populace lidí středního věku bude stárnout.

S radostí a potěšením mohu také sdělit,
že Dobruška se stala podnikatelsky nejpřívětivějším městem na Královéhradecku. Naše město zvítězilo ve srovnávacím
výzkumu Město pro byznys 2018 v konkurenci patnácti měst s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje. Druhé
skončily Hořice a třetí Nové Město nad
Metují. Naším cílem je být se všemi občany a podnikateli v co největším kontaktu. Dlouhodobé výsledky průzkumu jasně
ukazují, že se nám to daří. Vždyť Dobruška během jedenácti ročníků výzkumu
Město pro byznys slavila čtyři prvenství
a jen čtyřikrát se neumístila na pomyslných stupních vítězů.
V uplynulém měsíci se naše delegace zúčastnila slavnostního
otevření
školní
sportovní
haly (na snímku)
v partnerském polském městě Miejska Górka. V rámci
oslav se uskutečnil
turnaj v halové kopané, v němž zvítězila Dobruška před

pořadatelským týmem a maďarským
Ábrahámhegy. Děkuji hráčům za výbornou reprezentaci.
První březnové úterý si připomeneme
na slavnostním večeru významné jubileum – padesát let Kina 70. Před půlstoletím patřilo k nejmodernějším zařízením
ve východních Čechách a svoji pozici si
udržuje i dnes. Jak svým moderním vybavením, tak skladbou kulturních programů.
Počet vyprodaných představení mluví
za vše. Velmi si toho cením a do dalších
let přeji hodně spokojených diváků.
Přeji všem pohodové březnové dny a dětem co nejlepší prožití jarních prázdnin.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 9
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První únorový den byla slavnostně vyhodnocena anketa „Nejúspěšnější sportovec roku 2018 okresu Rychnov nad
Kněžnou“. Na slavnostním galavečeru v rychnovském Pelclově divadle byli oceněni jak sportovci všech věkových kategorií, jednotlivci i kolektivy, tak trenéři a funkcionáři. Titul
sportovního krále Rychnovska za rok 2018 získal automobilový závodník Jan Kopecký z Kostelce nad Orlicí, jezdec týmu
Škoda Motorsport. Již tradičně se mezi nejlepší sportovce
našeho okresu prosadili zástupci klubů a oddílů z Dobrušky,
když na podium vystoupili celkem devětkrát. Více si přečtete
o oceněných reprezentantech z města F. L. Věka na straně 30.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 16.01.2019
rozhoduje
– při zadávání podlimitní veřejné zakázky
na služby „Stavební úpravy krytého bazénu
a koupaliště v Dobrušce a přístavba relaxační části - dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební
řízení“ (dále také jen „zakázka“) v souladu
s § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
o odmítnutí námitky účastníka zadávacího
řízení na výše uvedenou zakázku, společnosti „Krytý bazén a koupaliště v Dobrušce“ zastoupeného vedoucím společníkem
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s. r. o.,
IČ 47450347, proti rozhodnutí o jeho vyloučení ze dne 20.12.2018 a proti postupu zadavatele při posouzení a hodnocení
nabídek

souhlasí
– se zvláštním užíváním místních komunikací
na pozemcích parc. č. 296/3, 307/2, 371/1,
1713/4, 2119/2, 2120/17, 2713/1, 2713/4,
2715/20, 2846/1, 2855, 2857/1, 2857/3,
2858/1, 2859/2, 2952/1, 2952/2, 2952/4,
2952/9, 2952/10 v k. ú. Dobruška dle § 25
odst. 6 písmena d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích pro stavbu:
Dobruška, ul. Provozská a Domašínská nn, při níž dojde k uložení inženýrských
sítí do pozemků výše uvedených místních
komunikací. Stavbu bude realizovat společnost ČEZ Distribuce a. s., zastoupená na základě plné moci společností ELPROM CZ
s. r. o., IČ 24729035
– s udělením souhlasu se stavebním záměrem pro stavbu: Dobruška, ul. Provozská
a Domašínská - nn, na pozemcích 296/3,
306/3, 307/2, 371/1, 1713/4, 1727/1,
1727/2, 1728/2, 2119/2, 2120/17, 2713/1,
2713/3, 2713/4, 2715/20, 2846/1, 2855,
2857/1, 2857/3, 2857/4, 2858/1, 2859/2,
2952/1, 2952/2, 2952/4, 2952/9, 2952/10,
2952/16 v k. ú. Dobruška společnosti ČEZ
Distribuce a. s., zastoupené na základě plné
moci společností ELPROM CZ s. r. o.,
IČ 24729035

–

–

–

–

–

–

–

–

Rada města
dne 21.01.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 2/2019
dle předloženého návrhu
– objednání regenerace a testování vrtu HV-3b/1 v lokalitě Loučky v Dobrušce u společnosti 2 G geolog, s. r. o., IČ 27529517,
v ceně 130.585,00 Kč bez DPH, tj.
158 007,85 Kč vč. DPH 21 %
– objednání výměny nefunkčních hydrantů v Mělčanech a v Pulicích u společnosti
AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076, a to
v rozsahu dle cenové nabídky č. 71/28/
Lu/2018 za 293.768 Kč bez DPH
– uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
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–

–

–

a o výkonu autorského dozoru z 15.01.2018,
jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro stavební akci „Dobruška, ul.
Javorová“, se společností Hronovský - dopravní projekce s. r. o., IČ 07053428
realizaci projektu „Bytový dům, Dobruška“
o celkových předpokládaných stavebních
nákladech ve výši 31.497.824,78 Kč vč.
DPH a podání žádosti o podporu na projekt „Bytový dům, Dobruška“ z dotačního
podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj „117D161 Výstavba bytů v oblastech se
strategickou průmyslovou zónou“
zajištění ﬁnančního krytí nákladů projektu „Bytový dům, Dobruška“ odpovídající
minimálně výši spoluúčasti příjemce dotace z dotačního podprogramu Ministerstva
pro místní rozvoj „117D161 Výstavba bytů
v oblastech se strategickou průmyslovou
zónou“ a výši případných neuznatelných
nákladů výše uvedeného projektu
s účinností od 01.03.2019 navýšení ceny
nájmu dle Smlouvy o věcném břemenu
a o nájmu pozemků se společností AGROM
ekoenergo, s. r. o., IČ 29235014, o percentuální navýšení výkupní ceny za 1 kW dle
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2018, tj. o 2 %. Ostatní
body smlouvy zůstávají v platnosti
uplatnění práva na jednostranné zvyšování
nájmů v roce 2019 o procenta odpovídající výši inﬂace oﬁciálně vyhlášené ČSÚ
za předchozí kalendářní rok, která činí
2,1 %, a to u všech nájemních smluv na nebytové prostory a pozemky, kde je toto právo sjednáno
uzavření Dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu
majetku k provozování veřejných vodovodů
a veřejné kanalizace, ČOV se společností
AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 14
v ulici Na Příčnici čp. 1011 v Dobrušce
s XXXXX, a to dohodou k 31.01.2019
uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.02.2010 k bytu č. 19 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 19 do 31.01.2020
uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.02.2010 k bytu č. 28 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 28 do 31.01.2020
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.11.2013 k bytu č. 6 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 6 do 31.01.2020
uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 15.07.2011 k bytu č. 19 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 19 do 31.01.2020
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 14.11.2018 k bytu č. 26
v domě čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–

s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 26 do 31.01.2020
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.11.2018 k bytu č. 8 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 8 do 31.01.2020
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.11.2018 k bytu č. 1 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 1 do 31.01.2020
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.11.2018 k bytu č. 10 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 10 do 31.01.2020
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.11.2018 k bytu č. 1 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 1 do 30.04.2019
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.11.2018 k bytu č. 1 v domě
čp. 105 v Pulicích s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 31.01.2020
uzavření Dodatku č. 76 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 28.02.2019
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 5090010420 se společností AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076
ukončení nájemní smlouvy k bytu č.
28 v ulici Mírová čp. 812 v Dobrušce
s XXXXX, a to dohodou k 31.01.2019
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově Městského úřadu v Dobrušce ze dne 30.09.1992
s Komerční bankou, a. s., IČ 45317054
čtvrté vydání Organizační směrnice číslo
OS/04 (Spisový a skartační řád) s účinností
od 22.01.2019
objednání elektrospotřebičů pro vybavení
hotelu Dobruška v budově čp. 777 v ceně
57.790 Kč vč. DPH dle objednávky č.
10/2019
Ceník ubytování a Ceník pronájmů a služeb
Hotelu Dobruška platný od 21.01.2019
Ubytovací řád Hotelu Dobruška platný
od 01.01.2019
Provozní řád Hotelu Dobruška a pověřuje
vedoucí oddělení správy budov zajistit jeho
schválení Krajskou hygienickou stanicí
v Rychnově nad Kněžnou
bezplatné zapůjčení Kulturního domu
v Dobrušce Základní škole, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou,
IČ 75018691 za účelem uspořádání tradičního dětského maškarního karnevalu v neděli 17.02.2019
speciﬁkaci automobilu pro Pečovatelskou
službu dle přiložené objednávky, jeho objednání a pověřuje starostu dojednat se
společností Škoda auto a. s. související
smlouvy a předložit je ke schválení Radě
města Dobrušky. Automobil bude ﬁnancován z daru společnosti Škoda auto a. s.
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– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o užívání krytého bazénu ze dne 26.06.2017
s Mgr. Pavlem Slezákem, MSc.,
IČ 41246721
– uzavření Smlouvu o spolupráci č. PSV-2019-004-HK se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky,
IČ 47114304
– podání žádosti o prodloužení platnosti dohody č. RKA-VZ-28/2018 do 31.03.2019

Rada města
dne 24.01.2019
schvaluje
– pracovní cestu místostarosty Miroslava
Sixty a zastupitelky Blanky Čiháčkové
s doprovodem do maďarského partnerského města Ábrahámhegy, která se uskuteční
25.01. - 27.01.2019 a nákup sudového dobrušského piva jako prezentaci české gastronomie na Slavnostech obce Ábrahámhegy

nepovoluje
– výjimku z nejvyššího počtu dětí v odděleních školní družiny při Základní škole, Dobruška, Pulická 378 od 01.02.2019
do 30.06.2019. Zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) § 23 ohledně organizace škol se
vztahuje pouze na školy a netýká se školských zařízení, proto se na ně nevztahuje
ani možnost uvedená v odst. 5, kdy zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného
prováděcím právním předpisem do počtu
4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že
toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

byla seznámena
– s termíny zahájení komplexních pozemkových úprav, které zaslal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov
nad Kněžnou. Pozemkové úpravy v katastrálním území Spáleniště budou zahájeny
v první polovině roku 2019 a předpokládaný termín zahájení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domašín
u Dobrušky je v roce 2020

neschvaluje
– bezplatné zapůjčení prostor jídelny v objektu čp. 777 v Dobrušce pobočnému spolku
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Dobruška, IČ 07751079, ve dnech
20.01., 17.02. a 17.03.2019, vždy od 14:00
do 17:00 hodin, a to za účelem realizace
setkání seniorů a zdravotně postižených
z Dobrušky

pověřuje
– vedoucí oddělení správy budov určovat samostatně cenu za zprostředkování pohoštění a jiných služeb a za prodávané zboží
v čp. 777 v Dobrušce

souhlasí
– s umístěním sídla spolku Klub přátel školy
Pulická, Dobruška, z. s. v budově čp. 378
v Pulické ulici v Dobrušce, která je součástí pozemku parc. č. 1298/5 v obci a k. ú.
Dobruška.

Rada města
dne 29.01.2019
schvaluje
– uzavření Dodatku č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. RKA-VZ-28/2018 s Úřadem práce ČR – krajská
pobočka v Hradci Králové, IČ 72496991
– navýšení počtu pracovníků technických
služeb o 2 zaměstnance na dobu nejpozději
do 31.03.2019.

Rada města
dne 04.02.2019
schvaluje
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 02/19/BVB/MS se státní příspěvkovou
organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ 65993390 pro účel výměny vodovodu
v ulici Javorová v Dobrušce
– uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci zakázky „Rekonstrukce a výstavba chodníků na okružní
křižovatce I/14 a II/309 Dobruška – projektová dokumentace“ ze dne 30.11.2016
se společností FORVIA CZ s. r. o.,
IČ 02992485
– uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě
uzavřené dne 21.09.2018 se společností
ROTHLEHNER pracovní plošiny, s. r. o.,
IČ 48108677
– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze
dne 14.05.2018 na provedení stavby „Rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce“ se
společností KENVI CZ s. r. o., IČ 28825039.
Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla
o nutnou výměnu stávající dešťové kanalizace. Celkové náklady na provedení stavby
se tak zvyšují na 2.280.552,97 Kč bez DPH,
tj. 2.759.469,09 Kč vč. DPH podle platné
sazby
– uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 186
ze dne 08.06.2018 se společností AQUA
SERVIS, a. s., IČ 60914076, jímž se rozšiřuje předmět plnění veřejné zakázky
„Biologický septik a ﬁltr na parc. č. 2226/5
v kat. území Dobruška“ o práce a dodávky
nezbytné k zajištění zvýšené únosnosti poklopu septiku a ﬁltru. Nové řešení vyžaduje
zvýšení původně sjednané ceny za realizaci
akce o 79.881,78 Kč bez DPH na celkových
228.434,54 Kč bez DPH
– uzavření smlouvy o dílo se společností
CODE spol. s r. o., IČ 49286960, ve znění
dle návrhu předloženého touto společností
jako součást její nabídky na plnění zakázky, a to pouze tehdy, nebudou-li naplněny
podmínky pro jeho vyloučení dle ust. § 122
odst. 7 či dle ust. § 124 odst. 3 a nebudou-li v zákonné lhůtě podány námitky proti
rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
k uzavření smlouvy

– úhradu nákladů na vypracování posouzení ocelové konstrukce terénního schodiště v části Doly na pozemku parc. č. 1780,
1779, 1781, 2847 a 1782/1 v k. ú. a obci
Dobruška společností ASSPRO, projekční
a inženýrská kancelář, s. r. o., IČ 45534772.
Cena za vypracování posouzení odpovídá
částce 14.700 Kč bez DPH, tj. 17.787 Kč
včetně 21 % DPH
– zveřejnění záměru výpůjčky pozemků
parc. č. 270/32, 270/31 a částí pozemků
parc. č. 270/52, 270/53, 270/129, 2121/14,
270/130, 270/136, 270/30 a 270/21 v obci
a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu
– zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 69/2 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
dle přiloženého zákresu
– zveřejnění záměru výpůjčky části chodníku
na pozemku parc. č. 2857/1 a části komunikace na pozemku parc. č. 2709 v obci a k. ú.
Dobruška dle přiloženého zákresu
– uzavření Dodatku č. 21 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 30.06.2010 k bytu č. 30
v domě čp. 813 v Mírové ulici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 30 do 30.06.2019. Dodatek č. 21 nabývá účinnosti dne 04.02.2019
– uzavření Smlouvy o dodávce tepla č.
022/2019 s Centrální zdroje tepla Dobruška, a. s., IČ 25282719
– zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č.
2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne
05.08.2011 se společností Sodexo – zařízení školního stravování, s. r. o., na pronájem prostor školní jídelny v budově čp.
295, která je součástí pozemku parc. č. 451,
a v budově čp. 433, která je součástí pozemku parc. č. 453, vše v obci a k. ú. Dobruška,
a jejího vybavení. Záměrem budou oznámeny tyto změny nájemní smlouvy:
– změna rozsahu pronajatého movitého
vybavení;
– změna podmínek investice nájemce
(výše investice, její určení a její vypořádání);
– ostatní, v záměru blíže nespeciﬁkované,
nepodstatné změny smlouvy
– bezplatné zapůjčení prostor Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce, dále 2 ks
párty stanů včetně pivních setů, samostatných laviček a stolů a umístění 1 ks velkého
autokontejneru na odpad spolku FC Santus
Dobruška z. s., IČ 60884983, na dny 20.07.
- 21.07.2019 za účelem realizace 29. ročníku turnaje Dobrušský pohár ve futsalu. Pořadatel akce zapůjčené prostory a označený
městský mobiliář předá zpět čisté a uklizené dne 22.07.2019. V případě poškození
nebo ztráty půjčeného majetku je pořadatel
akce povinen uhradit škodu v plné výši. Zároveň je povinen dodržovat provozní a návštěvní řád Městského stadionu Václava
Šperla v Dobrušce a řídit se pokyny vedoucího Sportovních zařízení města Dobrušky
a správce stadionu. Podrobnosti zapůjčení
si pořadatel akce domluví přímo s vedoucím Sportovních zařízení města Dobrušky
a vedoucím Technických služeb města Dobrušky v předávacím protokolu
– paušální úhradu za odebranou elektrickou
energii na akci 29. ročník turnaje Dobrušský pohár ve futsalu, kterou pořádá spolek
FC Santus Dobruška z. s., IČ 60884983,
ve dnech 20.07. - 21.07.2019 na Městském
stadionu Václava Šperla v Dobrušce, a to
ve výši 2.500 Kč za celou akci
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– podání žádosti o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok
2019 ve výši 3.381.146 Kč
– podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu
na výkon sociální práce s výjimkou agendy
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019
ve výši 1.194.768 Kč
– poskytnutí ﬁnančního daru hotovosti
ve výši 1.000 Kč pro každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem 18 dětí), jež se
zúčastní vítání občánků dne 15.02.2019.
Finanční dar se poskytuje na základě podmínek schválených Radou města Dobrušky
dne 14.09.2016
– pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře
a místostarosty Miroslava Sixty s doprovodem a fotbalového týmu do partnerského
polského města Miejska Górka na slavnostní otevření sportovní haly a turnaj v sálovém fotbalu ve dnech 08.02. – 09.02.2019
a nákup sudového dobrušského piva jako
prezentaci české gastronomie na slavnosti
v Miejske Górce
– uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě
č. 141/2018/SR/JJ uzavřené se společností
ŠKODA AUTO a. s., IČ 00177041

rozhoduje
– při zadávání podlimitní veřejné zakázky
na služby „Stavební úpravy krytého bazénu
a koupaliště v Dobrušce a přístavba relaxační části - dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební
řízení“ (dále také jen „zakázka“) dle § 122
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, o výběru dodavatele CODE spol.
s r. o., IČ 49286960. Nabídková cena toho-

to dodavatele činí 1.890.000 Kč bez DPH,
2.286.900 Kč vč. DPH 21 %

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– ukončení pořízení Změny č. 1 Územního
plánu Dobruška.

Zastupitelstvo města
dne 21.01.2019
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 25/2018,
1/2019 a 2/2019 schválenými Radou města
Dobrušky

schvaluje
– I) pořízení Změny č. 3 Územního plánu
Dobruška podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, na základě předložených návrhů na změnu územního plánu č.
1 - 8 dle § 44 písm. d) stavebního zákona;
– II) dle § 44 odst. 4 úplnou úhradu nákladů na zpracování změny územního plánu,
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, pokud bude zpracováno, a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho
změně, v plné výši navrhovateli, a to způsobem uvedeným v článku V. odst. 2 Zásad postupu při pořizování změn územního
plánu;
– III) starostu města Ing. Petra Lžíčaře jako
určeného zastupitele, který bude s úřadem
územního plánování spolupracovat v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona při
pořizování Změny č. 3 Územního plánu
Dobruška

– prodej pozemku parc. č. 2309/9 o výměře 91 m2 odděleného geometrickým plánem č. 1969-179/2018, vyhotoveným dne
05.11.2018 Ing. Milošem Tůmou, CSc.,
Opočno, z pozemku parc. č. 2309/3 v obci
a k. ú. Dobruška Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Svépomoc
Dobruška, IČ 69156573, za dohodnutou
kupní cenu ve výši 52.780 Kč. Kupní cena
je splatná do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až
po úplném zaplacení kupní ceny. Správní
poplatek za návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí, vyhotovení
geometrického plánu nutného k oddělení
pozemku a daň z nabytí nemovitých věcí
platí kupující
– záměr spolupráce mezi Královéhradeckým
krajem a městy Opočno a Dobruška při rozšíření kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory v Opočně o cca 35 lůžek
v areálu bývalé nemocnice.

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si Vás pozvat
na zasedání
Zastupitelstva města Dobrušky,
které se uskuteční
v pondělí 25. března od 17 hodin
ve Společenském centru-Kino 70

DOBRUŠKA SE VRÁTILA NA TRŮN
Město F. L. Věka je podnikatelsky nejpřívětivějším městem
na Královéhradecku!
Dobruška je nejpřívětivějším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Královéhradeckém
kraji. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018,
které jsou vyhlašovány na krajských

setkáních Svazu měst a obcí. Analytici
agentury Datank v něm hodnotí všech
205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části hlavního
města Prahy.
Dobruška se po loňském druhém místě
vyšvihla na první příčku a potvrdila, že
v konkurenci patnácti měst z Královéhradeckého kraje si vede dlouhodobě více
než dobře. Jen pro zajímavost: v jedenácti ročnících výzkumu Město pro byznys
Dobruška čtyřikrát slavila triumf (2012,
2013, 2015 a 2018), dvakrát byla druhá
(2009 a 2017) a jednou třetí (2014), pouze
čtyřikrát se neumístila na stupních vítězů
a nejhůře skončila šestá.
Dobruška je nejlepší v testu elektronické komunikace
Dobruška se může právem pochlubit
v rámci regionu velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnaností. Rozvoji podnikatelského prostředí pomáhá rovněž vyšší
nezaměstnanost mladých lidí. Podnikatelé zde prostě mají jednodušeji z čeho
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vybírat, což rovněž umocňuje v rámci
kraje velmi vysoký počet studentů a učňů
v odborném vzdělávání. Město má nízké
ceny stavebních pozemků a vysoký podíl
malých a středních ﬁrem. V přístupu veřejné správy Dobruška boduje nejvyšším
počtem úředních hodin, nejkvalitnější
elektronickou komunikací a nízkou daní
z nemovitosti. Má také nejnižší dluhovou
službu a vysokou likviditu.
„Nechceme jenom těžit například
z dobré dopravní dostupnosti. Snažíme se
naši práci dělat, jak nejlépe umíme. Chceme být nejen s podnikateli, ale se všemi
občany v kontaktu co nejvíce. Dík za dobré hodnocení podnikatelského prostředí
patří určitě i firmám, které u nás působí.
To, že je u nás hodně studentů a učňů v odborném vzdělávání, není jenom naše zásluha. Máme tu i jednu soukromou školu,
kterou provozuje sdružení místních firem,“
uvádí starosta Dobrušky Petr Lžíčař.
Stříbro pro Hořice, bronz pro souseda
Druhé Hořice vykazují výborné výsledky především nejvyšším podílem podnikatelů v přepočtu na obyvatele a také
nejvyšším přírůstkem obyvatel v kraji.
Město může v rámci regionu těžit z dobré
dopravní dostupnosti, podnikatelé mohou
využít místní nízké průměrné mzdy. V pří-

CELKOVÉ POŘADÍ
1. Dobruška
2. Hořice
3. Nové Město nad Metují
4. Jičín
5. Nová Paka
6. Dvůr Králové nad Labem
7. Trutnov
8. Náchod
9. Hradec Králové
10. Nový Bydžov
11. Jaroměř
12. Rychnov nad Kněžnou
13. Vrchlabí
14. Kostelec nad Orlicí
15. Broumov
stupu veřejné správy Hořice uspěly zásluhou kapitálových výdajů. Třetí Nové Město
nad Metují boduje nejnižšími cenami stavebních pozemků a velmi vysokým podílem malých a středních ﬁrem. V přístupu
veřejné správy město vyniká kvalitními
webovými stránkami z pohledu podnikatele a také nízkou dluhovou službou.
Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí.
Na této tradiční akci pro starosty a sta-

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 14. 1.: beseda se seniory v Rýdlově vile
■ Úterý 15. 1.: schůzka Komise pro strategické plánování
■ Pátek 19. 1.: porada vedoucích odborů
a oddělení
■ Pondělí 21. 1.: schůze rady města,
schůzka Komise pro rozvoj Dobrušky,
zasedání zastupitelstva města
■ Úterý 22. 1.: schůzka pracovních skupin k tvorbě strategického plánu
■ Čtvrtek 24. 1.: zasedání pracovní
skupiny pro přípravu oslav 700 let
Dobrušky, vyhlášení nejúspěšnějších
sportovců Dobrušky 2018
■ Pátek 25. 1.: jednání s regionálním ma-

■
■
■
■

■

nažerem společnosti Sodexo, výroční
valná hromada SDH Spáleniště
Sobota 26. 1.: výroční valná hromada
SDH Křovice
Středa 30. 1.: valná hromada Aqua
servis
Čtvrtek 31. 1.: představenstvo společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.
Pátek 1. 2.: jednání s Královéhradeckým krajem a Opočnem o areálu bývalé
nemocnice v Opočně, vyhlášení ankety
„Nejúspěšnější sportovec Rychnovska
roku 2018“
Pondělí 4. 2.: schůze rady města,
schůzka Kulturní komise, vernisáž výstavy v malém sále Kina 70

Okénko poslance Petra Sadovského:
Zaměřeno na předjíždění kamionů
Všichni to známe
z vlastní zkušenosti, nebo minimálně
z doslechu. Jedete
po dálnici a před
vámi se několik kilometrů předjíždějí
dva či více kamionů. Ano, dnes budu
psát o novele zákona, za kterou stojím
spolu s kolegyní Kořánovou. Cílem to-

hoto návrhu je, aby „Řidiči nákladního
automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a řidiči jízdní soupravy,
jejíž celková délka přesahuje 7 metrů,
byla na dálnici zakázána v pracovních
dnech od 6.00 do 22.00 hodin jízda v levém krajním jízdním pruhu určeném
pro rychleji jedoucí vozidla.“
Je třeba říct, že současná právní úprava obsažená jak v zákoně o pozemních
komunikacích, tak v zákoně o provozu

rostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální
legislativu, konkrétní projekty Svazu měst
a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů
a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo
na efektivní správu obcí.
Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České
republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou
působností v České republice. Analytici
agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení
do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje
a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný
žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci
výzkumu jsou shrnuty všechny důležité
informace a statistická data, které dále
rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského
prostředí v ČR.
(dp, dr)
Na hlavním snímku titulní strany starosta Dobrušky Petr Lžíčař přebírá z rukou
Petra Lutonského, projektového ředitele
Město pro byznys, diplom za první místo.
■ Čtvrtek 6. 2.: zahájení semestru Univerzity třetího
věku, vernisáž výstavy v lapidáriu
■ Pátek 8. 2.: návštěva polského partnerského města Pilawa Górna
■ Sobota 9. 2.: návštěva polského partnerského města Miejska Górka a účast
na mezinárodním fotbalovém turnaji
mezi partnerskými městy Dobruška,
Miejska Górka a Ábrahámhegy
■ Úterý 12. 2.: schůzka Komise pro strategické plánování
■ Čtvrtek 14. 2.: setkání Svazu měst
a obcí ČR, vyhlášení výsledků výzkumu Město pro byznys 2018 v Královéhradeckém kraji

na pozemních komunikacích povoluje
jízdu na dálnicích jen vozidlům, jejichž
nejvyšší dovolená rychlost není nižší než
80 km/h, přičemž vozidla nad 3500 kg
nesmí jet rychleji než 80 km/h. To znamená, že minimální rychlost kamionu je
80 km/h a jeho maximální rychlost je také
80 km/h, takže když potkáte předjíždějící
se kamiony, dochází k porušování zákona.
Buď jeden jede rychleji, nebo tam druhý
nemá co dělat.
Mnohem větší problém však představuje nedodržování zákazu uvedeného § 36
odst. 4 zákona o provozu na pozemních
komunikacích, a to, že řidič nákladního
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automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž
celková délka přesahuje 7 metrů, nesmí
předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho
předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže
by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy.
Kdyby řidiči kamionů dodržovali naše
zákony, tak bychom žádnou novelu nepředkládali. Čímž se dostáváme k tomu,
že vše je jen o nás, jak se chováme nebo
vzájemně respektujeme a jak se společně podílíme na naší kultuře. Neopomenutelná je i druhá stránka věci, a tou je
vymahatelnost práva spojená především
s nedostatečným množstvím policistů, kteří by takové jednání postihovali. Ale ruku
na srdce, kdyby dálniční policie postihovala všechna tato překročení zákona, jako

je to v jiných zemích, tak kamionová doprava zkolabuje. Množství řidičů by přišlo
o řidičské průkazy. Paradoxní na celé situaci je fakt, že ani jedno si řidiči kamionů
v zahraničí nedovolí. Argument, že zákaz
jízdy kamionů v levém, rychlejším pruhu
si nezaslouží, protože platí mýto a vybere
se tak jednou tolik než za dálniční známky
osobních automobilů, opravdu neobstojí.
Jsou to právě kamiony, a hlavně přetížené
kamiony, které ničí naše dálnice.
Podíváme-li se do zahraničí, zjistíme,
že zákaz jízdy kamionů v levém jízdním
pruhu funguje. Navíc třeba na Slovensku
je s jeho fungováním spokojeno jak ministerstvo, tak autoklub. A to u nich platí
zákaz 24 hodin 7 dnů v týdnu. Na německé dálnici A5, kde byl obdobný problém,
se to vše touto změnou rovněž vyřešilo.

Nový Domov pro seniory –
společný projekt kraje, Dobrušky a Opočna
V areálu bývalé opočenské nemocnice
vznikne nový Domov pro seniory. Na jeho
vybudování a obecných podmínkách budoucího společného provozování se dohodli tři partneři - Královéhradecký kraj
a města Dobruška a Opočno. Projekt už
zahájilo vedení kraje přípravou přestavby budovy bývalé chirurgie a porodnice.
Přijde na téměř sedmdesát milionů korun.
Podporu sociálnímu projektu v lednu vyjádřila městská zastupitelstva Dobrušky
a Opočna.

„Královéhradecký kraj má vůči Opočnu velký dluh. Přestavbou budovy bývalé
chirurgie navýšíme počet lůžek pro klienty místního domova pro seniory a dáme
nový smysl dlouho nevyužívaným prostorům,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.
Záměr na převedení objektu schválilo
zastupitelstvo Královéhradeckého kraje.
Souhlas s převodem vyjádřili také zastupitelé Opočna, které nemocniční areál
vlastní. Do projektu vstoupí také Dobruška. Obě sousedící města budou zařízení
provozovat. Pro tyto
účely společně založí nový subjekt (zapsaný ústav) a kraj
mu zrekonstruovanou budovu svěří
do užívání.
„Obdobné sociální zařízení v našem
městě chybí, proto
spolupráci s Opočnem a Královéhradeckým krajem
vítáme.
Společný
projekt plně podporujeme. Na lednovém
veřejném

Vážím si práce řidičů kamionů a vím,
že popisovaný jev není projevem všech
řidičů. Osobně si myslím, že toto jednání, které nám kolikrát znepříjemňuje jízdu
po dálnici, mají na svědomí především řidiči ze zahraničí, nicméně jejich jednání
dělá vizitku všem ostatním řidičům kamionů. Měli bychom se snažit, aby se nejen
na naše silnice vrátila vzájemná slušnost
a tolerance.
Nebráním se návrhům na úpravu navržené změny, ale musí být smysluplné
a efektivní. A do doby, než se mezi nás
navrátí přirozená úcta a respekt k pravidlům, nám nezbývá, než přijímat další
a další zákony.
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec Parlamentu ČR

zasedání jej jednomyslně schválili všichni přítomní zastupitelé Dobrušky,“ uvedl
dobrušský starosta Petr Lžíčař.
Roční provoz nového zařízení se odhaduje na 13 milionů korun. Předpokládá se,
že na něj kraj přispěje částkou přesahující
2,5 milionu korun. Z rozpočtu Dobrušky
půjdou na provoz Domova pro seniory asi
dva miliony korun. Zbylou část pokryjí platby uživatelů za ubytování, stravu
a péči.
Zpracovaná studie počítá s navýšením
počtu lůžek o zhruba 34, což je skoro
stejný počet, jaký v současnosti Opočno
provozuje v domově pro seniory Jitřenka,
který do nově zapsaného ústavu vstoupí.
„Pokoje v novém zařízení budou většinou
jednolůžkové a budou vybaveny samostatným sociálním zařízením. Podrobné
technické řešení ale přinese až hotová
projektová dokumentace,“ dodal náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast
Vladimír Derner.
Objekt pro plánovanou přestavbu nacházející se v bývalém nemocničním
areálu má tři podlaží. Dříve sloužil jako
oddělení chirurgie a porodnice. Zahájení
přípravy přestavby nic nebrání. Kraj zadá
vypracování projektové dokumentace
a poté vypíše výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Předání objektu
do užívání by se mohlo uskutečnit na přelomu let 2020 a 2021.
(six)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Centrum pro podporu rodiny a dítěte LIRA připravuje na úterý 19. března Den otevřených dveří.
Akce, která se uskuteční v prostorách Centra Lira
(třída Edvarda Beneše 1549, Hradec Králové),
proběhne ve dvou blocích.
První od 8.30 do 11.30 je určený pro školy,
druhý od 13.00 do 16.30 hodin pro zástupce měst a obcí, odborníky i veřejnost.
Pracovníci Centra LIRA seznámí zájemce s nabídkou poskytované služby raná péče a představí program Rozvoje zrakového vnímání.
Návštěvníci dále zhlédnou ﬁlmové ukázky podpory rodin dětí s postižením, seznámí se s pomůckami, které jsou využívány pro rozvoj
jejich schopností a dovedností. Chybět nebudou ukázky z programů pro děti s poruchou autistického spektra.
(bm)
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AKTUALITY Z MĚSTA
Aktuální situace v Městské policii
Ke konci loňského roku jsme měli
ve službě sedm strážníků. V únoru se
stav snížil na dva. Jak k tomu došlo?
Jelikož z řad veřejnosti slýchám různé
polopravdy a smyšlené teorie, dovolte mi,
abych tuto situaci vysvětlil a věci uvedl
na pravou míru.
V průběhu delší pracovní neschopnosti
vrchního strážníka došlo pod vedením zastupujícího strážníka ke snížení pracovní
morálky zbylých strážníků. Toto snížení
pracovní morálky bylo pro vedení města
Dobrušky zastupujícím strážníkem skrýváno pod pokličkou a po obdržení několika stížností občanů na nečinnost bylo
prezentováno jako smyšlená a uměle vytvořená situace. Po opětovném nástupu
vrchního strážníka bylo na tomto základě
provedeno několik kontrol zaměřených
na plnění pracovních povinností a zjištěné nedostatky ihned řešeny. Vrchní strážník se snažil uvést morálku do původního
stavu, což se po půlroční degradaci ne-

dařilo. Přistoupilo se k opatřením, která
měla upozornit na pracovní nedůslednost
a situaci kázeňsky řešit. A to byl celý
kámen úrazu. Zažitý volný režim neměl
nikdo zájem změnit. Situace vygradovala tím, že pět strážníků podalo na protest
hromadnou výpověď a několik z nich se
ihned po podání výpovědi náhle ocitlo
ve stavu pracovní neschopnosti. Uváděli,
že se po nich chtěly, z jejich pohledu, nesmyslné a nesplnitelné úkoly, a požadovali odvolání vrchního strážníka. Mezitím se
zjistily další okolnosti, které se v půlroční
„pauze“ udály. Jeden ze strážníků spáchal
vlastní lhostejností a nezodpovědností několik přestupků na úseku zbraní a střeliva.
Dnes je řešen ve správním řízení a už minimálně v jednom případě mu byla prokázána vina, na další čeká. Bohužel za jeho
konání byla udělena pokuta i městu Dobruška. Jelikož se ale jednalo o hrubé porušení pracovních povinností, požadujeme
po něm náhradu. Další z těchto strážníků

Parkovací místa v Pulické ulici
V ulici Pulická se chystá změna dopravního značení, která spočívá ve vytvoření několika parkovacích míst.
Parkoviště se bude nacházet v blízkosti
pozemní komunikace u č. p. 161 vinárna bar „Nad Sklípkem“, kde je již plocha zřízena. Do současnosti bylo na tomto místě
parkování omezeno pouze na dvě místa
a na zbývající ploše parkování zakazova-

se provinil ve službě v rovině občanského soužití,
kdy napadl jiného občana.
I ten bude řešen ve správním řízení. Jeho kolega, který s ním byl ve službě, ho
„kryl“ a tím se dopustil křivého svědectví.
Oba případy řešila Policie ČR. Zbylí dva
požádali o návrat z důvodu „kolektivní
unáhlenosti“. Ale po předešlém nedostatečném plnění pracovních povinností jsme
jim nevyhověli.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na obsazení volných pracovních míst, kam se již přihlásilo několik
zájemců, a jedno místo bylo obsazeno.
Věříme, že brzy naplníme původní stav
a Městská policie Dobruška po uvedených nepříjemnostech získá v očích veřejnosti opět důvěru. V této přechodné
době jsou samozřejmě denní služby zajištěny, i když městská policie funguje
v omezeném režimu.
Petr Sadovský,
místostarosta
lo dopravní značení B28 (zákaz zastavení). Po úpravě dopravního značení dojde
k uvolnění celé parkovací plochy, na níž
budou tato místa ve všední dny od 7.00
do 15.00 hodin vyhrazena pro návštěvníky ordinací lékařů v ulici Spojovací. Žádáme pacienty, aby při návštěvě ordinací
využívali toto parkoviště a neblokovali
svými vozidly ul. Spojovací.
Strážmistr Adolf Soumar,
MP Dobruška

Setkání s odborníky na problematiku domácího násilí
Jednou z mnoha problematik, kterou
se zabývají pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí a sociální pracovníci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, je
domácí násilí. Při své nelehké práci úzce

spolupracují mimo jiné s Intervenčním
centrem pro osoby ohrožené domácím
násilím v Hradci Králové (dále jen Intervenční centrum) a Policií České republiky
(dále jen PČR). Posláním Intervenčního
centra je poskytovat podporu, poradenství a provázení
lidem
ohroženým
domácím
násilím
a jejich blízkým.
Služby jsou nabízeny bezplatně a diskrétně.
Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška uspořádal dne
5. února v rámci
mezioborové spolu-

práce setkání s odborníky na problematiku domácího násilí, kterými byli vedoucí
Intervenčního centra Mgr. Kateřina Forejtková a metodici v oblasti domácího
násilí kpt. Mgr. Martin Mach z Krajského
ředitelství PČR a npor. Bc. Aleš Mědílek
z PČR v Dobrušce.
Setkání probíhalo formou diskuze
a nechyběla ani potřebná dávka teoretických informací. Z úst odborníků zazněly
praktické rady, postřehy a doporučení.
Akce se uskutečnila v příjemném prostředí Rodinné centrum Sedmikráska díky
vstřícnosti Ivy a Pavla Horákových, kteří
se zároveň besedy i zúčastnili, protože se
ve své práci s problematikou domácího
násilí také setkávají.
Simona Dolková,
vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví
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ADVOKÁT RADÍ
Jak zjistit komu a co dlužím?
Mám mnoho různých dluhů u bank
i nebankovních společností, dlužím
na zdravotním pojištění a mám i nějaké exekuce za jízdy na černo. V minulosti jsem nic neřešil, často jsem si ani
nepřebíral poštu. V dluzích se ztrácím,
pořád mi chodí nějaké upomínky nebo
dopisy od exekutorů. Potřeboval bych
vědět, jak vůbec všechny dluhy zmapovat, abych je pak postupně mohl řešit.
Lidé s mnoha dluhy často ztrácejí přehled, komu dluží a jaké částky. Přitom
přesné zmapování situace kolem dluhů je
základem pro jejich úspěšné řešení. Jak
a kde ale zjistit komu dlužím? Dluhy můžeme rozdělit jednak na dluhy v předsoudní fázi, ať už splatné či nesplatné, dluhy
u nichž existuje pravomocné rozhodnutí,
které je exekučním titulem (rozsudek,
rozhodčí nález apod.) a dluhy, u nichž už
probíhá exekuce. Zjišťování dluhů z první
skupiny je většinou nejtěžší, protože nee-

xistuje žádná centrální evidence dluhů.
Předně byste měl doma prohledat
všechny zásuvky a roztřídit veškerou
korespondenci, kterou ke svým dluhům
máte. Následovat by mělo kontaktování
věřitelů, o nichž jste se z korespondence dozvěděl, za účelem zjištění aktuální
výše dluhu. Pokud získaný přehled stále
není dostatečný, je na místě učinit další
kroky. Zejména u úvěrů nebo například
u dluhů u telefonních operátorů lze zažádat o výpisy z dlužnických registrů (např.
Bankovní registr klientských informací,
Nebankovní registr klientských informací, SOLUS), které vedou některé informace o poskytnutých úvěrech a platební
morálce. Je ale nutné počítat s tím, že zde
nejsou dohledatelné všechny dluhy.
Jednodušší situace je s dluhy, které již
prošly soudním řízením. Zde se lze dotázat okresního soudu příslušného dle místa
trvalého pobytu, který bude obvykle pro-

jednávat žaloby na vaši osobu i nařizovat
případné exekuce, a zažádat zde o výpis
veškerých řízení, v nichž ﬁgurujete. Výsledkem je seznam věcí včetně spisových
značek a označení protistrany. Informace
o nařízených exekucích lze ještě doplnit
výpisem z Centrální evidence exekucí,
kterou vede Česká exekutorská komora
a která obsahuje informace o exekucích
nařízených na majetek konkrétní osoby,
včetně spisových značek a označení exekutora. O tento výpis lze zažádat například na Czech Pointu nebo přes internet.
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

Upozornění
technických služeb

Křížek na Belvederu
zlatavě svítí

V březnu bude prováděna druhá etapa ozdravného prořezu lip
před hřbitovem (v aleji po obou stranách asfaltové pěší cesty).
Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a během provádění
prací využívali při příchodu na hřbitov cestu vedoucí podél pole
a míjející smuteční síň po pravé straně (viz snímek).
(ts)

Oprava pamětního kříže na Belvederu, který je
ve vlastnictví města Dobrušky, byla na sklonku
loňského roku dokončena. Kříž byl v havarijním
stavu, patrné bylo jeho
naklonění a nevyhovující
technický stav jednotlivých dílů. Kompletní opravu kříže a jeho podstavce,
která zahrnovala provedení nového základu, zpětné
osazení dílů, celkové restaurování pískovcových
částí a zlacení, provedl pro
město Dobruška restaurátor Petr Tomáš z Nového Města nad Metují. Kříž patří mezi objekty v památkovém zájmu a jeho oprava je součástí postupného pokračování obnovy památek tohoto
druhu na území Dobrušky.
(ps)

⤷

VÍRA, NADĚJE, LÁSKA V DOBRUŠCE
Církev československá husitská vznikla na začátku roku 1920, za necelý rok tedy oslavíme její
100. výročí. Vyrůstala z nadšení a obětavosti svých členů, kteří neváhali a zasloužili se všemi možnými prostředky, aby Boží dílo rostlo. Vlivy, jež vedly k založení naší církve, i ty, které ji následně provázely, připomíná
interaktivní putovní výstava Víra, naděje, láska. Jedná se o dvanáct hravých zastavení rozmístěných po Husově
sboru, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet, jaké je to být mj. husitským vojákem. Výstava je lákavá pro děti i pro
dospělé. Sbor bude otevřený každé pondělí od 9.00 do 14.00 a ve čtvrtek od 14.00 do 16.30 nebo kdykoliv po domluvě na telefonním čísle 774 666 576.
Ráda bych vás pozvala na vernisáž ve čtvrtek 28. března od 17.00 hodin do Husova sboru, při které promluví
biskup královéhradecké diecéze Církve československé husitské Pavel Pechanec a vystoupí ﬂétnový soubor Orchideje pod vedením Štěpánky Holancové. Všichni jste srdečně zváni.
Erika Oubrechtová
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE DOBRUŠKY
Další kroky na cestě k cíli
V minulém vydání Dobrušského zpravodaje se objevila informace o tom, že
město Dobruška připravuje strategický
plán svého rozvoje. Jeho hlavní směry určují tyto tři prioritní osy:
- prioritní osa A: Rozvoj ekonomiky
s důrazem na příležitosti pro mladé
a přizpůsobení města demograﬁckým
změnám (stárnutí populace);
- prioritní osa B: Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb
a dalších rozvojových záměrů;
- prioritní osa C: Vybrané služby města
občanům.
Další krok na cestě k cíli, jímž je komplexní a zároveň i uskutečnitelný strategický rozvojový dokument, představovala
formulace strategické vize města, globálních cílů vztahujících se k jednotlivým
prioritním oblastem rozvoje a SWOT analýza. Zatímco strategickou vizi lze chápat
jako do jisté míry obecný, ambiciózní obraz cílového stavu, jehož má být realizací
strategického plánu dosaženo, globální
cíle tuto vizi upřesňují, jsou zaměřené
na výsledek a do určité míry předjímají
jednotlivé rozvojové záměry a opatření.
SWOT analýza je dalším krokem
v procesu strategického plánování, který
určuje jeho zaměření. Zahrnuje určení
silných stránek (kvality města, které je
třeba zachovat a rozvíjet) a slabých stránek (nedostatky města, problémy, které
je znevýhodňují ve srovnání ostatními)
v návaznosti na jednotlivé prioritní oblasti. SWOT analýza je součástí zhodnocení
výchozího stavu města, její další část je

identiﬁkace příležitostí a ohrožení pramenících ze situace
politické
(legislativní), hospodářské
(ﬁnanční),
sociální (demograﬁcké)
a technologické tuto situaci nelze ze
strany města prakticky ovlivnit, nicméně je dobré ji
znát, připravit se
na ni, využít to, co nabízí a eliminovat
rizika z ní plynoucí. Východiskem pro
všechny výše popsané činnosti jsou výsledky socioekonomické analýzy, ale také
zkušenosti a znalost účastníků procesu
strategického plánování.
Všechny, v předchozích dvou odstavcích popsané zásadní kroky byly učiněny
na schůzkách jednotlivých pracovních
skupin, které se konaly 22. ledna. Závěry z těchto schůzek pak byly projednány

na schůzce Komise pro strategické plánování 12. února. Konečné znění strategické
vize města, globálních cílů a SWOT analýzy je uveřejněno na webových stránkách
města spolu s kompletní socioekonomickou analýzou. Prostřednictvím facebookového proﬁlu města pak je možné se
k těmto dokumentům vyjádřit a případně
formulovat různá doporučení pro další
práci komise pro strategické plánování.
V polovině března se sejdou rozšířené
pracovní skupiny, které budou navrhovat
rozvojové záměry a opatření k jednotlivým prioritním oblastem rozvoje. Rozvojové záměry rozpracovávají globální cíle,
jde tedy o zpřesnění toho, čeho chceme
realizací strategického plánu dosáhnout.
Naproti tomu při deﬁnování opatření si
již jednotliví členové pracovních skupin
kladou otázku, jak tyto záměry uskutečnit. Závěry ze schůzek těchto pracovních
skupin pak budou projednány na čtvrté
schůzce komise pro strategické plánování
dne 23. dubna.
(mp)

Z HISTORIE
170 let | * 1849 – † 1915 František Adolf Šubert
* 27. 3. 1849 v Dobrušce
† 8. 9. 1915 v Praze
Narodil se jako nejmladší potomek
sedláře Antonína Matěje Šuberta a jeho
ženy Anny Josefy. Františkova maminka
pocházela ze starého lesnického rodu Wobořilů a v mládí pracovala jako služebná
ve Vídni. Později proto mohla doma občas
vyprávět o slavnostech císařského paláce.
Františkovi rodiče měli velmi harmonické
manželství, ale nikoliv snadný život. Již
při prvním porodu rok po svatbě se jim
narodila trojčata, která ale ještě tentýž den
zemřela. Pořádek, šetrnost, důkladnost

a slušnost patřily k hlavním pravidlům
jejich domácnosti, které vštěpovali svým
dětem. Při výchově dětí upřednostňovali vlastní příklad a skutky před pouhými
slovy a k tělesným trestům sahali jen výjimečně. Každé ráno rodiny Šubertů začínalo a každý večer končil náboženským
zpěvem s modlitbou. Hluboká zakotvenost v katolické víře jim pomáhala překonávat všechny každodenní starosti. Díky
ní dokázali unést i to, že jen čtyři z jejich
celkem devíti dětí se dožily dospělosti.
Mimořádné nadání se u Františka projevovalo již v nejútlejším dětství, kdy kromě pozorného sledování výkladu učitelů

naplňoval svou
touhu po stále
nových
vědomostech hlavně
četbou
knih,
které si půjčoval
nejprve od učitele a o něco později od pekaře
Laichtera (otce
budoucího nakladatele Jana Laichtera).
Na přání maminky, která snila o tom, že
se jednoho dne stane katolickým knězem,
byl i přes skromné rodinné poměry poslán
na studia do Hradce Králové.
11

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 3 / 2019
Po maturitě na gymnáziu v Hradci
Králové v roce 1868 jen krátce studuje
na ﬁlosoﬁcké fakultě pražské university.
Vede ho k tomu ekonomická nutnost, kdy
se po smrti otce (19. 2. 1869) musí v Praze zcela sám uživit. Láká ho novinářská
práce, ve které se postupně zdokonaluje.
Řídí časopis Brousek (1873 – 1878), pracuje v redakci Politiky a přispívá do časopisů Čech a Vlasta. Neúnavně píše básně,
historické romány (Zajetí krále Václava 1875, Král Jiří z Poděbrad - 1876), povídky a zejména dramata (Probuzenci - 1882,
Jan Výrava - 1886, Drama čtyř chudých
stěn - 1893 aj.). Zaujímá významné postavení ve Sboru pro postavení Národního
divadla a je za své zásluhy roku 1883 jmenován jeho ředitelem. V nakladatelství
Otto vydává v letech 1881 až 1884 o tomto divadle nádhernou monograﬁi. Otevírá
scénu Zlaté kapličky předním světovým
dílům a českým tvůrcům. V roce 1892
organizuje zájezd Národního divadla

do Vídně, kde úspěšně představuje světu
českou divadelní, operní, baletní a hudební
tvorbu.
Stále přitom neztrácí kontakt s amatérskými divadelníky z Dobrušky a nezištně
jim pomáhá. Mimořádná pracovitost ho
předurčila k tomu, aby stál i u kolébky
novodobého českého regionálního muzejnictví a národopisu. Stalo se tak prostřednictvím velice úspěšné Národopisné
výstavy českoslovanské v Praze v roce
1895. Díky ní se podařilo shromáždit, a tím
i pro budoucnost zachovat velké množství
cenných předmětů dokumentujících život
našich předků. Navzdory slávě a úspěchu nezapomíná ani na skromné začátky
ve svém rodném městě, a proto zde v roce
1899 zakládá nadaci „ku prospěchu sirotků a vůbec nejchudších dětí v Dobrušce“
a k tomuto účelu daruje značnou částku.
Poté, co v roce 1900 Národní divadlo
ovládla mladočeská strana, z něj musí
s celým dosavadním staročeským vede-

Okupace Dobrušky před 80 lety
Kroniky Dobrušky, ale i okolních obcí,
nám zanechaly popis smutné události, jejíž osmdesáté výročí si nyní připomínáme. Dne 15. března 1939 od čtvrté hodiny
ráno znělo v rozhlasovém vysílání toto
děsivé hlášení: „Německé vojsko obsazuje Čechy a Moravu. Zachovejte klid a pořádek.“ Stísněnou atmosféru beznaděje
tehdy ještě umocňovala obloha potažená
těžkými šedými mraky, plískanice a padající sníh.
Do Dobrušky přijel první oddíl nacistické armády pod vedením poručíka Kunnerta
pět minut před čtrnáctou hodinou. Jednalo
se o 80 motorových vozidel, která přijížděla od Ohnišova. Okupanti se ubytovali
nejprve ve zdejší sokolovně, z níž se po několika dnech přesunuli do kasáren. S jejich
příchodem vešlo v platnost nařízení zakazující občanům opouštět své domovy mezi
dvacátou a pátou hodinou. V den oﬁciálního zřízení Protektorátu Čechy a Mora-
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va, dne 16. března, prošly Dobruškou dva
pluky nacistických vojáků od Olešnice
směrem k Opočnu a od Nového Města nad
Metují k Rychnovu nad Kněžnou projelo
několik motorizovaných oddílů.
Ve stejný den vešla v platnost vyhláška říšskoněmeckého vojska stanovující
výrazně diskriminační směnný kurz stále
ještě platné československé koruny v poměru 1 říšská marka za 10 korun (reálný kurs byl asi 1:6). Tato vyhláška byla
v Dobrušce vyvěšena dne 20. března
současně s nařízením, že ceny veškerého
zboží nesmějí být zvyšovány.
Mimořádně výhodný kurz německé
marky motivoval německé vojáky nejen
k častým návštěvám hostinců, pekařství
a cukráren. Vedl je také k tomu, že skupovali textilie, boty a další výrobky, aby
je pak posílali domů do Německa, kde
byl v té době velký nedostatek spotřebního zboží a kvalitních potravin. Dobrušský

ním odejít. S nezdolným odhodláním připravuje stavbu dalšího pražského divadla
a stává se ředitelem České graﬁcké unie
(do roku 1903). Od roku 1903 rediguje
jako hlavní redaktor Ottův Malý slovník
naučný a je aktivním členem řady spolků,
především pak Spolku českých žurnalistů
a Ústřední matice školské.
V roce 1907 se staročechům konečně podařilo otevřít Vinohradské divadlo a Šubert je jmenován na krátko jeho
prvním ředitelem. Od roku 1908 se věnuje převážně práci novinářské (Osvěta,
Národní politika) a spisovatelské – hlavně
monograﬁe a memoáry. Za zmínku stojí
zejména dílo U nás v Dobrušce (1916),
kde mimo jiné vzpomíná na zásady
rodičů: otcovo „Všeho si všímat“ a matčino „Jeden druhému pomáhat“. Tedy zásady, kterými se F. A. Šubert snažil po celý
svůj obdivuhodně činorodý a plodný
život řídit.
(vs)

kronikář Josef Cvrček ještě dodává, že takový provoz na poště v Dobrušce nikdy
před tím nebyl. Rohenický kronikář Václav
Svatoň pak ještě zmiňuje nařízení o jízdě
na silnicích vpravo, která působila potíže
hlavně koním a dalším tažným zvířatům
léty uvyklým k jízdě vlevo. V rodové kronice pak tento kronikář píše o střevních
potížích německých vojáků po nadměrném
vyjídání cukráren. Vedlo to až ke komickým koncům, kdy tito vojáci s bolestmi
břicha nemohli včas najít záchody, v čemž
jim naši lidé nebyli nápomocni.
Lidová tvořivost a český humor si pak
na základě těchto nepříliš důstojných
potíží příslušníků německé branné moci
našly nový název pro jejich propagandou hlásanou „neporazitelnou armádu.“
Po svém si také začal vykládat to, proč
jsou v Německu tak populární hnědé
košile a co se jimi dá maskovat. Možná
již tehdy vznikalo mezi okupanty rčení, nazývající později Čechy smějícími
se bestiemi.
(vs)
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Z KULTURY
Dobrušské Kino 70 slaví 50
Kdo jiný, než PAVEL ŠTĚPÁN, jenž
je již pěknou řádku let neodlučitelně spjatý s dobrušským kinem, by mohl nejlépe
poskytnout informace ke slavnostnímu
večeru k padesáti letům Kina 70. Uskuteční se v úterý 5. března od 19 hodin
ve velkém sále Společenského centra Kina 70.

Přibližte čtenářům, jakou podobu a náplň bude mít slavnostní večer k padesátiletému výročí Kina 70. Na co se diváci
mohou těšit?
Slavnostní večer „odstartujeme“ krátkým střihovým dokumentem ze vzpomínek brigádníků, kteří se na výstavbě kina
podíleli, bývalých i současných zaměstnanců. Zahájení projekcí bude vskutku
„dobové“, protože na plátně se objeví jednotlivá graﬁcká „sklíčka”, která byla vždy
neodmyslitelným začátkem každého ﬁlmového představení, a to ještě na sklonku
90. let minulého století. Diváci se mohou
těšit na projekci nezbytného Filmového
zpravodaje ČFT 10-1969 či první trailer připravovaného hraného dokumentu
o mládí malíře Františka Kupky. Dále je
připravena ukázka z ﬁlmu Pražské noci,
vůbec prvního ﬁlmového představení,
které bylo kdy možno v dobrušském kině
zhlédnout. O odborný úvod se postará
přední ﬁlmový historik Pavel Taussig,
který zároveň uvede projekci Seriálu o seriálech jako vzpomínku na natáčení slavného seriálu F. L. Věk. Ovšem skutečná
postava F. Vl. Heka nebude zapomenuta,
vždyť letos slaví náš František 250. na-

rozeniny a na ty zase vzpomene bývalý
ředitel muzea Jiří Mach. Následovat bude
vystoupení ženského pěveckého sboru
Vlasta s ﬁlmovými melodiemi. Těšit se
můžete i na besedu se zajímavými hosty.
Na pódiu přivítáme paní profesorku Evu
Voskovou - ﬁlmovou Márinku Snížkovou, Jana Bössera – bývalého dětského
herce (F. L. Věk 6 let) a Jindřicha Hrdého
– pražského zlatníka a představitele studujícího Františka v mladém věku. Dále
představíme obálku nové knihy Pavla
Taussiga s názvem „Radoslav Brzobohatý aneb František z Dobrušky“. Ve ﬁnále
vyhlásíme vítěze divácké soutěže k padesátiletému výročí Kina 70 a na závěr
vyslechneme vystoupení zpěváka Tomáše
Bartoše a jeho hosta.

Kromě programu ve velkém sále se návštěvníci mohou těšit na výstavu zaměřenou k padesátiletému jubileu Kina 70.
Jak jste ji pojali?
Dovolím si tvrdit,
že výstava v přísálí
a v jeho malém sále
nemá v historii kina
obdoby. Je rozčleněna do pěti základních bloků. První
panely jsou věnovány nejstarší historii kina v Dobrušce
a stavbě nové budovy Kina 70. Navazují panely o akcích
v kině, o činnosti ﬁlmového klubu, přestavbě kina a akcích
v poslední dekádě.
Závěrečná sekce je

věnována
seriálu
F. L. Věk a Dobrušské ﬁlmové klapce. Věřím, že si
návštěvníci přijdou
na své a ocení celou
výstavní kompozici.
Kino a kinematograﬁe je vaše srdeční záležitost. V čem
je z vašeho pohledu dobrušské kino výjimečné a speciﬁcké?
Výjimečné je určitě v tom, že si jej
postavili dobrušští občané sami, a to brigádně v Akci Z. Na konci šedesátých let
bylo vybaveno tou nejmodernější promítací technologií, která byla v republice
k dispozici - technologií 70 mm ﬁlmu.
Vždyť i typ strojů UM 70 (ryze československé konstrukce - jeden je vystaven
ve vestibulu kina), které zde byly naistalovány, obdržely na světové výstavě
Expo 67 v Montrealu hlavní cenu za nejlepší strojírenský výrobek! A co se týká
současné doby? Je potěšitelné, že se mu
stále daří přilákat velké množství diváků.
Důležitý je rovněž fakt, že se mu téměř
vždy věnovala značná pozornost ze strany
jeho provozovatele. Na počátku MěstNV
v Dobrušce a posléze města Dobruška.
Určitě není možné zapomenout nadšení
a lásku pracovníků a brigádníků, kteří se
již od roku 1969 starali a starají o to, aby
všichni diváci i návštěvníci byli v našem
Kině 70 spokojeni.
Co popřejete Kinu 70 a ﬁlmovým příznivcům do další padesátky?
Kinu přeji hlavně hodně pěkných ﬁlmů
a zaplněný sál. Divákům pak přeji, aby se
další „padesátky“ ve zdraví dožili.
(dr)
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Dobrušský rodák Adolf Hejzlar
a Tři oříšky pro Popelku
Pátého února letošního roku zemřel
jeden z legendárních českých ﬁlmových
režisérů Václav Vorlíček. Na mnoha ﬁlmech, které natočil a které přinášely a přinášejí radost dětem i dospělým, s ním
spolupracoval i dobrušský rodák Adolf
Hejzlar. Jedním z jejich společných vrcholných děl, které se stalo součástí
zlatého fondu české kinematograﬁe, je
pohádkový příběh Tři oříšky pro Popelku.
Adolf Hejzlar se narodil v roce 1924
a v letošním roce by se dožil 95 let. Vyučil
se strojním zámečníkem a krátce po svém
vyučení byl jako ročník 1924 totálně nasazen. Po půlročním přeškolení na jemného mechanika pracoval v Drážďanech
u ﬁrmy Lorenz. Po dvou létech práce v totálním nasazení byl pro nemoc matky přeložen do závodu této ﬁrmy v Dobrušce.
Později se v dobrušském sokolském
kině vyučil promítačem a až do svého
odchodu na základní vojenskou službu
v roce 1947 v tomto kině promítal. Ihned
po skončení války v letech 1945 - 1947
studoval v Dobrušce na strojní průmyslové škole.
Jeho práce u ﬁlmu začala v roce 1950.
Rok nato přešel do Filmového studia
Barrandov jako asistent kamery. Ve Filmovém studiu Barrandov nepřetržitě pracoval společně se svojí manželkou Marií
až do roku 1985, kdy odešel do důchodu.
Za dobu své práce ve Filmovém studiu
Barrandov se spolupodílel na vzniku řady
velmi významných českých ﬁlmů a seriálů, které se dnes již staly významnou částí
historie české kinematograﬁe.
Jeho ﬁlmograﬁi tvoří desítky celovečerních ﬁlmů a jenom její výčet by zabral
několik stránek. Jmenujme proto alespoň
ty nejznámější. Patří mezi ně střihový ﬁlm

Král komiků o Vlastovi Burianovi, ﬁlmové příběhy O moravské zemi, Ve znamení
Tyrkysové hory, Bouřlivé víno, Náš dědek
Josef, Zbraně pro Prahu, Tajemství velikého vypravěče, Muž v povětří nebo psychologické drama Advent.
Podílel se také na tvorbě ﬁlmové
adaptace Kaplického historického románového dramatu Kladivo na čarodějnice
či na „trezorovém“ ﬁlmu Ucho s nezapomenutelným Radoslavem Brzobohatým
(na snímku). Do Hejzlarovy ﬁlmograﬁe
patří rovněž ﬁlm Už zase skáču přes kaluže, ve kterém debutoval vynikající český
herec Vladimír Dlouhý.
Nejraději však Adolf Hejzlar točil pohádky. Vedle už zmíněných Tří oříšků pro
Popelku do této kategorie patří Dařbuján
a Pandrhola, Tři veteráni a Rumburak.
Podílel se i na vzniku televizního seriálu
Arabela a večerníčkových Broučků.
Hejzlarovou doménou byla triková
kamera. V dobách, kdy ještě neexistovaly možnosti počítačové graﬁky, se česká
škola trikového ﬁlmu stala skutečnou
světovou špičkou. Nápaditost českých
ﬁlmařů sklízela obdiv nejen doma, ale
i na mezinárodních ﬁlmových přehlídkách
a festivalech. A jedním z těch, kdo se zasloužili o její slávu, byl i Adolf Hejzlar.
Jeho nápaditost a nezměrná kreativita
byly příčinou, že si ho ti nejlepší režiséři
angažovali pro svá díla.
Nepochybně nejmilejším Hejzlarovým
ﬁlmem byly právě Tři oříšky pro Popelku. Velmi oceňoval, že němečtí koproducenti ﬁlmu věnovali celý krásný zámek
Moritzburg, který si nejen ve ﬁlmu „zahrál“, ale v němž je i rozsáhlá expozice
věnovaná této pohádce. Hejzlar také usiloval o všestrannou propagaci tohoto ﬁl-

mu v Čechách a dost ho trápilo, že zde,
přes velké uznání a oblibu, nedosáhl takové proslulosti jako v sousedním Německu. Nejvíc ho mrzelo, že zde nebyl
založen fanklub tohoto ﬁlmu.
Adolf Hejzlar měl po celý život velmi vřelý vztah ke svému rodnému městu
a vždy se sem rád vracel. V posledních
letech svého života udržoval velice čilé
kontakty i s dobrušským vlastivědným
muzeem, jemuž daroval mnoho fotograﬁí a ﬁlmů, vztahujících se k jeho životu
a tvorbě. V muzeu jsou také nahrány jeho
osobní vzpomínky na dětství v Pulické ulici a na Dobrušku Hejzlarova mládí. Rád se zastavoval i u svých přátel
v dobrušském kině, s nímž rovněž úzce
spolupracoval na celé řadě akcí s ﬁlmem
a ﬁlmovými tvůrci.
Adolf Hejzlar se tak řadí k těm osobnostem našeho města, které by neměly
upadnout do zapomenutí. Vyšel odtud,
vždy se ke svému městu hrdě hlásil a přinesl Dobrušce mnoho dobrého i pro poznání její nejnovější historie.
(jm)

Poklad z Dobrušky v centru Prahy
Několik mimořádně cenných uměleckých děl ze sbírek Vlastivědného muzea
v Dobrušce zaujímá čestné místo v paláci Kinských na pražském Staroměstském
náměstí. Reprezentují Dobrušku na výstavě „Bonjour, Monsieur Gauguin, Čeští umělci v Bretani. Výstava představuje
zajímavé bretaňské reálie očima významných českých a zahraničních umělců, kteří zde žili a tvořili v letech 1850 - 1950.
Zápůjčku z Dobrušky tvoří zejména jedenáct tematických kreseb a maleb
od Věry Jičínské vystavených v samostatné místnosti v sousedství tvorby Jana
Zrzavého. Tématika pobřežní krajiny, rybářských vesniček a rázovitých venkovanů představuje autorčin jedinečný soubor.
Čtyři vystavené pohlednice, které Jičínské z Bretaně poslal její umělecký učitel
a dlouholetý kamarád Jan Zrzavý, jsou
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také z našich sbírek.
Ve stejném patře, ale
v jiném sále, mezi
slavnými
Kupkovými díly můžeme
obdivovat další naši
zápůjčku, jeho akvarel Bretaňské skály.
Kupkova manželka
darovala toto dílo
do našeho muzea při své návštěvě Dobrušky v roce 1934. Tehdy, před osmdesáti pěti
lety, přijela v doprovodu manželova věrného přítele a mecenáše, „světového krále
knoﬂíků“ a českého vlastence židovského
původu, továrníka Jindřicha Waldese.
Výše zmíněná díla vhodně doplňují
tématickou mozaiku z tvorby Jaroslava
Čermáka, Antonína Chitussiho, Alfonse
Muchy, Josefa Čapka, Aléna Diviše, Jana

Křížka a zahraničních tvůrců, jako je Paul
Gauguin, Paul Sérusier, Emil Bernard
a Charles Filiger. Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Musée
départemental breton a koná se pod záštitou Velvyslanectví Francie v Praze. Výstava potrvá do 18. března 2019.
(vs)
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Slavnostní koncert k 250. výročí narození F. V. Heka
Ve čtvrtek 11. dubna uplyne přesně 250
let od chvíle, kdy se v Dobrušce narodil F.
V. Hek, předloha ﬁlmového a literárního
F. L. Věka. Právě v tento den se v kostele
sv. Václava od 18 hodin uskuteční pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje
Jiřího Štěpána slavnostní koncert na počest této významné osobnosti.
Spisovatel, skladatel, publicista a vlastenec František Vladislav Hek (11. 4. 1769 4. 9. 1847) byl v pravém slova smyslu
národním buditelem. Vzdělával obyvatele
Dobrušky i okolí, přivážel nejnovější literaturu, hudbu i myšlenky. Ne náhodou
použil spisovatel Alois Jirásek jeho autobiograﬁi jako předobraz hlavního hrdiny románu F. L. Věk, který byl později
zﬁlmován.

Na aktivity F. V. Heka se snaží navázat
Spolek F. L. Věka, mj. pořadatel Festivalu F. L. Věka, který s podporou města
Dobrušky připravil slavnostní koncert
k připomenutí velkého výročí nejslavnější
a nejznámější osobnosti Dobrušky.

Na koncertě vystoupí legendární houslista Václav Hudeček, jenž ve stejném
kostele zahajoval v roce 2011 první ročník Festivalu F. L. Věka. Doprovodí ho
Festivalový orchestr F. L. Věka, v jehož
čele stane dirigent Debashish Chaudhuri, milovník české hudby i kultury, žijící
v Praze, pocházející však z Indie.
Účinkující svým vystoupením oslaví
výročí významného rodáka - zazní slavná
díla období baroka, klasicismu i romantismu - část Vivaldiho Čtvero ročních dob,
skladby Wolfganga Amadea Mozarta,
tedy Hekova současníka, ale také tvorba
období romantismu, během něhož tvořil
i spisovatel Alois Jirásek.
Předprodej vstupenek bude zahájen
v druhé polovině měsíce března.
(eda)

Téma nového výškopisného mapování zajímá odborníky i laiky
Přednáška, která se odehrála 5. února
ve foyer městské knihovny v Dobrušce, se
od ostatních lišila nejen námětem, ale také
v mnoha dalších ohledech.
Už samotný název Nové výškopisné
mapování České republiky metodou leteckého laserového skenování předjímal
zajímavé téma, zvláště pro město, kde
jsou kartografové a geodeti ze všech koutů naší země doslova jako doma.
Přednášku připravil odborník z nejpovolanějších - Ing. Karel Brázdil, CSc.,
ředitel Zeměměřičského úřadu v Praze,
který v Dobrušce
dlouhá léta působil
a v letech 2002 2005 byl dokonce
náčelníkem Vojenského geograﬁckého
a hydrometeorologického úřadu.

Zájemci zcela zaplnili foyer knihovny. Byli mezi nimi
bývalí,
současní
a možná i budoucí
zaměstnanci místního specializovaného
úřadu, také však zástupce katastrálního
úřadu nebo lidé, které tvorba map, jež má
v Dobrušce více než
padesátiletou tradici, zkrátka interesuje.
Karel Brázdil seznámil účastníky
s průběhem tří etap, během nichž bylo
po roce 2010 zmapováno celé území naší
republiky s vysokou přesností (padl údaj
18 cm). Přednášku doplňovala obrazová
prezentace, přibližující mimo jiné techniku, která náročné úkoly plnila, i způsob,
jakým laserové paprsky snímaly doslova

Ples pro seniory všech
věkových kategorií, ale s mladou myslí
Svůj předposlední (19.) divadelní
ples pořádá v pátek
15. března 2019
od 20 hodin v Kulturním domě v Dobrušce zdejší Divadélko
Na štaﬂích - tentokrát na téma „Pojďte
s námi do důchodu“ aneb „Na pokraji
aktivního stáří“.
V celovečerním programu se pokusíme
vás přesvědčit o kráse seniorského věku
i o tom, že každý je takovým seniorem,
jak mladým se v pokročilém věku cítí být.
Předvedeme též ukázky, jak se s touto
problematikou vypořádává česká a světová dramatika.
Také P.T. účastníci jsou vyzývání,
aby svými osobními zkušenostmi, svými

představami nebo nenaplněnými tužbami přispěli aktivně k tématu a atmosféře
plesání, což učiniti mohou i holobrádkové
(a holobrádkyně), kteří a které jsou teprve
čekateli tohoto pokročilého stavu.
Přeměřenou hudební kulisu tanečního
reje bude po celý večer vytvářet skupina
MEMORY Vladimíra Hencla. Také zdejší
bar bude dostatečně zásoben, proto přinášení vlastních nápojů či jiného občerstvení se zapovídá.
Vstupenky á 150 Kč jsou v prodeji
u paní Kristiny Zahradníkové,
e-mail: kzahradnikova@email.cz;
mobil: 604 574 114
Pojďte s námi do důchodu! …Těšíme
se na (předposlední) setkání s vámi. Vaše
Divadélko Na štaﬂích.
(zkzk)

každou „píď“ republiky.
Poté zmínil systém zpracování obrovského množství získaných dat, na němž se
podíleli lidé jak v Dobrušce, tak v Praze.
V neposlední řadě pak názorně ukázal
možnosti aplikace dat v praxi, jejich využití například v integrovaném záchranném systému či v rámci stavebních řízení.
(eda)

ŠUBERTOVA
DOBRUŠKA 2019
9. ročník přehlídky
amatérských divadelních souborů
Společenské centrum - Kino 70.
Středa 3. dubna od 19.00 hodin:
Tři mušketýři
Středa 10. dubna od 19.00 hodin:
Kdo uteče – vyhraje?
Středa 17. dubna od 19.00 hodin:
Půjčka za oplátku
Abonentky na celou divadelní přehlídku a vstupenky na jednotlivá představení
zakoupíte v IC Dobruška. Prodej zvýhodněných abonentek v ceně 210 Kč bude probíhat od 11. března od 8 hodin do 3. dubna.
Vstupenky na jednotlivá představení v ceně
90 Kč budou k zakoupení od 25. března
od 8 hodin.
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VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – BŘEZEN 2019
Beletrie pro dospělé
G. Simsion, A. Buistová
Lasse Holm
Táňa Kubátová
Paulo Coelho
Stanislav Češka
Rosie Walsh
Iva Pekárková
Tibor Rode
J.D. Robb
Marek Epstein
Jennifer Brownová

Martina Komsová a kol.
Pár kroků vpřed: příběh o Caminu,
setkání a cestě k sobě
Vikingové. Pomsta synů
Osud tančil charleston
Hipík
Smrt vilného cizince
Muž, který už nezavolal
Třísky
Mona Lisa virus
Se mnou si nezačínej
Dravec
Hate list

Naučná literatura pro dospělé
Leonardo da Vinci
Zápisky Leonarda da Vinciho
Ondřej Stratilík
České minipivovary
Jiří Fišar
Pod Annapurnou svítá modře:
kniha o cestě, horách a lidech
Vlastimil Vondruška
Epištoly o elitách a lidu
Dušan Procházka
Záhady, legendy a mýty
z ostrovů a pobřeží
Milan Bayer a kol.
Maturitní testy nanečisto.
Matematika

Pavla Jiříčková a kol.
Petr Nazarov
Otomar Dvořák,
Josef Snětivý

Místa zrychleného tepu:
tipy na cesty za skrytou krásou

Literatura pro děti
Veronika Hurdová
Sabina Janečková a kol.
Leigh Bardugo
Kristín Ragna Gunnarsdóttir
John Kloepfer
Mariana Tutschová
Oleg Chaklun
Nathalie Choux
Lavie Tidhar
Disney Enterprises
Lucie Seifertová

Maturitní testy nanečisto.
Český jazyk a literatura
Maturitní testy nanečisto.
Anglický jazyk
Kia ora e hoa:
příběh ze země Aotearoa

O Naivním Prasátku
Pravdomluvky
Wonder Woman. Válkonoška
Úlf a Edda. Ukradený klenot
Příšery bez dozoru
Levou zadní
Tanec sněhové vločky
= Dance of a snowﬂake
Objevujeme svět! Hasiči
Pro hrst lentilek
Postýlková sbírka pohádek
Pohádka o Československu

Poznámky pod čarou aneb Náš tip pro měsíc březen:
Literatura pro dospělé:
Clare Mackintosh:
NECH MĚ LHÁT
1. vydání, Víkend, Líbeznice, 2018, 391 s.,
339Kč
Psychologický thriller anglické autorky,
ve kterém se ukáže,
že odhalovat minulost
může být mnohdy nebezpečnější než stát tváří v tvář vrahovi.
Přesně před rokem se Caroline Johnsonová rozhodla skoncovat rázně se svým
životem. Její šokující sebevražda přesně
napodobila způsob, jakým se před pár měsíci zabil její manžel. Jejich dcera Anna se
od té doby zoufale snaží smířit s tím, že se

oba rodiče dobrovolně rozhodli odejít ze
života. Když se jí narodí holčička, matka
jí chybí víc než předtím. Začíná si klást
otázky o smrti rodičů, na které dřív neměla
sílu. Jenže co když pátrání v minulosti povede jen k tomu, že ohrozí sebe i svou rodinu? Někdy je lepší minulost nechat spát.
Literatura pro mládež:
Veronika Hurdová:
PTÁČE JMÉNEM PTÁČE
1. vydání, Pupenec - Jiřina Kelnarová, Praha,
2018, 109 s., 295 Kč
Půvabná vyprávění o malém zvídavém
ptáčeti, které s radostí objevuje svět a sebe
sama. Svými záludnými otázkami nutí své
rodiče dívat se na svět kolem sebe stále
novýma očima a s otevřenou myslí. Malé,

nebojácné
a
veselé
ptáče
jakoby z oka
vypadlo
kdejakému
čipernému
klukovi
nebo holce, kterým se v hlavičkách rodí
jedna otázka za druhou. Ptačí maminka
s tatínkem jsou z neustálého štěbetání někdy už docela unavení, ale přesto si rádi
s ptáčetem vyprávějí o tom, jak funguje
svět, a zamýšlí se znovu nad tím, jak důležitá je např. zodpovědnost; jaké to je mít
z něčeho strach nebo v čem se skrývá skutečná hodnota věcí.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
03. 03.
09. 03.
10. 03.
16. 03.
17. 03.
23. 03.
24. 03.
30. 03.
31. 03.

MUDr. Bahník František - Bahník Dent s.r.o.
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Beránek Jan - JB DENT s.r.o.
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
MDDr. Borůvková Veronika
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
MUDr. Domáňová Iva
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Havlíček Ondřej
Záhumenská 445, České Meziříčí
MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
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494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
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ZE ŠKOL
Příběhy našich sousedů očima středoškoláků
Deset středoškolských týmů z pěti měst
v Královéhradeckém kraji se od loňského
září zapojilo do projektu Příběhy našich
sousedů. Projekt realizuje nezisková organizace Post Bellum s podporou Královéhradeckého kraje, partnery jsou umělecké
centrum Impuls Hradec Králové a Univerzita Hradec Králové. Cílem projektu
je předávat zkušenosti mezi generacemi
a zpřístupnit touto formou moderní dějiny
co nejširšímu okruhu studentů.
Studenti ze středních škol v Hradci
Králové, Náchodě, Dobrušce, Hořicích
a Dvoře Králové nad Labem v minulých
měsících absolvovali dokumentaristické
školení, kde se učili vést rozhovor s pamětníkem a pracovat s technikou. Následně
sami natočili na videokamery vzpomínky
pamětníků ze svého okolí a nyní pracují
na tom, aby z velkého množství materiálu vytvořili několikaminutový televizní
dokument. Své ﬁnální výtvory představí
29. března od 17 hodin na veřejné závěrečné prezentaci v aule Univerzity Hradec Králové. Slavnostní prezentaci doplní
výstava s příběhy pamětníků a jednotlivé
studentské video-výstupy budou prezentovány
ve vysílání Východočeské televize V1.

Týmy T2B a T3B na workshopu
Jedinou střední školou na Rychnovsku,
která se do projektu zapojila, je Střední
průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška. Mohlo by se zdát, že podobný projekt by měl
být parketou pro studenty gymnázií a ne
technických škol. V případě dobrušské
průmyslovky však vše logicky zapadá
do sebe. Studenti zde mají jak kvalitní
technické zázemí, tak teoretickou podporu. Využít mohou dobře vybavené učebny
s veškerým možným materiálem a přístroji (nahrávací studio, střihová dílna, promítací sál). Přímo se tak nabízí jedinečná
možnost spojit multimédia, která se učí
jako obor, a dějepis.
Do projektu se zapojily dva týmy ze
třídy T2B (Štěpánka Habrmanová, Tereza
Klamíková, Jan Valeš, Jakub Zítko a Martin Pago) a ze třídy T3B (Tomáš Voborník,
Martin Klíma, Dan Outrata a Jakub Bartoníček). Pedagogickou pomoc poskytla
vyučující dějepisu Mgr. Naďa Pochob-

radská, podporu technickou a zázemí pak
Jaroslav Mužík, který s neutuchajícím
elánem a vlastní invencí vyučuje multimediální předměty.
„Studenti si sami našli pamětníky,
jejichž život poznamenalo 20. století.
Prvním byla 93letá aktivní sokolka z Nového Města nad Metují a druhým účastník občanské války z bývalé Jugoslávie
ze smíšeného manželství. S nimi natočili ﬁlmy a vytvořili medailonky. Členové
týmů si vedle cenných osobních prožitků
rovněž ověřili své technické dovednosti.
Projekt je velmi zajímavý a přínosný,
neboť kromě samotné práce na něm se
studenti zúčastnili řady workshopů technických i rétorických,“ sdělila Naďa Pochobradská
Nezbývá nic jiného, než studentům
popřát hodně úspěchů při březnové prezentaci v aule Univerzity Hradec Králové
a těšit se na jaro, kdy do Dobrušky doputuje výstava s příběhy pamětníků. (dr, np)

Tomáš Voborník se připravuje na rozhovor
Příběhy našich sousedů je vzdělávací
projekt neziskové organizace Post Bellum
pro žáky základních a studenty středních
škol. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí
z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo
televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotograﬁe, prozkoumat
archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou
reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní
tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem
a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě.

Tým T2B při natáčení (zleva): Jakub Zítko, Štěpánka Habrmanová a Martin Pago
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Střední škola Podorlické vzdělávací centrum ve víru tance
Studenti maturitních ročníků oborů
Informační technologie, Mechanik seřizovač a dálkového studia Podnikání a studenti 3. ročníku učebních oborů Nástrojař,
Obráběč kovů, Zámečník a Klempíř ze
Střední školy – Podorlické vzdělávací
centrum Dobruška se v polovině ledna
sešli v dobrušské sokolovně, aby tu z rukou svých třídních učitelů převzali šerpy
s tak důležitým slovem „Maturant“ a „Absolvent“, které jim otevírá dveře do báječného, ale i trochu obávaného období,
kdy něco končí a něco nového začíná…
Období, kdy všichni budou muset myslet
na školu a na své povinnosti, kdy na chvíli zapomenou na věci příjemné a se školou třeba nesouvisející. Ale jednu výhodu
tito budoucí absolventi mají. Studují totiž
obory, po kterých je na trhu práce takový
hlad, že už teď většina studentů ví, kde
bude po maturitě či zkouškách pracovat,
neboť na ně zaměstnavatelé z okolních ﬁrem už netrpělivě čekají.

A tak celý večer v dobrušské sokolovně plynul v poklidné a velmi příjemné
atmosféře, kdy celý sál tančil za doprovodu hudební skupiny Pokrok z Kostelce

nad Orlicí. Tančit by ale nešlo bez chutného jídla a pití, o které se postarali členové dobrušského oddílu národní házené
a Roman Petr.
(jme)

Na horách bylo jako v ráji
Lyžařský kurz žáků sedmých tříd ZŠ Fr. Kupky

Ve dnech 14. – 18. ledna jsme vyjeli
do hor zasypaných sněhem. Tento fakt se
nám hned na začátku stal málem osudným, protože se vyskytly nemalé komplikace s dopravou. Vyrazilo nás 37 žáků
a 2 učitelé a od druhého dne jsme si už
užívali krásného lyžování. Bydleli jsme
v horském hotelu „Eden“, kde o nás bylo
výborně postaráno. Nikdo si nemohl stěžovat na nedostatek jídla a dokonce někteří vezli domů i tajné zásoby od maminek.
Kurz se nám mohl jevit jako krátký, ale
i ti z nás, kteří stáli na lyžích poprvé,
mohli s klidnou duší říct „Ze sjezdovky
sjedu bez větších obtíží či pádů“.
Účastníci zájezdu, ZŠ Fr. Kupky
18
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Den řemesel
v Opočně
Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Opočenská se
zúčastnili soutěže Dne řemesel v Opočně. Žáci byli zařazeni do praktické výuky,
kde si pod odborným vedením vyzkoušeli
zvolené obory. Veronika připravila palačinky plněné marmeládou a bramboráky,
Valentýn, Tomáš a Pepa si vyzkoušeli
v dílně výměnu kola u auta, Sandra s Alanem si u prodavačů zabalili dárky a ozdobili obálku. Žákům se Den řemesel líbil.
Někteří mají již jasno, který učební obor
si zvolí pro další studium.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Cenný bronz z dovednostních disciplín
ZŠ Opočenská se zúčastnila florbalového turnaje Jaroměřská hokejka
Letošní ročník ﬂorbalového turnaje
Jaroměřská hokejka se konal 23. ledna
v Areálu sportovních a volnočasových
aktivit v Jaroměři. Soutěž již tradičně pořádala Základní škola speciální Jaroměř
a uskutečnila se i díky podpoře města.
Součástí setkání, určeného pro žáky základních škol speciálních a jednoletých
a dvouletých středních škol praktických,
byly i dovednostní disciplíny – slalom
s hokejkou a míčkem, střelba na brankáře,
štafeta s hokejkou a míčkem a běh s hokejkou a míčkem na čas. A právě v této
soutěži jednotlivců bez problému splnil
svou roli favorita matador našeho týmu
Tomáš Hradecký a dosáhl tak svým bezchybným výkonem na bronzovou medaili.
Osmého ročníku ﬂorbalového turnaje se zúčastnilo devět družstev z celého
Královéhradeckého kraje. Dobrušská
Základní škola Opočenská, která se zde
prezentovala počtvrté, obhájila čtvrtou
příčku. Ve sportovním klání se prosadili
bývalí žáci základních škol, kteří pokračují v dalším vzdělávání. Našim hráčům

však tyto posily citelně chyběly. Ale
přestože byl náš tým
na hřišti nejmladší
a vzrůstem obránců
a útočníků nejmenší,
nezalekl se starších,
vyšších a zkušenějších soupeřů. V nečekaně
tvrdých
soubojích se svým
koncentrovaným výkonem dokázal posunout na vyšší level
a rozhodující zápasy
dotáhnout do vítězného konce. Cestu
k tomu neomylně
vytyčil Valentýn Pokuta, z Dobrušťáků
skóroval nejčastěji a do branky soupeřů nasázel 11 gólů.
V důležitých momentech naši školu podržela i brankářka Sandra Murgošová, která
v turnaji zažívala svou premiéru. Zápas

„Popletený“ dárek za vysvědčení
Ve čtvrtek 24. ledna navštívil naši školu
Kabaret Honzy Petráše – hudebního textaře, skladatele, scenáristy, spisovatele,
herce a autora dětských pořadů. Pan Pe-

od zápasu získávala na sebedůvěře a velkou měrou se tak podílela na celkovém
umístění.
ZŠ Opočenská, Dobruška
tráš alias pan Popleta bavil žáky nejenom
svými popletenými slovními hříčkami, ale
také veselým kabaretem s loutkami. Žáci
byli součástí představení – z malých diváků se stali velcí herci. Vzhledem k tomu,
že pan Popleta z Popletova popletl všechno, co mohl, všichni se mu snažili pomáhat a uvést vše do pořádku.
Pan Popleta měl připravené soutěže
s hádáním názvů pohádek a pohádkových
postav, ve kterých žáci uplatnili své vědomosti. Jejich herecké nadání se projevilo
při dramatizaci pohádky Sněhurka a tři
trpaslíci. Stejně tak jako všechno, i tato
klasická pohádka byla popletená. Návštěva pana Petráše byla pro žáky naší školy
dárkem a odměnou za jejich pololetní práci a snažení.
ZŠ Opočenská, Dobruška
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Kynologická organizace v Dobrušce stále aktivní
ZKO Dobruška se i v roce 2018 věnovala výcviku psů. Pořádáme kurzy pro
majitele štěňátek i starších psů. Od založení naší organizace v roce 2015 se
u nás vystřídalo osmdesát čtyři zájemců
o pomoc s výcvikem psa. Někomu stačilo
pár rad do začátku, někdo vydržel cvičit
svého psa až po složení zkoušek z výkonu! Pak se také rádi účastní různých akcí
– například závodů nebo ukázek výcviku
psů pro veřejnost. V loňském roce jsme
předvedli ukázky v obci Pohoří, kam nás
pozvali na akci, kterou pořádali u příležitosti 140 let založení SDH. Předvedli jsme
ukázky z poslušnosti, obrany a dokonce
i vyhledání většího obnosu peněz. Věříme, že diváci byli spokojeni.
O našich psovodech: V loňském roce
naše organizace pořádala třikrát zkoušky
z výkonu. První jsme měli v dubnu, rozhodčí p. Ševčík. Účast byla hojná: Matějů
s Argem – BH, Kurlandová s Uranem –
Upr1, Brožová s Tessi - ZVV1, Maťašovský se Socomem – ZZO1, Lepš s Harrym
– FPr2 (krásných 97 bodů ze 100) + dva
psovodi ze ZKO Opočno. Druhé zkoušky

byly v září, rozhodčí p. Klapal. Zkoušky
splnili: Snopková L. s Yorkem – ZZO,
Brožová s Tessi – ZM, Vlačiha s Ejmy
– BH, Lepš s Harrym - IPO2, Moravec
s Gizi – IPO3 + dva ze ZKO Opočno. Bohužel jeden pejsek z naší organizace se
nemohl zúčastnit, nebyl nalezen čip. Každý pes, který se zúčastní zkoušek, musí
být označen čipem,
nebo tetováním. Poslední zkoušky se
uskutečnily v říjnu
– rozhodčí p. Kubeš.
Našim
psovodům
štěstí nepřálo! Nastoupili tři a všichni
měli
smůlu.
Jednomu na stopě
přeběhla před čumákem kočka, druhý
nechtěl pustit ﬁguranta a třetí měl také
problémy.
Dařilo
se jen přespolním –
třem ze ZKO Opoč-

no (Sobotková
-ZZO1, Pinka
–IPO1, Takács
L.–Apr1), ZKO
Trutnov (Dlabová IPO1) a nejlépe si vedl psovod ze
ZKO Nový Hradec Králové – p. Fiala, náročnou zkoušku ZVV3 splnil na 278 bodů
ze 300!
V květnu jsme pořádali Klubové závody pro naše psovody. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích. ZZO – Zkouška základní ovladatelnosti: 1.místo – Snopková M. s Budem, 2.místo – Nejmanová E.
s Jekky, 3.místo – Novotný M. se Sendy. V katgorii ZZO1: 1.- Maťašovský se
Socomem, 2. – Matějů s Argem, 3. Lepš
s Harrym. Počasí nám přálo, vyřádili se
psi i psovodi, pro které byly připraveny
vědomostní i sportovní soutěže.
Naše město jsme reprezentovali na závodech po okolních ZKO. Ve Dvoře Králové n. L. jsme byli tři, dva pak v Kostelci
n. O., Novém Hradci Králové a Jaroměři. Po splnění dvou výběrových závodů
(v Bochovicích a Třeboni) se náš psovod Josef Moravec dostal na Mistrovství české republiky (IPO3) do Roudnice
n. L., nebyl mezi prvními, ale i přesto je
to velký úspěch!
O sportovní kynologii je v Dobrušce
stále zájem, to nás těší a věříme, že je to
naše dobrá vizitka! Jen nás trochu mrzí,
že budeme muset (asi koncem tohoto
roku) opustit naši výcvikovou plochu, neboť sportovci ze stadionu ji potřebují pro
své aktivity. Děkujeme zastupitelům města Dobrušky, kteří nám přislíbili náhradní pozemek. S výcvikem psů tak budeme
s radostí pokračovat.
Základní kynologická organizace
Dobruška

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
www.jbdobruska.cz

Pozvánka na dvě akce
Čtvrtek 28. března od 9.30 hodin
PRVNÍ PUBERTA aneb
VÝCHOVA BATOLAT
Mgr. Evald Rucký,
rodinný a výchovný poradce.
Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Nám F. L. Věka 24 (vchod od zmrzliny).
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Čtvrtek 28. března od 16.00 hodin
CHYSTÁME SE DO ŠKOLY
Mgr. Kateřina Faltová, učitelka I. stupně ZŠ.
Přihlášky na tel. 777 280 139. Možnost vzít předškolní děti s sebou. Na začátku si hravou formou vyzkoušíme jednoduché úkoly
spojené s nástupem do ZŠ. Další témata: co můžeme trénovat
doma, školní zralost dětí, do školy ano či ne, legislativní vymezení. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Nám F. L. Věka 24 (vchod od zmrzliny).
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Senioři ČR – pobočka Dobruška
Zpívání pro potěšení s lidovými muzikanty
Kalendář nám ukazuje, že si už začínáme užívat dny z třetího měsíce roku 2019.
Měsíce, kdy už paní zima pomalu ztrácí svojí sílu a sluníčko se již nemůže dočkat, až nám začne posílat své první teplé
paprsky. A vše se po sněhových dnech začne probouzet a okolo
nás bude hned veseleji. Senioři ČR – Městská organizace Dobruška připravili na březen řadu zajímavých akcí.
Ve středu 6. března od 9.30 hodin se již tradičně sejdeme
v Rýdlově vile Na slovíčko, abychom si společně uvařili kávu
a ochutnali další, ne tak moc známé, dobroty.
V neděli 17. března ve 14.00 hodin se v jídelně bývalého
studijního střediska uskuteční letošní poslední Zpívání pro
potěšení. Zahrát přijedou opět lidoví muzikanti z Podkrkonoší. I tentokrát na nás čeká občerstvení, které zajistí kinokavárna. Na nás potom bude udělat bezva atmosféru, aby i naše
poslední zpívání bylo prima. Vstup je opět volný!
Ve čtvrtek 21. března v 16.00 hodin začne v Rýdlově vile
tradiční Sousedské posezení s občerstvením. Tentokrát naším
milým hostem bude místostarosta Miroslav Sixta, který zodpoví vaše otázky.

Ve středu 27. března se vydáme do Hradce Králové,
přesněji do Březhradu, kde bude naším cílem ﬁrma Tupperware. Uslyšíme povídání o jejich výrobcích, které si budete
moci za výhodné ceny koupit. Hospodyňky tyto pomocníky
v kuchyni dobře znají. Jedeme linkovým autobusem a sraz je
v 8.15 hodin na autobusovém nádraží.
V sobotu 27. dubna je domluvena návštěva botanické zahrady v Praze.
Na tento výlet máme už svůj autobus, a pokud byste se rádi
k nám přidali, tak je nutné se nahlásit nejpozději do 31. března
na níže uvedené kontakty.
Všichni přihlášení obdrží podrobné informace o našem dalším Putování za sluníčkem.
Program připravují Senioři Dobruška, ale naše srdečné pozvání je pro vás všechny. Těšíme se na vás
Kontakty pro přihlášky:
e-mail: renata.dobruska@seznam.cz;
tel.: 494 622 953; mobil: 732 262 600.
Renata a Xanto

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
březen 2019
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je
mimo sezonu přístupná na předchozí objednání v muzeu nebo
v informačním centru.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
Úterý 12. března od 18:00
Blázni a géniové - největší paleontologové historie
(Vladimír Socha)
Vlastivědné muzeum v Dobrušce vás zve na vtipnou a mimořádně poučnou besedu s Mgr. Vladimírem Sochou - vynikajícím
vypravěčem a předním popularizátorem paleontologie. Dozvíme
se že, prakticky v každém odvětví lidského snažení se můžeme
setkat s neobvyklými osobnostmi, které veřejnost zaujmou svým
nevšedním osudem, podivným chováním nebo výstředními činy.
Věda, zkoumající život v minulých geologických dobách, tedy
paleontologie, není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Také její
dějiny utvářela jak masa „ordinérních“ skvělých a průměrných
vědců, tak i excentrických, výbušných nebo dokonce choromyslných jedinců. Ve výčtu nechybí váleční dobrodruzi, sebevrazi,
špióni, hrdinové komiksového typu i postavy jak vystřižené ze
Shakespearových dramat. Tato přednáška vám představí ty nejzajímavější postavy v celých dějinách paleontologie i některých

přehled akcí
příbuzných vědeckých oborů. Budete se nejspíš hodně divit, jaké
osudy se někdy odehrávaly nad otisky trilobitů a kostmi dinosaurů i mamutů. Vstupné dobrovolné.

RÝDLOVA VILA
SPOLKOVÝ DŮM
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667 a 777 418 748
KLUB SENIORŮ
Pondělí 4. března Nové metody tzv. šmejdů. (Bohuslav Matys)
Pondělí 11. března Řím to věčné město (Josef Frýda)
Pondělí 18. března Dobrušské okamžiky 20. století ve ﬁlmu
(Jiří Mach)
Pondělí 25. března – 50 let dobrušského kina (Pavel Štěpán) –
z kapacitních důvodů přesunuto do malého sálu Společenského
centra–Kina 70
Program připravuje vlastivědné muzeum v Dobrušce a sbor
Církve bratrské v Bystrém. Na všechna setkání Klubu seniorů je
srdečně zván každý, kdo má chuť přijít. Vstup na všechny programy je bezplatný.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO ZAČÁTEČNÍKY V DOBRUŠCE
Přihlášky můžete podávat od 1. března 2019 osobně v informačním centru na předtištěný formulář, který tam bude k dispozici,
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nebo elektronicky na adrese http://www.kulturadobruska.cz/kulturni-dum/aktuality/
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, adresu, telefonní
(případně i e-mailový kontakt) a místo školy, kterou bude uchazeč od září 2019 pravděpodobně studovat.
Vlastní zápis do kurzu proběhne v sobotu 6. dubna 2019 od 9.00
do 12.00 v Kulturním domě a další následující pracovní dny
v době od 8.00 do 16.00 ve Společenském centru – Kině 70.
Cena kurzovného je 1600 Kč, cena gardenky 400 Kč. Platí se hotově při zápisu.
Kurz začíná v sobotu 31. srpna v 19.00, končí věnečkem 6. nebo
7. prosince.
Vyučují Mgr. Lucie Krtičková s partnerem, reprodukovanou hudbu zajišťuje kulturní dům.
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky, středisko Kulturní
dům, Nádražní 535, 518 01 Dobruška. Tel.: 494 629 529, mobil:
603 373 752, e-mail: kdmd.dobruska@tiscali.cz
Středa 6. března od 19.00
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ (manželské a partnerské dvojice)
Čtvrtek 7. března od 19.00
HARMONIKA DUO - Renata & Josef Pospíšilovi
Účinkují společně nejen na pódiích, v rozhlasových i televizních
pořadech, ale také v životě jako manželský pár. Znají je diváci a posluchači z celého světa. V bohatém koncertním repertoáru najdete světové evergreeny, operetní i muzikálové melodie,
samozřejmě známé oblíbené melodie a písničky z repertoáru
dechových i folklorních kapel, které vždycky a všude báječně
zvednou náladu. Stolové uspořádání. Vstupné 170 Kč. Předprodej vstupenek v IC.
Sobota 9. března od 8.00
VÝROČNÍ SCHŮZE
ZO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU V OPOČNĚ
Středa 13. března od 14.00 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZE
SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DOBRUŠKA
Pátek 15. března od 20.00
(19.) DIVADELNÍ PLES
Tentokrát na žhavé téma Pojďte s námi do důchodu! aneb Na pokraji aktivního stáří… Hraje Memory Dobruška.
Patroni plesu: James Parkinson a Alois Alzheimer
Bohatá tombola. Vstupné 150 Kč. Vstupenky a podrobní informace u paní Kristiny Zahradníkové, kzahradnikova@email.cz,
mobil: 604 574 114. Pořádá Divadélko Na štaﬂích Dobruška.
Pátek 22. března od 20.00
ZÁSTĚRKOVÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje Zeus Dobruška. Tradiční dámská volenka, předtančení, tombola. Hlavní sponzor - Elmax elektro Dobruška. Hlavní cena – automatická pračka.
Pořádá SRPDŠ při MŠ v Dobrušce. Předprodej vstupenek v ceně
130 Kč u pořadatele (tel. 494629528).
Čtvrtek 28. března od 19.30
LOKÁLKA
Hudební skupina Lokálka je tragedy country uskupení muzikantů z Hradce Králové. Vznikla v roce 1974 a ve své tvorbě paroduje především různé písně z oblasti country music, pop music
a dalších žánrů. Kromě toho má i svoji vlastní původní tvorbu.
Jedná se především o písničky, které skládal kapelník souboru
Ladislav Straka.Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v IC.
Pátek 29. března od 20.00
16. REPREZENTAČNÍ PLES
TANEČNÍHO KLUBU HOP DOBRUŠKA
K tanci a poslechu hraje FANTASY music (Rychnov nad Kněžnou). Informace a vstupenky ve výši 120 Kč u pořadatele – Kristýna Podstavková, tel. 737811072.
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Změna programu vyhrazena. Na vybrané akce je požadováno
přiměřené oblečení. V kanceláři KZMD - Kulturního domu, Nádražní 535, tel. 494623802, získáte informace o pronájmu sálu,
klubovny a dalších prostor kulturního domu.

SOKOLOVNA
Opočenská 585, ☎ 724 179 754
Neděle 3. března v 10.00
Neděle 24. března v 10.00
PIVOŇKA MÁ SMŮLU
loutková pohádka pro nejmenší

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka 11
VÝSTAVA PRACÍ ŘEZBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ DDM
od 4. do 30. března. Výstava je přístupna v pracovní dobu MÚ.
Slavnostní zahájení ve čtvrtek 7. března od 17 hodin.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní 428, ☎ 494 623 794
Pondělí 18. března v 17.00 v sále Základní umělecké školy
Koncert žáků ZUŠ Dobruška

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

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.30
12.30 - 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.00
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
MANDALY - Jana Halamová
Jana Halamová se zabývá malováním energetických obrazů.
Od mládí si ráda malovala a kreslila. V posledních několika letech se zajímá o různé druhy
energií, o sílu našich myšlenek a o vědomou komunikaci s myslí. Práci s energií a touhu malovat nakonec snoubila v jeden
celek a tvoří originální, ručně
malované obrazy – mandaly,
do kterých kvantuje - vkládá
pozitivní jemnohmotné informace. Mandaly pak svým
vyzařováním pozitivní energie a záměru, který je do nich
vložen, velmi příznivě působí
na prostor, tělo a mysl člověka. Tvoří osobní obrazy na konkrétní
přání nebo do míst, kde je potřeba podpořit pozitivní a příjemné
energie, jako jsou meditační prostory, wellness centra, kavárny,
léčebné kliniky, školy a jiné.
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Městská knihovna v Dobrušce se i letos připojuje k dalšímu ročníku celostátní akce Březen
– měsíc čtenářů, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
V oddělení pro dospělé:
MAPY
S naší knihovnou už nikdy nezabloudíte! Představujeme novou službu, kterou ocení všichni příznivci turistiky. Městská
knihovna v Dobrušce zahajuje od 1. března PŮJČOVÁNÍ TUSTICKÝCH MAP České republiky. Služba je zdarma a je určena
registrovaným čtenářům v oddělení pro dospělé. Mapy se půjčují
na 14 dní bez možnosti prodloužení. Maximálně si můžete vypůjčit dvě mapy najednou.
DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
Pomozte nám zlepšit služby knihovny pro veřejnost. Dotazník je
k vyplnění na půjčovnách, v elektronické podobě také na webových stránkách a facebooku knihovny.
Děkujeme za Vaše názory!
VYHLÁŠENÍ NEJ ČTENÁŘŮ ROKU 2018
Ve středu 6. března budou v obou odděleních městské knihovny
vyhlášeni a odměněni nejpilnější čtenáři za rok 2018. Tentokrát
bude uděleno ještě jedno zvláštní ocenění - Čtenář-muž roku
2018.
Pro děti do 6 let:
Čtvrtek 7. března v 15 hodin:
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce Povídám, povídám pohádku v dětském oddělení.
Zveme předškolní děti ve věku od 4 do 6 let do městské knihovny, kde pro ně bude připraven zábavný program. Maminky mají
možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.

Kosmas cena čtenářů - i vy máte možnost hlasovat! Napište, která kniha vydaná v roce 2018 se vám líbila nejvíce. Vybírejte z původní české prózy, poezie a knih pro děti. Hlasujte
do 31. března na adrese http://www.magnesia-litera.cz/. Vítězná kniha bude vyhlášena 4. dubna od 20:15 hodin na ČT Art.
Celkem 500 vylosovaných čtenářů získá poukázku na knihu
od knihkupectví Kosmas v hodnotě 200 Kč.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
KURZ MALBY technikou Suchý štětec – nová a efektní metoda malby olejovou barvou v jednom tónu. Neděle 3. března 9-16
hodin. Přihlášky a více informací na www.konecnekreslim.cz.
JARNÍ PRÁZDNINY V DDM – pondělí 11. března
8 -12 hodin výtvarná dílna, určeno pro školní děti, cena 50 Kč
KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU – obal na květináč ve tvaru velikonočního zajíčka.
Sobota 30. března od 13.30 hodin. Cena kurzu včetně materiálu:
160 Kč. S sebou: přezůvky, lepidlo – malý Herkules se špičkou,
jehlici nebo šídlo, nůžky, plastový květináč Ø 15 cm a cca 10
kolíčků na prádlo.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – úterý 2. dubna, 9 - 11 hodin, výroba velikonočních dekorací a přání. Cena 60 Kč.
Připravujeme:
Velikonoční výtvarná dílna – 18. dubna 8 - 12 hodin, určeno
pro školní děti.
Stanový tábor v Mělčanech – všestranně zaměřený stanový tábor pro děti od 1. do 5. třídy od 29. července - 9. srpna. Děti se
mohou hlásit i na jednotlivé týdny.

Pro žáky ZŠ:
Úterý 19. března v dopoledních hodinách
PŘEDNÁŠKY O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Denisa Prošková
Besedy s novinářkou, publicistkou a autorkou dětských knih
„Kde rostou peníze?“ a „Aby vám peníze sloužily a nikam neuletěly“ Denisou Proškovou pro žáky třetích tříd místních ZŠ.
Děti se při besedách seznámí se základy ﬁnančního hospodaření
– dozvědí se například, kde se berou peníze rodičům na účtu – že
to není „samo od sebe“ a co všechno rodiče z výplaty platí.

Víkendový řezbářský kurz – na táborové základně v Mělčanech pátek 2. srpna od 18 hodin do neděle 4. srpna do 16 hod.

Pro širokou veřejnost:
Čtvrtek 28. března v 18 hodin ve foyer knihovny
SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM ALEŠEM PALÁNEM
Novinář, publicista a spisovatel Aleš Palán je autorem knih
Ratajský les (2016), Nedělňátko aneb S Cimrmanem v zádech
(2016), Raději zešílet v divočině (2018), Neboj se vrátit domů
(2018) a mnoha dalších. Vstup zdarma.

Církev bratrská v Dobrušce
Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254, www.ixko.eu

Pátek 29. března od 17 hodin
pro přihlášené čtenáře z dětského oddělení:
NOC S ANDERSENEM
Poslední březnový týden vyvrcholí již tradičním
nocováním v knihovně. Letošní Noc s Andersenem nese podtitul „ZACHRAŇTE POHÁDKY!“. Program je připraven pro děti ve věku 6 až 9 let. Přihlášky
můžete odevzdávat do 20. března.
MAGNESIA LITERA
Výroční knižní ceny Magnesia Litera, jejichž hlavním úkolem
je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Vyhlášení vítězů
proběhne v 11 kategoriích: Magnesia Litera – Kniha roku, Litera
za prózu, Litera za poezii, Litera za naučnou literaturu, Litera
za publicistiku, Litera za knihu pro děti a mládež, DILIA Litera
pro objev roku, Litera za překladovou knihu, Litera za nakladatelský čin, Kosmas cena čtenářů, Magnesia blog roku.

Taneční tábor – 18. - 25. srpna, ubytování v budově horské chaty Radost v Plasnicích, vhodné pro děti od 1. třídy.
Informace o plánovaných akcích a přihlášky v DDM,
Domašínská 363, ☎ 494621505.

IXKO
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA
každou neděli od 9.30 hod. v Kině 70.
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
V pastoračním centru (za farou):
AWANA (klub pro děti od pěti let do 7. třídy ZŠ) - každé pondělí
v 16.30 hod.
V ul. Zd. Nejedlého 574:
BIBLICKÉ STUDIUM - středa 6. a 20. února v 19.00 hod.
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.00 hod.
Změna programu vyhrazena.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL

Pátek 1. března ve 20.00
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Repríza českého ﬁlmu od režiséra Vladimíra Michálka. V hl. ro23
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lích: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek
a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.
Sobota 2. března v 17.30
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 ﬁlm ve 3D
Repríza amerického dobrodružného ﬁlmu pro všechny. Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné
dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 104 min. České znění.
Sobota 2. března ve 20.00
VŠECHNO NEJHORŠÍ
Premiéra americké hororové komedie. Může být něco horšího
než opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož konci vás
někdo zabije? Může! Třeba to, že tuhle noční můru porazíte, pak
nějaký čas spokojeně žijete a najednou bum, ona se vrátí. Ml.
přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.
Neděle 3. března v 15.00
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Repríza (2D) amerického dobrodružného ﬁlmu pro všechny.
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Ml.
přístupný. Vstupné 120 Kč. 104 min. České znění.
Neděle 3. března v 17.30
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Premiéra komedie Francie/Belgie. Claude a Marie Verneuilovi
čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý z nich
k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to,
aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. Pokračování
úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně rozesměje. Ml.
přístupný. Vstupné 120 Kč. 98 min. České znění.
Neděle 3. března ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza úspěšného hudebního ﬁlmu USA/VB. Film je oslavou
rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho
Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších
umělců na světě. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 134 min.
Úterý 5. března v19.00
SLAVNOSTNÍ VEČER K PADESÁTI LETŮM KINA 70
VSTUPNÉ 100 KČ. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFORMAČNÍM CENTRU DOBRUŠKA A V POKLADNĚ KINA 70
ZAHÁJEN.
Čtvrtek 7. března v 18.00
Kateřina a Miloš Motani: FLORIDA A HAVAJ NA HAVAJI
Cestopisná přednáška s projekcí. Ostrovy z ohně, žraloci, mořské panny a Mickey Mouse. Předprodej zahájen na IC Dobruška
a v pokladně kina. Vstupné 100 Kč.
Mimořádné představení nejen k MDŽ
Pátek 8. března v 10.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie pro všechny od režiséra a scénáristy Martina Horského. Komedie o ženách, které se nebojí
vyběhnout štěstí naproti. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 93 min.

období ﬁlmového světa Marvel. Hrají: Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Ben Mendelsohn a dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč.
128 min. České znění.
Sobota 9. března ve 20.00
ZELENÁ KNIHA
Premiéra americké dramatické komediální roadmovie natočené
podle skutečné události. Velice očekávaný ﬁlmový projekt roku!
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský
klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara® Mahershala Ali) si ho
proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let.Ml. přístupný. Vstupné Kč. 130 min.
Neděle 10. března v 15.00
PSÍ VELIČENSTVO
Premiéra belgického animovaného rodinného ﬁlmu. Rex je pravděpodobně to nejšťastnější štěně v celém království. Po příchodu do Buckinghamského paláce se stává miláčkem královny
a je hýčkán v přepychu. Jenže nic netrvá věčně... Ml. přístupný.
Vstupné 130 Kč. 92 min. České znění.
Neděle 10. března ve 20.00
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Premiéra životopisného historického dramatického ﬁlmu - VB/
USA/Maďarsko. Skandální příběh nekonvenční a talentované
ženy, jejíž život byl stejně pikantní jako romány, kterými okouzlila pařížskou společnost v první polovině 20. století. Hrají: Keira
Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw, Eleanor Tomlinson a další . Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 111 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 14. března v 10.00
NA STŘEŠE
Repríza české dramatické komedie od režiséra Jiřího Mádla.
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého
na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec
sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Ml. přístupný.
Vstupné 60 Kč. 97 min.
Čtvrtek 14. března ve 20.00 a sobota 16. března ve 20.00
SKLENĚNÝ POKOJ
Premiéra očekávaného českého dramatického ﬁlmu od režiséra J.
Ševčíka. Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické
architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta.
Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedinečnou
stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landauera, jeho
ženu Liesel a jejich rodinu. Skleněný pokoj se stává nejen architektonickým skvostem, ale i synonymem krásy, modernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého československého národa,
symbolem budoucnosti. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 104 min.
Pátek 15. března v 20.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie pro všechny od režiséra a scénáristy Martina Horského. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 93 min.

Pátek 8. března ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza úspěšného hudebního ﬁlmu USA/VB. Film je oslavou
rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho
Mercuryho. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 134 min.

Sobota 16. března v 17.30 a neděle 17. března v 15.00
KOUZELNÝ PARK ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického dobrodružného ﬁlmu pro všechny diváky. Šikovná dívka June postavila ten nejbáječnější zábavní park
na světě. Ve své fantazii. Jenže, co když takový ráj atrakcí skutečně existuje? Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 85 min. České znění.

Sobota 9. března v 17.30 a neděle 10. března v 17.30
CAPTAIN MARVEL ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Snímek
Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého
století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného

Neděle 17. března v 17.30
CAPTAIN MARVEL ﬁlm ve 3D
Repríza amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Hrají: Brie
Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn a dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 128 min. České znění.
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Neděle 17. března ve 20.00
SKLENĚNÝ POKOJ
Repríza českého dramatického ﬁlmu od režiséra J. Ševčíka.
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 104 min.
Koncert
Středa 20. března v 19.30
MICHAL PAVLÍČEK A TRIO
Michal Pavlíček, obdivovaný kytarový mág, skladatel svérázných hříček i autor introvertních rockových opusů, stejně jako
melodicky silných působivých balad, skladatel symfonické
a scénické hudby. Působil ve skupinách Pražský výběr, Stromboli, Big Heads, BSP, Trio a jiných. Předprodej vstupenek v ceně
270 Kč v informačním centru a na www.kino.mestodobruska.cz
je zahájen.
Čtvrtek 21. března ve 20.00
MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
Premiéra českého dokumentu od Hany Třeštíkové. Mirka a Kuba
se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a rozhodli se
vzít. Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky i bolestivých pádů.
Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, ale také lákadlům a záludnostem života v současném Česku. Ml. přístupný. Vstupné
100 Kč. 91 min.
Pátek 22. března ve 20.00 a sobota 23. března ve 20.00
LOVEní
Premiéra české romantické komedie od režiséra Karla Janáka.
Hledá se láska, Zn.: Spěchá. Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého?
Hrají: Ester Geislerová, Jakub Prachař, Martin Písařík, Eva Kramerová, Veronika Žilková a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč.
100 min.
Dětské představení!
Sobota 23. března v 10.30
KOUZELNÁ ŠKOLKA - MICHALOVI MAZLÍČCI
„Michale, když máš na opasku ještě dvě volné dírky
za přezkou, tak si nehraj na to,
že už jsi dospělý!“ Michal si
občas myslí, že už je moc velký
na to, aby si hrál s dětmi. Jeho
„plyšáci“, největší mazlíčci,
ho ale v představení přesvědčí
o tom, že z malého kluka ještě
nevyrostl a hrát si s nimi může
klidně dál. V představení uvidí
děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich
rodiče. Předprodej vstupenek v ceně 195 Kč v informačním centru
a na www.kino.mestodobruska.cz je zahájen.
Sobota 23. března v 17.30
KOUZELNÝ PARK
Repríza (2D) amerického dobrodružného ﬁlmu pro všechny diváky. Šikovná dívka June postavila ten nejbáječnější zábavní park
na světě. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 85 min. České znění.
Neděle 24. března v 15.00
LEGO® PŘÍBĚH 2
Repríza (2D) animované rodinné akční dobrodružné komedie
USA / Austrálie / Dánsko / Kanada. Ml. přístupný. Vstupné
120 Kč. 90 min. České znění.
Neděle 24. března v 17.30
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Premiéra rodinného dobrodružného ﬁlmu Francie / Finsko / Norsko. Film vypráví o prvním roku života divokého soba, křehkého
a zranitelného, který se musí potýkat s nesčetnými výzvami a ne-

bezpečenstvími. Jeho velké dobrodružství se odehrává ve Finsku, v nádherné laponské přírodě. Průvodcem na sobíkově cestě
bude Marek Eben, který namluvil český komentář. Ml. přístupný.
Vstupné 120 Kč. 86 min. České znění.
Neděle 24. března ve 20.00
PAŠERÁK
Premiéra amerického kriminálního dramatického thrilleru od režiséra Clinta Eastwooda. Nikdo neutíká věčně. Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti
letech zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své
ﬁrmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je mu nabídnuta
příležitost k výdělku – místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví,
že se právě upsal jako kurýr drogovému mexickému kartelu... Ml.
nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 116 min.
Divadelní představení
Pondělí 25. března v 18.00
BYL JEDNOU JEDEN DRAK (J. Lada – A. Koenigsmark).
Veselá, téměř popletená hudební pohádka s drakem Kabrahárem,
princeznou Ankou, líným Honzou a dalšími postavičkami. Hrají
žáci LDO ZUŠ Dobruška
Divadelní představení
Úterý 26. března v 19.30
S NEBO BEZ ?
Francouzská komedie z divadelního prostředí. Hrají: Vanda
Hybnerová, Vojtěch Záveský, Jakub Žáček, Kateřina Kaira Hrachovcová, Richard Trsťan a Tomáš Grúz. Předprodej od neděle
3. března 15.30 hodin on - line na www.kino.mestodobruska.cz.
Vstupné 350 Kč. 120 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 28. března v 10.00
LÉTO S GENTLEMANEM
Repríza českého ﬁlmu. Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději… Scénář úsměvné romance Léto
s gentlemanem napsal Jaromír Hanzlík, který si tímto splnil svůj
sen a postavu Artura vytvořil pro sebe. Režie se ujal zkušený Jiří
Adamec. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 98 min.
Čtvrtek 28. března v 18.00
PRÍVET PONAD TISÍCROČIE
(POZDRAV PŘES TISÍCILETÍ)
Římskokatolická farnost– děkanství Dobruška a město Dobruška
vás všechny srdečně zvou na ﬁlmovou poému na verše Constantinova PROGLASU. Tímto chceme oslavit vzácné jubileum (14. února
2019), a to 1150. výročí smrti našeho národního apoštola Konstantina Cyrila, který odevzdal našim předkům písmo, přeložil Písmo
Svaté a liturgické knihy do staroslověnštiny, založil první vysokou
školu v Mikulčicích, zařadil barbarské slovanské národy mezi kulturní národy Evropy. Ve spojení s chorály a básnickým slovem jde
o hudebně výtvarné ﬁlmové dílo, adresované dětem i dospělým.
Scénář a režie: Helena Slavíková-Rabarová. Výtvarné řešení: Darina
Gladišová a Ľuda Pavolová. Hudba a střih: Juraj Lexmann. Kamera:
Otto Zeyer. Délka: 20 min. Vyrobilo: Studio Koliba, a. s. r. 1997
s přispěním SFK „Pro Slovakia“. Po promítnutí ﬁlmu bude následovat beseda s paní režisérkou, která bude promítání v dobrušském
kině osobně přítomna a představení také uvede. Vstupné 80 Kč.
Pátek 29. března ve 20.00
MY
Premiéra amerického hororového thrilleru. Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž prázdninovou pohodu naruší čtveřice
vetřelců. Tradiční hororový koncept? Ani omylem. V podání
oscarového scenáristy a režiséra Jordana Peelea jde o naprostý originál, který diváky smete stejně jako jeho předchozí horor Uteč.
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 121 min.
Sobota 30. března v 17.30 a neděle 31. března v 15.00
DUMBO ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického rodinného dobrodružného ﬁlmu. Majitel
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cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu
Holta Farriera (Colin Farrell) a jeho děti Milly (Nico Parker)
a Joe (Finley Hobbins), aby se starali o novorozeného slona,
jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím
cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus
neuvěřitelný návrat. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min. České znění.
Sobota 30. března ve 20.00
ZRANĚNÁ SRDCE
Premiéra dramatického romantického ﬁlmu USA / Velká Británie
/Německo. Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném městě.
Keira Knightley v roli spořádané manželky britského důstojníka
Lewise (Jason Clarke) přijíždí do vybombardovaného Hamburku,
kde se střetává nejen s následky válečných hrůz, ale i s pohledným německým vdovcem. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč.109
min.
Neděle 31. března v 17.30
LOVEní
Repríza české romantické komedie od režiséra Karla Janáka. Hledá se láska, Zn.: Spěchá. Hrají: Ester Geislerová, Jakub Prachař,
Martin Písařík, Eva Kramerová, Veronika Žilková a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.
Neděle 31. března ve 20.00
ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
Premiéra výjimečného islandského ﬁlmového zážitku, kvůli kterým kina stále ještě existují. Film je precizní, upřímný, čistý a nenajdete v něm žádné zbytečné vysvětlivky, skoro žádná slova ani
psího společníka. Příběh boje o přežití vypráví tak prostě a neuvěřitelně celistvě, že výsledek je dechberoucí, a to i ve chvílích,
kdy se zdá, že se ﬁlm táhne rychlostí ledovce. Způsob, jakým
Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hon) ztvárnil skoro němou
roli, je jednoduše mimořádný... Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč.
97 min.

FLORBAL
Domácí mistrovské zápasy a turnaje týmů FBC Dobruška
Neděle 10. března – hala v Rokytnici v Orlických horách
3. liga – dorostenci
FBC Dobruška – Klub SVP Pardubice
9.00
FBC Dobruška – HAGA Pardubice
14.00
Sobota 16. března – hala v Rokytnici v Orlických horách
Liga mladších žáků
FBC Dobruška – Sokol Chlumec n. C.
FBC Dobruška – FBK Kobra Tatran Hostinné
FBC Dobruška – FTC Vysoké Mýto
Regionální liga – muži
FBC Dobruška – Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí
FBC Dobruška – FBC Sion DDM Hradec Králové
Sobota 30. března – hala ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce
Liga elévek
FBC Dobruška – FBK Dračice Hořice
FBC Dobruška – IBK Hradec Králové BÍLÉ LVICE
FBC Dobruška – IBK Hradec Králové ČERNÉ LVICE

9.00
11.10
12.00
13.00
17.30

9.00
10.30
12.40

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308

Divadelní představení
Pondělí 1. dubna v 19.00
ŠVESTKA
Divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Autory jsou
Zdeněk Svěrák s Ladislavem Smoljakem a jako spoluautor je
rovněž uváděn ﬁktivní český vynálezce, ﬁlosof a dramatik Jára
Cimrman. Hra měla premiéru 16. listopadu 1997 v Žižkovském
divadle Járy Cimrmana. Vstupné: 550 Kč. Předprodej od neděle
3. března 15.30 hodin on-line na www.kino.mestodobruska.cz.

MALÝ SÁL
Cestopisná přednáška
Čtvrtek 21. března v 18 hodin
SALVADOR, GUATEMALA, MEXIKO, BELIZE
Monika a Jiří Vackovi
Na malý okruh čtyřmi státy Střední Ameriky se vydali manželé
Vackovi se svými malými dětmi, na kolech a tradičně na těžko,
tedy se vším potřebným ke kočovnému životu v brašnách na nosičích kol. Obě děti tentokrát seděly v sedačkách za námi rodiči
a společně poznávali nejen zajímavé pozůstatky mayských kultur,
zdejší ﬂoru a faunu, nádherná pobřeží či drsné hory, ale především běžný život místních lidí se všemi klady i zápory. Dvouměsíční rodinná cyklistická pouť, pro někoho možná nebezpečnou,
ale zato velmi zajímavou oblastí, nakonec měřila 3471 km. Pořádá městská knihovna ve spolupráci s vlastivědným muzeem.
Vstupné dobrovolné.
Výstava
Od 5. března do 1. dubna:
50 let Kina 70 Dobruška

Přípravné a mistrovské zápasy na fotbalovém hřišti s UMT
Sobota 2. března
FK Černilov – SK Třebechovice p. O. (muži)
12.00
FC Nový HK – SK Třebechovice p. O. (st. žáci)
14.00
Pohár starších žáků U 15 Sk. F
SK Přepychy – SK Dobruška "B" (muži)
16:00
Neděle 3. března
SK Dobruška/TJ Sp. Opočno – MFK Trutnov (ml. žáci)
SK Dobruška "A" – SK Týniště n. O. (muži)
TJ Spartak Opočno – TJ Baník Vamberk (muži)

12.00
14.00
16.00

Sobota 9. března
SK Třebechovice p. O – FC České Meziříčí (muži)
FK Černilov – TJ Sokol Třebeš (muži)
SK Dobruška "A" – MFK Nové Město n. M. (muži)
SK Přepychy – TJ Spartak Opočno (muži)

10.00
12.00
14.00
16:00

Neděle 10. března
SK Dobruška/TJ Sp. Opočno –
SK Třebechovice p. O. (st. žáci)
Pohár starších žáků U 15 Sk. F
SK Týniště n. O. – FK Jaroměř (muži)
SK Dobruška "B" – FO Křovice (muži)
Sobota 16. března
SK Přepychy – FC Zdelov (muži)
FK Černilov –
FC Olympia HK/ FK Kratonohy "B" (muži)
AM Gnol 1.A třída dospělých – 17. kolo
FO Křovice – soupeř v jednání (muži)
SK Dobruška "B" – SK Albrechtice n. O. (muži)
Neděle 17. března
SK Dobruška/TJ Sp. Opočno – FC Nový HK (st. žáci)
Pohár starších žáků U 15 Sk. F
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SK Dobruška/TJ Sp. Opočno –
MFK Nové Město n. M. (st. dorost)
JUTA GRASS pohár dorostu - sk. D
TJ Spartak Opočno – 1. FK Nová Paka (muži)
Sobota 23. března
SK Dobruška "B" – TJ Sokol Mezilesí (muži)
Neděle 24. března
SK Dobruška/TJ Sp. Opočno –
Dvůr/Bílá Třemešná (st. dorost)
Krajská soutěž dorostu U 19 – 14. kolo
SK Dobruška "A" – RMSK Cidlina (muži)
VOTROK Krajský přebor dospělých – 18. kolo
Neděle 31. března
SK Dobruška "B" – FC České Meziříčí (muži)

14.00

Ranní plavání:
(ve dnech školní výuky) středa – pátek 6.00 – 7.30
Ranní plavání odpadá ve dnech: 6.,13.,14. a 15.3. (prázdniny
ve školách)

12.00

Libor

SPINNING
Čtvrtek od 17.30 hodin
Pátek od 16.30 a 17.45 hodin

Alena

Úterý od 16.30 a 17.45 hodin

12.00

12.45
15.00

SKIBOBY
16.30

Pozn.: Rozpis zápasů může být upraven. Aktuální informace naleznete na facebookových stránkách Sport v Dobrušce.

KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
KRYTÝ BAZÉN
13 – 16
a
19 – 21
13 – 18
a
19 – 21
pro veřejnost zavřeno
13 – 17
a
19 – 21
13 – 21
12 – 21
12 – 20

Probádejte archiv
Dobrušského zpravodaje
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A J 12|20

RUŠ

Kulturní
kalendář
mm
Dobrus

D

ZP O B R
RA U
VO Š S
DA K Ý
J8
01

7

a 10

ME ĘT

Ĕĉ Ĕć

str. 10

ėĚ ĘĐ

a 11

Ć
Ć.CCğğ

|2

MÌSÍÈN

ÍK PRO

KULTUR
NÍ

A SPO

LEÈENS

XII
20 16

str
.6

W

WW W.
W

společná

VOD

SAUNA
muži
ženy
muži
ženy a 17 – 21
muži
společná
společná

DOB

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

SKÝ

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

str. 6

AQUAEROBIC
úterý a čtvrtek 18-19 hod.

Na webových stránkách města Dobrušky (http://www.
mestodobruska.cz/) v sekci Dobrušský zpravodaj jsme pro vás
připravili Archiv Dobrušského zpravodaje, v němž naleznete
kompletní sbírku všech zpravodajů od roku 1961 v digitální podobě. Velké poděkování patří bývalému vedoucímu dobrušského
vlastivědného muzea Jiřímu Machovi, který prováděl skenování
jednotlivých čísel a v článku zmapoval historii DZ od roku 1961
do současnosti.
Archiv obsahuje od roku 1961 do 2014 naskenované, od roku
2015 pak přímo vytvořené PDF soubory, umístěné do ZIP archívů po jednotlivých ročnících. Všechny tyto PDF soubory jsou
prohledávatelné, což znamená, že lze vyhledávat text prostřednictvím programu pro prohlížení PDF souborů. Program Adobe
Reader pak obsahuje i funkci plného prohledávání, která umožňuje vyhledávat ve všech souborech PDF ve zvolené složce, takže můžete hledat určitý text v celé historii zpravodaje najednou.
Dále jsme pro vás připravili vybrané články zaměřené na historii, kde naleznete rejstřík článků o historii dle jednotlivých čísel. Přejeme hodně pěkných chvilek při hledání a čtení v archivu
Dobrušského zpravodaje.
(re)
18

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
Úterý
14.45 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Středa
6.00 – 7.00 (rezervace 1 dráhy)
Čtvrtek
15.15 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Pátek
14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy) a dále:
Čtvrtky
od 17.00 do 18.00 hodin KB uzavřen
(rezervace bazénu)
Pátky
od 19.00 do 20.00 hodin (rezervace 2 drah)
Pátek
29. 3. otevřeno pouze od 14 do 20 hodin
Sobota
30. 3. otevřeno pouze od 12 do 20 hodin

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

V Deštném o mistrovské tituly ve slalomu
Domácí skibobová sezona vyvrcholí v sobotu 16. března v Deštném v Orlických horách, kde se uskuteční Mistrovství České
republiky ve slalomu. Pořadatelé ze Skibob klubu Dobruška
přivítají na závodní sjezdovce kompletní domácí startovní pole
včetně reprezentantů, pro které to bude poslední prověrka před
mistrovstvím světa v v rakouském Nassfeldu (21. – 24. března).
Vyhlášení výsledků kombinace MČR a Českého poháru v jízdě
na skibobech se uskuteční od 18 hodin v domašínském pohostinství U Hrnčířů. Tečku za domácí sezonou pak udělá hudba
a tanec.
(dr)

ZPRA

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz Bazén
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NA JEDNÉ LODI S ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou nabízí bezplatnou účast v projektu „Na jedné lodi“.
Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob, která má nevýhodnou a nerovnou pozici na trhu práce, neboť její členové
jsou buď osobami zdravotně znevýhodněnými, pečující či jinak neaktivní osoby, osoby ve věku 55 a více let nebo rodiče
dětí do 15 let, kteří se chtějí připravit na návrat do práce již na rodičovské dovolené. Registrace na ÚP není podmínkou
vstupu do projektu, aktivity jsou poskytovány zcela zdarma. Nezávazná informační schůzka pro zájemce se bude konat dne 11. března
v 9.00 hodin v prostorách Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou, Panská 79, II. patro. Těšíme se na Vás!
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ZE SPORTU
Vyhlášení nejlepších sportovců Dobrušky za rok 2018
Ve velkém sále Společenského centra
Kina 70 se ve čtvrtek 24. ledna uskutečnilo, za přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána, slavnostní
vyhlášení nejlepších sportovců Dobrušky
za rok 2018.
Na galavečeru, který uváděl Honza
Dušek, moderátor Rádia Černá hora, byli
vedle sportovců rovněž oceněni zaslouži-

lí funkcionáři z dobrušských sportovních
oddílů a klubů.
Opět se potvrdilo, že město F. L. Věka
se může pochlubit řadou vynikajících
sportovců, kteří se prosazují jak na domácích kolbištích, tak v zahraničí. Jejich
výkony a výsledky ocenil zaplněný sál
potleskem. Starosta Dobrušky Petr Lžíčař
všem oceněným poděkoval za reprezenta-

ci města a popřál hodně úspěchů do další
činnosti.
V doprovodném programu vystoupili
zpěváci Karolína Andršová a Tomáš Bartoš, show s elektrickými výboji předvedl
„bleskostrůjce“ Radek Lehký.
(dr)

Poděkování
Atletka Kateřina Hlávková děkuje touto cestou za dlouhodobé úspěšné vedení svým bývalým trenérům Luďku
Ovčarikovi a Aleně Skálové, kteří stáli u jejích atletických začátků v místním oddíle. Kateřina byla členkou
dobrušského oddílu od svých devíti let (2010) a v jeho
dresu dosáhla mnoha úspěchů. K nejvýraznějším patří
několik předních umístění na Mistrovstvích České republiky: 4. místo ve skoku dalekém (2015) a 3. místo
v halovém pětiboji (2016) v kategorii žákyň, 5. místo
v sedmiboji, 6. místo v běhu na 100 metrů překážek
a 7. místo ve skoku dalekém (2017), 8. místo ve skoku
dalekém a 10. místo ve skoku o tyči (2018) v kategorii dorostenek. V současnosti Kateřina studuje a trénuje v Pardubicích, kam nyní také přestoupila do oddílu
AC Pardubice.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI D OBRUŠKY 2018
JEDNOTLIVCI
TRI CLUB DOBRUŠKA
Jan Všetička – nejlepší výsledky za sezónu: 1. místo – Duatlon
Žamberk (závod v rámci Mistrovství ČR v duatlonu), 2. místo
v celkovém hodnocení Vrchařské ligy, 2. místo v celkovém hodnocení Dobrušského poháru, 3. místo v Pardubickém triatlonu.
KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU
Mikolaj Dutkowski – obsadil 26. místo na MČR na krátké trati
a 22. místo na MČR na klasické trati.
Lenka Stolinová – 1. místo na Oblastní veteraniádě na klasické
trati.
Martin Janda – postoupil do elitní skupiny Českého poháru
MTBO a obsadil 75. místo na MČR na krátké trati.
SKIBOB KLUB DOBRUŠKA
Gabriela Skaláková – na MČR získala stříbro v super G a obřím
slalomu, v Českém poháru skončila na 2. místě, na MS získala
bronz v super G a obřím slalomu, čímž se rozloučila s kategorií
žákyň.
Jan Baláček – mistr ČR v obřím slalomu. V celkovém pořadí Českého poháru skončil na 1. místě shodně s oddílovým kolegou Harnachem. Na MS obsadil 6. místo ve slalomu, obřím
slalomu a kombinaci, 11. místo v super G. Dostal možnost startovat ve Světovém poháru v kategorii mužů, stal se reprezentantem ČR.
Dominik Harnach – mistr ČR v super G, v Českém poháru
zvítězil s oddílovým kolegou Baláčkem. Získal stříbro na MS
ve slalomu, kombinaci a bronz v super G. V celkovém hodnocení
SP obsadil 3. místo.
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Stanislava Preclíková – závodila již 16. sezónu a doma i v zahraničí nemá konkurenci. Zvítězila na MČR a také v celkovém
hodnocení Českého poháru. Na MS zvítězila ve slalomu, obřím
slalomu a kombinaci, v super G byla třetí. Zvítězila v celkovém
hodnocení Světového poháru
Bohumil Flegl – zvítězil na MČR v super G a byl druhý v obřím slalomu. Stal se celkovým vítězem Českého poháru. Na MS
se stal čtyřnásobným mistrem světa – slalom, OS, super G,
kombinace.
KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY
Veronika Faitová – patří mezi nejúspěšnější závodnice klubu.
V roce 2018 vyhrála sérii závodů Východočeské ligy, zvítězila v krajském přeboru a reprezentovala Královéhradecký kraj
na Mistrovství ČR v Praze, kde obsadila 17. místo.
T. J. SOKOL DOBRUŠKA – BADMINTON
Veronika Kubečková – získala bronz na MČR juniorů v Mostě
ve čtyřhře (spoluhráčka Veronika Srncová ze Sokola Židlochovice). Členka ligového družstva B.
T. J. SOKOL DOBRUŠKA – NÁRODNÍ HÁZENÁ
Tomáš Holanec – s družstvem dorostenců, jehož byl po celou sezónu tahounem, získal 2. místo ve Východočeské oblasti. Na ﬁnále Zimní ligy mládeže a na Poháru ČR byl vyhlášen nejlepším
obráncem. Za své výkony byl nominován na Superpohár ČR
do týmu Východočeské oblasti, které tento turnaj vyhrálo.
SK DOBRUŠKA
ODDÍL ATLETIKY
Barbora Frejvaldová – obsadila 2. místo v KP jednotlivců
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v běhu na 150 m a 300 m, 4. místo v KP jednotlivců v pětiboji a 1.
místo v krajských tabulkách v běhu na 200 m př. Reprezentovala
KHK na mezikrajském utkání v Jablonci n. N. v běhu na 150 m.
Lukáš Seidl – zvítězil v krajském přeboru jednotlivců v běhu
na 1000 m, obsadil 2. místo v krajském přeboru jednotlivců
v běhu na 800 m a ve skoku vysokém.
Získal 1. místo v republikových tabulkách běhu na 1500 m překážek. V krajských tabulkách obsadil 1. místo v běhu na 800 m
a 1500 m překážek, 2. místo v běhu na 1000 m a ve skoku vysokém. Reprezentoval KHK na mezikrajovém utkání v Jablonci
n.N. v běhu na 800 m.
Ondřej Čáp – vybojoval 2. místo MČR v půlmaratonu v Kolíně, 3. místo MČR v krosu 12 km v Rudlicích a 5. místo MČR
na 10 km v Pardubicích. Skončil na 28. místě z 50 startujících
na ME v půlmaratonu Alicante časem 1:22h a s týmem ČR tam
obsadil 5. místo.
Kateřina Hlávková – zvítězila na 60 m překážek v krajském
přeboru v hale. Obsadila 2. místo v krajském přeboru v hale
v disciplínách skok vysoký, skok daleký a vrh koulí. Zvítězila v krajském přeboru venkovním v kouli, skoku dalekém
a na 100 m překážek.
Pravidelně startovala v 2. lize žen za AC Pardubice. Toto
družstvo obsadilo stříbrnou příčku na mistrovství Čech družstev a Kateřina získala nejvíc bodů pro AC. Dále je držitelkou
krajského dorosteneckého rekordu – skok o tyči v hale 282 cm
i venku 292 cm
SCARPA SKIAPINKLUB ORLICKÉ HORY
Mgr. Jan Pochobradský – obsadil celkové 2. místo v Českém
poháru ve skialpinismu, kategorie veteráni. Umístění v jednotlivých závodech: Rally Červenec – mezinárodní závod Středoevropského poháru, 6. místo celkově (veteráni), Vertical Slamník,
Dolní Morava – 2. místo (veteráni), Puchar Plisko, závod dvojic,
Polský pohár ve skialpinismu – 16. místo (veteráni), Bouřňák,
Krušné hory – 2. místo (veteráni), Rokytnice nad Jizerou, Mistrovství ČR ve skialpinismu, Středoevropský pohár – 2. místo (veteráni), celkově 16. místo, Špindlerův Mlýn – 1. místo,
(veteráni).
KOLEKTIVY
SK DOBRUŠKA – TJ SPARTAK OPOČNO
Mladší přípravka. Kapitánka: Tereza Petrová, trenér: Kamil
Mrázek. U této nejmladší kategorie se ještě na výsledky nehraje. V konkurenci nejlepších v kraji ale určitě nezaostáváme, spíše naopak. Trenéři neučí nejmenší děti pouze základům fotbalu
a pohybu obecně, ale vychovávají je také po lidské stránce, k čemuž přispívají svým příkladným chováním i rodiče.
T. J. SOKOL DOBRUŠKA – BADMINTON
Družstvo dospělých B. Kapitán: Miroslav Škočdopole. Složení: Marek Bureš, Matěj Šváb, Lukáš Tlustý, Petr Hrnčár, Michal
Matějka, Miroslav Skočdopole, Šárka Křížková, Veronika Kubečková, Eliška Smejkalová, Veronika Ostrá. Družstvo získalo
1. místo v I. celostátní lize smíšených družstev dospělých.

skalová, Vanesa Šormová. Trenéři: Eva Pacinová, Jakub Pacina
a Adam Ovčarik. Družstvo obsadilo 6. místo v KP družstev mladšího žactva.
ŠSK BODLINKA ZŠ FR. KUPKY
Družstvo ﬂorbalistek 6. a 7. tříd. Kapitánka: Jitka Růžičková.
Družstvo zvítězilo v okresním přeboru ZŠ v Dobrušce a v krajském přeboru ZŠ ve Dvoře Králové. Dále postoupilo do republikového kvaliﬁkačního turnaje AŠSK v únoru 2019 do Liberce.
KLUB VODÁKŮ DOBRUŠKA
Juniorky. Kapitánka: Alžběta Janáčková. Na MČR ve vodáckém víceboji vybojovaly 3. místo.
TRENÉŘI, CVIČITELÉ, FUNKCIONÁŘI
TURISTIKA
Ladislav Kubec – jako vedoucí v KČT Dobruška dlouhodobě
organizuje činnost ve formě výletů a vycházek nejen pro členy,
ale i širokou veřejnost.
KLUB BĚŽKAŘŮ
Josef Konečný – více než dvacet organizoval víkendové běžkařské výlety pro skupinu nadšenců, která byla původně družstvem
Ski klubu Dobruška.
SKIBOB KLUB DOBRUŠKA
Karel Baláček – dlouholetý trenér se skvělými výsledky svěřenců. V loňské sezóně byl trenérem 4 vítězů celkového hodnocení
Českého poháru, 1 celkového vítěze světového poháru. Z MS světa přivezli svěřenci 7 zlatých, 2 stříbrné a 5 bronzových medailí.
SK DOBRUŠKA – ODDÍL FOTBALU
Jaroslav Macek – dlouholetý oddaný funkcionář fotbalového
oddílu, který vždy ochotně pomáhal a pomáhá s trénováním, pořadatelstvím a vším, co s činností fotbalového oddílu souvisí.
Člověk k nezaplacení.
Miloš Killar – jako hlavní trenér dovedl vloni A–mužstvo zpět
do nejvyšší krajské soutěže – krajského přeboru. Zároveň trenérsky významně pomáhá u mládežnických kategorií v rámci
souklubí Dobruška–Opočno.
KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY
Mgr. Pavla Škraňková – bývalá reprezentantka České republiky
v moderní gymnastice, trenérka 1. třídy. Ve dobrušském klubu
se již řadu let věnuje baletní, choreograﬁcké a gymnastické přípravě nadějných gymnastek. Největším trenérským úspěchem
v roce 2019 bylo vítězství její svěřenkyně v krajské soutěži a postup na Mistrovství ČR.
SK DOBRUŠKA – ODDÍL ATLETIKY
Ing. Eva Pacinová – jako trenérka působí postupně u přípravky a mladšího žactva, kde svojí neutuchající energií a odborným
přístupem získala pro atletiku a zapálila pro sportování nynější
úspěšnou kategorii mladších žákyň, které se postupně začínají
prosazovat na krajské úrovni.

T. J. SOKOL DOBRUŠKA – NÁRODNÍ HÁZENÁ
Dorostenci. Kapitán: Tomáš Holanec. Tým obsadil 2. místo
ve Východočeské oblasti a postoupil na Pohár ČR, 4. místo v Poháru ČR a 4. místo v celostátní Zimní lize mládeže.

KLUB VODÁKŮ DOBRUŠKA
Eva Kárníková – trénuje mladší vodáky, zároveň poskytuje
zdravotní pomoc. Je aktivní rozhodčí při
všech vodáckých závodech pořádaných
Svazem vodáků ČR.

SK DOBRUŠKA – ODDÍL ATLETIKY
Družstvo přípravky žákyň. Kapitánka: Martina Frejvaldová.
Složení: Magdaléna Ovčariková, Ivana Smažíková, Renata Skálová, Barbora Dvořáková, Linda Peterová
trenéři: Veronika Václavková, Ingrid Dvořáková, Lenka Cermanová. Družstvo získalo 2. místo v KP družstev přípravky.
Družstvo mladších žákyň. Kapitánka: Eliška Václavková. Složení: Barbora Frejvaldová, Lucie Matyášová, Kateřina Štětinová,
Viktorie Fejová, Rozálie Horská, Klára Dvořáková, Tereza Stej-

T. J. SOKOL DOBRUŠKA
ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
Milan Dubský – trenér úspěšného družstva dorostenců (2. místo ve Východočeské oblasti, 4. místa na Poháru ČR a Zimní
lize mládeže). Byl nominován jako trenér
družstva Východočeské oblasti na Superpohár ČR dorostenců.
(eda, dr)
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2018
OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
V tradičním termínu - první únorový
pátek – se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení ankety „Nejúspěšnější sportovec
roku 2018 okresu Rychnov nad Kněžnou“.
Na slavnostním galavečeru v rychnovském Pelclově divadle byli oceněni jak
sportovci všech věkových kategorií, jednotlivci i kolektivy, tak trenéři a funkcionáři. Titul sportovního krále Rychnovska
za rok 2018 získal automobilový závodník Jan Kopecký z Kostelce nad Orlicí,
jezdec v týmu Škoda Motorsport.
Tradičně se mezi nejlepší sportovce našeho okresu prosadili reprezentanti Dobrušky, kteří na podium vystoupili celkem
devětkrát.
Florbalový klub FBC Dobruška byl
vyhlášen jako „Pořadatel významné sportovní akce“, jímž je ﬂorbalový Open Air
Cup Dobruška. V loňském roce se uskutečnil již pátý ročník největšího turnaje 3
+ 1 pod širým nebem v České republice.
Třídenní turnaj se hraje v areálu Městského stadionu Václava Šperla na 8 hřištích.
Hlavní organizátoři Jan Černý a Jan Jirák
převzali ocenění z rukou dobrušského starosty Petra Lžíčaře.

Smíšené družstvo dospělých badmintonu „B“ – T. J. Sokol Dobruška získalo první místo mezi kolektivy dospělých.
„Béčko“ hraje I. celostátní ligu smíšených družstev a v minulé sezoně obsadilo
v soutěži 1. místo. Družstvo hraje v sestavě Marek Bureš, Ondřej Kopřiva, Matěj
Šváb, Lukáš Tlustý,
Petr Hrnčár, Michal
Matějka, Miroslav
Skočdopole, Veronika
Kubečková,
Eliška
Smejkalová, Veronika Ostrá
a Šárka Křížková.
Ocenění za družstvo
převzal manažer oddílu Karel Tomek.
Trenér Karel Baláček převzal cenu
za Stanislavu Preclíkovou ze Skibob
klubu Dobruška, jež obsadila třetí místo
v hlavní kategorii jednotlivec – dospělí.
Česká reprezentantka v jízdě na skibobech
v loňském roce potvrdila pozici domácí
30

i světové jedničky.
Na MČR vyhrála všechny závody
a kralovala celkovému
hodnocení
Českého
poháru.
Na Mistrovství světa
v německém Lenggries vyhrála slalom,
obří slalom a kombinaci, v Super-G byla třetí. V celkovém
hodnocení Světového poháru opět zvítězila a obhájila tak prvenství z roku 2017.
Družstvo ﬂorbalistek 6. a 7. tříd ŠSK
Bodlinka ZŠ Fr. Kupky Dobruška bylo
mezi kolektivy mládeže vyhodnoceno
na 4. místě. Děvčata vyhrála okresní i krajský přebor
a postoupila do republikového turnaje
AŠSK do Liberce.
Cenu převzaly členky družstva Alexandra Rašková a Kateřina Cvrčková.
Jan Všetička z Tri clubu Dobruška
v kategorii jednotlivci – žáci skončil
na 5. místě. Talentovaný sportovec se
věnuje
duatlonu
a triatlonu. V rámci Mistrovství ČR
v duatlonu v Žamberku vybojoval 1.
místo, druhý skončil v celkovém hodnocení Vrchařské ligy
a Dobrušského poháru. Ocenění mu předal Josef Lukášek, člen zastupitelstva KÚ
Hradec Králové.
Dominik Harnach ze Skibob klubu
Dobruška obsadil v kategorii jednotlivci – dorostenci a junioři - páté místo.
Český reprezentant
v jízdě na skibobech
se vloni stal mistrem ČR v Super-G, na juniorském
MS v německém
Lenggries
získal
stříbro ve slalomu
a kombinaci a bronz
v Super-G a obřím
slalomu. Prosadil se
i mezi muži, když
ve Světovém poháru v Nauders slavil
své první vítězství v této kategorii a díky
stabilně dobrým výsledkům se v celkovém
hodnocení umístil na vynikajícím 3. místě.
Cenu za něho převzal otec Pavel Harnach.

Pavla Škraňková – Klub moderní
gymnastiky Dobruška – převzala ocenění pro nejlepší
trenéry. Bývalá reprezentantka
ČR
v moderní gymnastice a trenérka 1. třídy se věnuje řadu let
baletní, choreograﬁcké a gymnastické
přípravě nadějných
dobrušských gymnastek. Největším
trenérským
úspěchem v loňském
roce bylo vítězství
její svěřenkyně v krajské soutěži a postup
na MČR.
František Vrba – středisko jógy
SATTVA Dobruška – převzal cenu pro
nejlepšího cvičitele. Více než 40 let vede
jako cvičitel a lektor cvičení jógy pro
veřejnost a věnuje se pěší turistice. Každoročně připravuje s dalšími lektory pobytové týdny s jógou, spojené s turistikou
hlavně po Orlických horách. Což byl pro
moderátora Radka Šilhana dobrý důvod
k rozhovoru.

Bohumil Flegl ze Skibob klubu Dobruška obsadil bronzovou příčku mezi
veterány. Na mistrovství ČR zvítězil
v Super-G a byl druhý v obřím slalomu,
dále triumfoval v celkovém hodnocení
Českého poháru a na MS v německém
Lenggries nedal svým soupeřům žádnou
šanci a stal se tak čtyřnásobným mistrem světa (slalom, obří slalom, Super-G
a kombinace).
(dr)
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„Záchrana přeboru je důležitá, ale hlavní je výchova mládeže“
Dobrušský trenér Miloš Killar převzal ocenění
na devátém ročníku Galavečeru krajského fotbalu
Velký sál Pelclova divadla v Rychnově
nad Kněžnou hostil 9. ročník Galavečera
Královéhradeckého krajského fotbalového svazu. V patnácti kategoriích bylo oceněno více než padesát funkcionářů, hráčů
a týmů. Nechyběl mezi nimi zástupce
fotbalového klubu SK Dobruška MILOŠ
KILLAR, který převzal ocenění „Trenér
kategorie mužů“.
Co pro vás toto ocenění, v kontextu
s dlouholetou trenérskou činností, znamená?
Takových trenérů, jako jsem já, je kolem nás hodně. Jen si toho třeba nikdo
nevšimne. V každém případě si tohoto
ocenění vážím.
Můžete říct, co vám v poslední době
udělalo ve fotbale radost a co naopak
vás zklamalo či rozladilo?
Mám velkou radost, když vidím krásný
sportovní areál v Dobrušce, kde se každý
den prohání spousta dětí. Taky mě těší, že
se konečně něco hýbe a vedení fotbalu se
začíná víc zabývat výchovou dětí na nižších úrovních. Naopak fotbalu rozhodně
neprospívají „kauzy“ v nejvyšším vedení,
které negativně ovlivňují pohled na celé
hnutí. Má to podle mě i vliv na rozhodování rodičů při volbě sportu pro jejich děti.
V čem vidíte největší problém současného českého fotbalu? Jak vrcholového,
tak na nejnižších úrovních?
To je otázka na hodinovou debatu…
Je mnoho faktorů, které na to mají vliv,
včetně těch ekonomických. Myslím tím
ve srovnání s jinými zeměmi menší kvalitu hráčského kádru v profesionálních klubech, od toho se odvíjí malá konkurence
v týmu. Samozřejmě s kvalitními spoluhráči roste individuální i týmový výkon
všech. Dalším faktorem je vývoj hry směrem k rychlosti a atletické vybavenosti.
Proč myslíte, že se v nejvyšších soutěžích
jiných zemí objevuje čím dál víc hráčů
tmavé pleti? Jednoduše jsou mnohem lépe
geneticky vybaveni rychlostně i obratnostně, a opět k tomu přichází ekonomika. Zatímco mladý hráč z chudé africké
země si příležitosti zařazení do kempu
nějakého věhlasného klubu váží, protože
mu může zásadně změnit život, většině
našich mladíků stačí (a vím, o čem mluvím), že se dostali do ligového klubu, a už
mají splněno. A už jen řeší poslední model
kopaček, správný moderní zástřih, kvalitu
dopolední kávy a vrcholem všeho pak pro
mě je nošení brýlí kvůli image. Tímto se
ale nechci dotknout těch, kteří svou příležitost využili a pracují naplno. To, co
jsem uvedl, platí i pro reprezentaci, stačí
se podívat na skladbu národností (ne státní
příslušnosti) většiny evropských reprezen-

tací, tak to prostě je. Samozřejmě se musí
neustále pracovat s našimi talentovanými
hráči. Těch je jistě dost a mají zase jiné
přednosti, které jsou pro fotbal neméně
důležité. Tímto pohledem jsem jen chtěl
trochu zmírnit názory „fotbalových expertů“ z restaurací, že se u nás dělá všechno
špatně. To si vůbec nemyslím, naopak, poslední dobou jsou určité posuny ke kvalitnější přípravě mladých hráčů.
Recept na zlepšení situace existuje?
Cesta by mohla být přes alespoň částečnou „profesionalizaci“ trenérů mládeže
i v menších klubech. Na okresních úrovních se to už děje, je potřeba trochu času
k rozjezdu projektu. Profesionál v klubu
na úrovni Dobrušky je opět otázka ekonomických možností svazu, resp. klubu,
a jsme zase na začátku. Hodně tomu může
pomoci větší angažovanost, zápal a odbornost trenérů z řad rodičů, kteří se dětem na nejnižších úrovních věnují.
Jak může fotbal, zejména mládežnický, nejlépe čelit dalším rozvíjejícím se
sportům a lákadlům současného světa?
Jen velmi těžko. Možností, jak trávit
volný čas, je dnes nespočet, a nejen sportovních. Jedinou jeho výhodou je historicky prokázaná oblíbenost, proti některým
sportům i relativně nízké nároky na ﬁnance. Mělo by se podle mě ale zásadně
změnit prostředí kolem fotbalu, ale nejen
mediálně propírané kauzy špiček. Běhá mi
mráz po zádech z chování některých trenérů mládeže a rodičů, kteří nezvládnou
emoce (jaké v utkání okresního přeboru
přípravek asi tak mohou být?). Sprostě se
pouštějí do rozhodčích, trenérů soupeře
a nakonec i do malých hráčů. Takové extrémy jsou vidět snad už jen u hokeje. Samozřejmě si taky rozhodčí nesmí myslet,
že se fotbal hraje kvůli nim, ale že oni by
měli být těmi nejváženějšími a nejčestnějšími na hřišti a že hráčům dělají servis pro
jejich hru.
Dobruška je jedním ze tří okresních
zástupců v nejvyšší krajské soutěži.
Po podzimu ji patří 11. místo a jarní
boje budou zajímavé…
Zcela jistě. Od sestupových míst nás
dělí pár bodů, navíc se situace v divizi
C nevyvíjí moc příznivě, takže je velká pravděpodobnost sestupu více celků.
O udržení bude rozhodovat každý detail,
disciplína, každé podcenění i odhodlaný
výkon. Setrvat v nejvyšší krajské soutěži
bude obtížné, ale my se o to popereme.
Start jarní sezony se blíží. Jste spokojen s přípravou?
Příprava je v plném proudu. Podařilo se nám udržet téměř všechny hráče,

Miloš Killar přebírá plaketu z rukou Jana
Míla, trenéra mládeže KFS

Vizitka
Miloš Killar
Datum a místo narození: 4. 6. 1959
Opočno
Fotbalová kariéra: od mládeže po dospělé TJ Spartak Opočno (OP až I.
A třída)
Trenérská kariéra: 2001 – 2005 mládež SK Dobruška, 2005 – 2010 FC Hradec Králové (od přípravky po mladší
dorost, 2007 – 2008 vedoucí trenér
přípravek a vedoucí Sportovních tříd),
2011 – 2017 MFK Nové Město nad
Metují, 2017 – dodnes SK Dobruška –
muži (I. A třída, postup do KP)
Největší úspěchy: postup z I. B třídy
do KP s MFK Nové Město nad Metují
Sportovní vzor: nemám
Záliby, koníčky: sport jako takový –
lyže, kolo
Oblíbené pití a jídlo: bílé víno, špagety
o příchodu dvou posil se jedná, ale není
to jednoduché. I kvalitní hráči dnes dají
přednost práci, rodině a přátelům. Chtějí
si přijít jen tak v sobotu zakopat, což zase
neprospívá klimatu v kabině.
Jaké jsou cíle dobrušského fotbalu s výhledem na nejbližší období?
„A“ tým by chtěl udržet krajský přebor, ovšem ne „za každou cenu“. A mládež má dobře nastoupenou cestu, ve které
bychom chtěli pokračovat.
V letošním roce oslaví oddíl kopané
SK Dobruška již 110 let od svého založení. Vaše přání do dalších let?
Přál bych si zachovat, či spíš zvýšit,
zájem fanoušků a všech přátel fotbalu.
Větší zapojení bývalých hráčů do fungování klubu, ať už na trenérských postech
nebo ve vedení. Kdo jiný by měl přivést
k fotbalu další talenty a předávat jim své
zkušenosti. Samozřejmě si přeji i nadále
také přízeň vedení města Dobrušky, které
stadion vybudovalo, stará se o něj a podporuje nejen fotbal, ale i všechny ostatní
sporty. Za což mu patří velký dík.
(dr)
31

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 3 / 2019

NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Masopust v Přepychách s účastí ze země javorového listu
Přestože v sobotu 9. února foukal od rána ledový
vítr, v Přepychách se nedali
ničím odradit a po roce opět
slavili masopust - dalo by se
říci, že tentokrát orámovaný devítkami.
Nejenže kalendář ukazoval na devátý
den v měsíci, masopust se tu letos konal
už podeváté a navíc začínal tradičně, tedy
kolem deváté hodiny. Více než tři desítky
masek a k tomu čtyři muzikanti a spousta přihlížejících, ti všichni se shromáždili
před hasičskou zbrojnicí, z jejíchž útrob
se nesla vůně zabíjačky.
Byli tu karkulka a myslivec, sestřička
a doktor, fotograf s asistentem, biskup
a jeptiška, beruška, ženich a nevěsta, medvěd, medvídě a medvědář, vojáci, klauni,
policajti, soudce, cikánka, kominík, kocour, kůň i smrtka a samozřejmě všemi
barvami vybarvený Masopust, který musí
každý rok vrchnost žádat o povolení průvodu.

Proto na úvod slavnostně pronesl:
„Velevážená paní starostko! Staročeské
maškary přišly, aby Vás pozdravily a poprosily Vaší milost, aby z moci ouřední
povolení jste uděliti ráčila k návštěvě
obce Přepyšské, tedy i čtvrtí jejich – Junkovic, Sárska, Bukovek, Falkland, dále
také ulic Farské, Hřbitovní, Sálecké a dalších přilehlých, což království Vaše jest.“
Za to masky slíbily: „Slušně se budeme
chovati, žen, panen a dívek nebudeme
tůze škádliti a pánům sousedům na majetku újmy činiti.“
Povolení s radostí uděleno bylo, což
se vzápětí oslavilo výskotem a tancem
s ostatními. Teprve pak průvod i s muzikanty vyrazil na svoji trasu a jako první
navštívil obydlí hned v sousedství hasičské zbrojnice. „Tydli, ﬁdli, bumtarata, ote32

vřete kmotře vrata!
Maškary k vám
přišly, hej, začal
masopustní
rej!“
zaznělo maškarním
sborem a pak se ještě
popřálo hospodyni
k narozeninám. Vzápětí se plnila štamprlata,
roznášely
zákusky, jednohubky a další masopustní laskominy.
Zvěsti o masopustu
v
Přepychách se šíří
široko-daleko, opravdu hóóódně daleko,
dokonce až za oceán. Nevěříte? Důkazem
byl jeden z klaunů. Jmenoval Bryan a je to
nefalšovaný Kanaďan. Do kraje pod Orlickými horami přijel se svou přítelkyní,
místní světoběžnicí Petrou Sejkorovou,
aby si užil staročeský svátek.
To zdravotní sestřička Maruška Kudrnová pro změnu dorazila ze stověžaté Prahy. V Přepychách se veselila už podruhé:
„Zažila jsem masopust na Vysočině, kam
jsem předtím jezdila, ale tady je to úplně
jiné – moc milé a pohodové. Nikam jinam
už jezdit nechci,“ tvrdila.
Mezitím, co masky obšťastňovaly sousedy i v těch nejvzdálenějších částech
obce, „masožraví civilisté“ zcela zaplnili hasičskou zbrojnici. Voňavé jitrničky
šly doslova na dračku a celá pětistovka
jich zmizela hned po ránu. Ostatních za-

bíjačkových specialit bylo ovšem dost –
voňavý ovárek, tlačenka, kroupy, velice
vhod přišla i horká prdelačka. Hasiči měli
napilno, a tak je potěšilo, že ruku k dílu
přijel přiložit i nejznámější člen místního
sboru – režisér Jiří Strach.
(eda)
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Masopustní průvod s koňmi
v Mokrém
V sobotu 9. února se
v obci Mokré uskutečnil
masopustní průvod, jaký
se jen tak nevidí. Hlavními aktéry nebyli jen děti v karnevalových
maskách, nýbrž i koně. Celý nápad vznikl již vloni pod záštitou Ostrova naděje
– spolku pro záchranu a nápravu koní –
a tehdy se také uskutečnil i první nesmělý
pokus obnovit masopustní tradice.
Rok se s rokem sešel a koní i příznivců
těchto nádherných zvířat přibylo, především z řad okolních obcí a měst, zejména
Dobrušky, a dalo tak vzniknout Jezdeckému centru Mokré, které si letos jako
svůj první počin vybralo právě masopust-

ní průvod. Vyrazili
jsme hodinu před
polednem a na svůj
příchod
upozorňovali
halasným
bubnováním, troubením a zpěvem.
Pro občany Mokrého byly připraveny čerstvé koblihy
plněné čokoládou
a pro ty menší i svezení na opentlených
koních. Na oplátku jsme byli obdarováni
domácími pochutinami a tvrdým chlebem, na který si už dělali chuť naši hlav-

ní aktéři. Počasí nám přálo, a tak jsme se
po necelých třech hodinách sešli jen řádně
unavení na společném obědě ve stáji. Už
teď můžeme říct, že se těšíme na další rok
a doufáme v hojnější účast.
Průvodem ovšem naše letošní aktivity nekončí, ale teprve začínají! Kromě
každodenní výuky jízdy na koni pořádáme i workshopy a semináře, víkendové
i prázdninové tábory, soutěže a především
naši největší akci – Koním dík, na kterou jste všichni srdečně zváni v sobotu
25. května na statek v Mokrém u Opočna.
Více informací o nás naleznete na FB Jezdecké centrum Mokré nebo na stránkách
www.jcmokre.cz. Do našeho rostoucího
kolektivu též rádi uvítáme nové tváře každého věku i pohlaví!
Bc. Barbora B. Klepáčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci březnu oslaví významná životní jubilea:
Libuše Baracová
92 let Dobruška, Javorová
Marie Černohlávková
90 let Dobruška, Za Universitou
Zdeněk Adámek
85 let Dobruška, Javorová
Františka Kruchlichová
80 let Dobruška, Čs. odboje
Jiřina Ptáčková
80 let Dobruška, Za Universitou
Josef Dubský
75 let Dobruška, Pulická
Estera Fléglová
75 let Dobruška, Družstevní
Naděžda Pešková
75 let Dobruška, Za Universitou
Dominik Ťapko
75 let Dobruška, Pulice
Hana Drozdíková
70 let Dobruška, Opočenská
Václav Dvořák
70 let Dobruška, Pulická
Mgr. Danuše Hulcová
70 let Dobruška, Sadová
Jiří Klossowski
70 let Dobruška, Za Universitou
Mgr. Václav Dachs
65 let Dobruška, K. Michla
Ing. Antonín Petera
65 let Dobruška, 1. máje
únor
Alenka Borovská

90 let

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V lednu z našich řad odešli
Libuše Ulrychová
Anna Chmelenská
Alena Meierová
Marie Petrová
Marie Mlynářová
Jaroslava Matoušová

1922
1928
1929
1925
1923
1935

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Mělčany
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

Dobruška, Na Příčnici

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.
33
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Křížovka o ceny
Tajenka druhého čísla Dobrušského
zpravodaje roku 2019 souvisela s oslavami padesáti let Kina 70 v Dobrušce.
Slavnostní večer se uskuteční v úterý
5. března od 19 hodin ve velkém sále
Společenského centra-Kina 70. Tajenka
2/2019 zněla následovně: PADESÁT LET
BIOGRAFU.
Z více než sedmdesáti úspěšných luš-

34

titelů jsme vylosovali následující trio:
Janu Maršalkovou ze Spáleniště, Marii Brandejsovou a Blanku Kejvalovou
z Dobrušky. Šťastné výherkyně získávají
obvyklou cenu - poukázku na dvě vstupenky na březnové ﬁlmové představení
ve velkém sále Společenského centra-Kina 70 dle vlastního výběru. Vyzvednout si
ji mohou v Informačním centru na náměstí F. L. Věka. Gratulujeme.
Vyhrát vstupenky do dobrušského kina

na ﬁlm promítaný během čtvrtého měsíce
roku 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. března. Stačí jen mít trochu více štěstí
při slosování správných řešení…
Přejeme všem příjemnou zábavu při
luštění.

NÁPOVĚDA: TAKA, PEZO, LETI, ARID, NOX.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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PRO DĚTI
500 Kč na sport od 4 do 18 let
400 Kč na dentální hygienu
od 6 do 18 let
Příspěvky proplácíme
od 1. 2. do 13. 12. 2019.
Sledujte nás na

zpskoda
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Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.

AUTOLAKOVNA
Vlastimil Kohout

Autolakovna Doly þp.366, 518 01 Dobruška 518 01

tel.: 494 622 241, 739 289 017, 736 481 772
www. kohout-autolaky.cz

Výběrové řízení na ředitele/ku
Základní školy Opočno
Město Opočno vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/
ředitelka Základní školy, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou s termínem nástupu od 1. 8. 2019 nebo dle dohody.
Termín odevzdání přihlášek je do 30. 4. 2019.
Podmínky pro uchazeče jsou vyvěšeny na webových stránkách města Opočna www.opocno.cz.
V případě dotazů se můžete obracet na tajemnici MěÚ Opočno Mgr. Renatu Černou – tel.: 494 669 629, 725 761 524,
e-mail: tajemnice@mu.opocno.cz.
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TRADIČNÍ SPORTOVNÍ KARNEVAL uspořádal v sokolovně oddíl fotbalu SK Dobruška. Za hudebního doprovodu skupiny
Rocksorry se na tanečním parketu představila celá plejáda masek.

MALÝ VELKÝ PLES – DŽUNGLE uspořádal v kulturním domě
Junák – český skaut, středisko Dobruška.

Lapidárium městského úřadu v únoru ozdobilo SETKÁNÍ. Jednalo se o společnou výstavu autorů Petr Stančík – dřevořezby
a autorský šperk, Petr Stančík junior – prezentace literární tvorby
a Petra Stančíková (Kvasničková) – malba a autorská bižuterie.

Fotbalový oddíl SK Dobruška připravil DĚTSKÝ KARNEVAL, který přilákal do dobrušské sokolovny velký počet dětí v pestrých
maskách. Ty se výborně bavily při tanci, soutěžích a zábavných hrách.

