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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
s
příchodem
jara se rozběhla
výstavba okružní
křižovatky u benzínové
čerpací
stanice. Stavební
práce si vynutily
přechodné úpravy
a omezení silničního provozu jak na silnici I/14, tak v ulicích města. První etapa výstavby by měla
trvat do 3. července, navazující druhá etapa pak vyvrcholí v září. Věřím, že obyvatelé Dobrušky a blízkého okolí, stejně
jako účastníci silničního provozu problémy pochopí a se vzniklou dopravní situací
se v následujících měsících vyrovnají co

nejlépe. Dají se očekávat kolony a časové prostoje, proto prosím řidiče o trpělivost a ohleduplnost. Ještě několik čísel.
Stavba bude stát téměř 22 milionů korun.
Ředitelství silnic a dálnic České republiky za rekonstrukci křižovatky uhradí
14 milionů a město Dobruška investuje
8 milionů do výstavby přilehlých chodníků, osvětlení a parkoviště u Špejcharu.
Jsem přesvědčen, že po dokončení obou
společných projektů vznikne bezpečnější
křižovatka pro chodce i vozidla s plynulým provozem ze všech směrů.
Jarní počasí dalo rovněž „zelenou“ dokončovacím pracím na rekonstruovaném
Městském stadionu Václava Šperla. Slavnostní znovuotevření stadionu s novou
tartanovou dráhou se uskuteční v pátek
3. května. V jeho rámci proběhne sportovní klání dobrušských středních škol
a vše završí koncert
hudební skupiny Sto
zvířat.
A do třetice stavební téma, které asi
nejvíce zajímá Dobrušťáky.
Příprava
stavby obchodního
domu Lidl zdárně
pokračuje. Stavební

Číslo měsíce: 3 113 339
Na slavnostním večeru ve velkém sále Společenského centra – Kino 70 jsme si v úvodu března připomněli významné jubileum – padesát let Kina 70. Za půlstoletí – přesně od
6. března 1969 do 31. prosince 2018 – navštívilo dobrušské
kino celkem 3 113 339 diváků, kteří zhlédli 24 885 ﬁlmových představení. Výčet úctyhodných čísel doplňují tržby,
které čítají 38 532 234 korun! K tomu není co dodávat. Snad
jen smeknout před všemi bývalými a současnými pracovníky
kina a do dalších let popřát hodně spokojených diváků a vyprodaných představení. O oslavách padesátin Kina 70 si více
přečtete na stranách 2, 15 a 16.

úřad v Dobrušce vydal územní rozhodnutí, které již nabylo právní moci. V současné době běží stavební řízení, které by
mělo být ukončeno vydáním stavebního
povolení.
Na závěr něco z oblasti kultury: duben nabídne milovníkům divadla a vážné
hudby hned několik zajímavých akcí. Tři
dubnové středy ve Společenském centru
– Kino 70 budou patřit devátému ročníku
přehlídky amatérských divadelních souborů Šubertova Dobruška. U příležitosti
250. výročí narození Františka Vladislava
Heka se ve čtvrtek 11. dubna od 18 hodin
uskuteční v kostele sv. Václava sváteční
koncert, nad jehož konáním převzal záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Jiří
Štěpán. Na koncertě vystoupí legendární
houslista Václav Hudeček za doprovodu
Festivalového orchestru F. L. Věka. Vážná
hudba se také rozezní 28. dubna velkým
sálem Společenského centra – Kino 70 a to
v podání Novoměstské ﬁlharmonie pod
taktovkou dirigenta Jaroslava Rybáčka.
Na tradičním jarním koncertu se představí
významný sólista - jeden z nejlepších klavírních virtuosů světa Lukáš Vondráček.
Přeji vám co nejvíce zážitků z významných kulturních akcí a klidné prožití velikonočních svátků.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Uctění památky
válečného hrdiny
V úterý 12. února uplynulo PĚT LET
OD ÚMRTÍ MIROSLAVA ŠTANDERY, brigádního generála letectva a čestného občana Dobrušky. Památku válečného hrdiny – stíhacího letce RAF za II.
světové války – uctili v tento den představitelé města a armády.
Dobrušský starosta Petr Lžíčař společně se zástupcem ředitele
Vojenského geograﬁckého a hydrometeorologického úřadu plukovníkem Vladimírem Répalem a za doprovodu místostarosty
Miroslava Sixty a zastupitele Pavla Štěpána položili věnec a květiny k pamětní desce na domě č. 434 ve Svatodušské ulici. (dr)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 18.02.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 3/2019
dle předloženého návrhu
– termín konání Dobrušské pouti 2019
ve dnech 24.05. – 26.05.2019 s provozem
atrakcí již od 22.05.2019
– uzavření nájemní smlouvy s Monikou Růžičkovou, IČ 45930139 na plochy na náměstí F. L. Věka a parkoviště za budovou
Společenského centra – Kina 70
– zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1
k Nájemní smlouvě ze dne 28.05.2009,
uzavřené s panem XXXXX, na pronájem
části pozemku parc. č. 2721 v obci a k. ú.
Dobruška. Záměrem budou oznámeny tyto
změny nájemní smlouvy: rozšíření předmětu nájmu o části pozemků parc. č. 536 a 537
v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu a zvýšení ceny nájmu
– přidělení vyhrazeného parkovacího místa
na parkovišti na pozemku parc. č. pozemku parc. č. 2122/1 v obci a k. ú. Dobruška
přiléhajícím k bytovému domu čp. 829–831
v Dobrušce dle zákresu paní XXXXX pro
automobil s registrační značkou RKE 7793, na dobu 5 let ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí o zvláštním užívání místní
komunikace na přidělení tohoto vyhrazeného parkovacího místa
– přidělení vyhrazeného parkovacího místa
na parkovišti na pozemku parc. č. 270/119
v obci a k. ú. Dobruška poblíž bytového
domu čp. 990–991 v Dobrušce dle zákresu panu XXXXX, zákonnému zástupci
XXXXX pro automobil s registrační značkou 4H6 3993, na dobu 5 let ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o zvláštním užívání
místní komunikace na přidělení tohoto vyhrazeného parkovacího místa
– umístění reklamního banneru Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Častolovice, IČ 60887371, na plotě kolem pozemku parc. č. 2136/1 v obci a k.
ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na dobu od 03.04.2019 do 14.04.2019
za dohodnutou cenu ve výši 14 Kč/den +
DPH. Cena je splatná do 14 dnů od vystavení faktury po ukončení období
– zveřejnění záměru směny části pozemku
parc. č. 2186/312 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky
parc. č. 2202/20, 3018/124 a části pozemků parc. č. 2186/2, 2186/313, 2186/314,
2186/316 v obci a k. ú. Dobruška s doplatkem, dle přiloženého zákresu
– uplatnění práva na jednostranné zvyšování
nájmů v roce 2019 o procento odpovídající
výši inﬂace oﬁciálně vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní rok, a to u všech smluv o nájmu prostor sloužících podnikání v budově
polikliniky v Pulické ulici čp. 99 v Dobrušce
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici Na Příčnici čp. 690 v Dobrušce s XXXXX
dědicem po paní XXXXX, posledně bytem
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XXXXX, zemřelé XXXXX, a to dohodou
k 28.02.2019
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 11
v ulici Na Příčnici čp. 1011 v Dobrušce
s XXXXX dědicem po paní XXXXX, posledně bytem XXXXX, zemřelé XXXXX,
a to dohodou k 28.02.2019
zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek č. 977/23, 976/5, 976/19
a 975/2 v Orlické ulici v Dobrušce a vyhlášení výběrových řízení na určení jejich
kupujících
poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč spolku
Všesportovní kolegium Královéhradeckého
kraje, z. s., IČ 02143208, a uzavření darovací smlouvy s tímto subjektem
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na poskytnutí dotací schválených Radou města Dobrušky s příslušnými
žadateli, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Domácím hospicem Setkání,
o. p. s., IČ 0230529
navýšení stavu zaměstnanců městského
úřadu o jednoho referenta k projednávání
dopravních přestupků
ceník Hotelu Dobruška pro spolupráci
s ubytovacími portály, v přiloženém znění.
Ceník je platný od 18.02.2019
uzavření Smlouvy na provádění prádelenských služeb se společností Prádelny a čistírny Náchod, a. s., IČ 46504991
v působnosti valné hromady podle § 12
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), v platném znění, akciové společnosti Centrální zdroj tepla
Dobruška, a. s., IČ 25282719 v návaznosti
na dosažení dobrých ekonomických výsledků vyúčtování ceny tepelné energie za účetní rok 2018 mimořádnou odměnu pro pana
XXXXX, technika provozu, ve výši jedné
poloviny průměrné měsíční mzdy roku
2018, tj. 22.462 Kč, a navýšení základního
platu pro pana XXXXX, technika provozu, od 01.02.2019 na 30.000 Kč. Prémiové
ohodnocení se nemění
uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315, za účelem
zabezpečení přípravy v kurzu zaměřeném
na získání osvědčení o odborné způsobilosti strážníků
Knihovní řád městské knihovny platný
od 01.03.2019
uzavření servisní smlouvy č. 012019027 se
společností XC tech, s. r. o., IČ 05529778.
Předmětem smlouvy je poskytnutí servisních služeb v Kině 70 dle servisního plánu
pro rok 2019 v ceně 32.800 Kč bez DPH
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
SR_19_1647194 s Královéhradeckým krajem, IČ 70889546. Předmětem smlouvy
je poskytnutí účelové dotace z prostředků
poskytnutých poskytovateli ze státního rozpočtu na ﬁnancování běžných výdajů sou-

visejících s poskytováním služby ve výši
685.740 Kč
– Ceník úkonů Pečovatelské služby, v přiloženém znění. Důvodem je oznámení
dodavatele o změně ceny obědů. Nová
cena obědů činí 75 Kč. Ceník je účinný
od 01.04.2019

rozhodla
– o poskytnutí / neposkytnutí dotací tak, jak
je uvedeno v přiloženém seznamu

jmenuje
– komisi pro hodnocení nabídek na prodej
bytových jednotek č. 977/23, 976/5, 976/19
v bytovém domě čp. 976, 977, 978 a bytové jednotky č. 975/2 v bytovém domě čp.
974, 975 v Orlické ulici v Dobrušce v tomto složení: Ing. arch. Oldřich Bittner, člen
komise, Mgr. Daniel Radoch, člen komise, Ing. Zdeňka Hanousková, člen komise,
a Petra Hůlková, náhradník za člena komise

souhlasí
– s podáním žádosti o dotaci v projektu Šablony II OP VVV, kterou bude podávat
Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov
nad Kněžnou. Dotace bude využita pro
základní školu i pro školní družinu v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků, vzdělávání žáků
a podporu sociálních dovedností žáků školní družiny. Předpokládané čerpání dotace je
od 01.09.2019
– s vybudováním sjezdu z pozemní komunikace na pozemku parc. č. 7 v obci Dobruška
a k. ú. Běstviny ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc. č. 11 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny ve vlastnictví pana
XXXXX a paní XXXXX v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro povolení stavby

povoluje
– výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě
Základní škole Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov
nad Kněžnou, v souladu s § 23 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
ve znění pozdějších předpisů. Výjimka se
povoluje ve třídách 4.B a 5.A na 31 žáků
do 31.08.2019 za předpokladu, že bude
zajištěna kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví

byla seznámena
– se zprávou Bytové a sociální komise Rady
města Dobrušky o hospodaření s byty v majetku města
– s oznámením změny ceny obědů, které zaslal dodavatel Jaroslav Černý, IČ 72917890,
v souladu s čl. III. odst. 4. Smlouvy o dodávkách obědů ze dne 04.11.2016

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválení střednědobého výhledu rozpočtu
města Dobrušky pro rok 2020 až 2022
– rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí
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dotací uvedených v přiloženém seznamu
a schválit uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace s úspěšnými žadateli
dle vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace schválené Radou města Dobrušky dne
13.12.2016.

Rada města
dne 26.02.2019
schvaluje
– objednání služby občasného technického
dozoru stavebníka (TDS) nad prováděním
stavby I/14 a II/309 Dobruška - okružní
křižovatka – SO 102 – Chodníky, SO 103 –
Parkoviště, SO 301 - Vodovod, SO 401 – Veřejné osvětlení u společnosti SINGEEN, a.
s., IČ 27915069, v rozsahu oceněného rozpisu služeb za 800 Kč bez DPH za hodinu
– výjimku z postupu stanoveného organizační
směrnicí města Dobrušky „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ v případě
zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na služby „Technický dozor stavebníka nad
prováděním stavby I/14 a II/309 Dobruška
- okružní křižovatka – SO 102 – Chodníky, SO 103 – Parkoviště, SO 301 - Vodovod, SO 401 – Veřejné osvětlení“ v souladu
s bodem 13 odst. 3.1 čl. 3 této organizační
směrnice, která spočívá v neprovedení výběrového řízení postupem v ní stanoveným
pro tzv. střední zakázky
– podání žádostí o poskytnutí daru o celkové
výši 1.500.000 Kč od společnosti ŠKODA
AUTO, a. s., na vybudování dalšího dětského hřiště v ul. Mírová a na opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě
– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 31 v čp. 813 v ulici Mírová
v Dobrušce ze dne 15.10.2015 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 31 do 29.02.2020
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.12.2015 k bytu č. 1 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 1 do 29.02.2020
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 10.12.2015 k bytu č. 7 v domě
– čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 7 do 29.02.2020
– uzavření Dodatku č. 77 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 31.03.2019
– zveřejnění záměru souhlasit s postoupením
Smlouvy o nájmu bytu ze dne 18.12.2000
a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze
dne 11.11.2002 uzavřených s panem P. C.,
Dobruška, na nájem a budoucí prodej bytové jednotky č. 965/20 v bytovém domě
čp. 965 na pozemku parc. č. 413 v obci
a k. ú. Dobruška (včetně k ní náležejících spoluvlastnických podílů o velikosti
49/1074 na společných částech domu čp.
965 a na pozemku parc. č. 413 v obci a k. ú.
Dobruška) na pana D. F., Slavoňov
– vypovězení Smlouvy o zajištění vysílání
televizního kanálu INFO a o poskytování
dalších služeb uzavřené dne 25.07.2011
se společností HEUREKA 2000 s. r. o.,
IČ 25927876
– bezplatné užití znaku města Dobrušky Radioklubem OK1KQI Dobruška, pobočný
spolek, IČ 65197739 na diplomech pro

účastníky soutěže vyhlášené radioklubem
u příležitosti výročí 250 let od narození F.
V. Heka, dle přiloženého návrhu
– bezplatné zapůjčení Kulturního domu
v Dobrušce Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Opočno,
IČ 13586025 na dobu konání výroční schůze dne 09.03.2019

–
–

jmenuje
– v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, od 01.03.2019 do funkce
vedoucího Odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška Ing. Ivana Ešpandra

Rada města
dne 04.03.2019

–

–

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 4/2019
dle předloženého návrhu
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 14/19/BVB/MS se státní příspěvkovou
organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ 65993390 pro účel umístění kabelů
a stožárů do silničního tělesa silnice I/14
a pozemku parc. č. 3000/1 v k. ú. Dobruška v rámci stavby I/14 a II/309 Dobruška
- okružní křižovatka – SO 102 – Chodníky,
SO 103 – Parkoviště, SO 301 - Vodovod,
SO 401 - Veřejné osvětlení, v přiloženém
znění. Náhrada za zřízení věcného břemene
činí 13.229,98 Kč bez DPH
– udělení plné moci společnosti IKKO Hradec
Králové, s. r. o., IČ 27482782 k zastupování
města Dobrušky v územním a stavebním řízení, jehož předmětem je vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Vodojem Chlum – nová komora 500
m3“, a to až do nabytí právní moci stavebního povolení a včetně přebírání písemností
a podávání případných opravných prostředků jménem zmocnitele
– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, číslo:
IE-12-2006317, název: Dobruška, ul. Provozská a Domašínská – nn, se společností
ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření darovací smlouvy s SK Dobruška,
z. s., IČ 42885060, kterou SK Dobruška, z.
s. daruje městu Dobrušce stavební materiál
blíže speciﬁkovaný v této darovací smlouvě
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Městský stadion
Václava Šperla v Dobrušce – provedení
zpevněných ploch ze zámkové dlažby“
výběr nejvhodnější nabídky pro plnění
této veřejné zakázky a uzavření smlouvy
o dílo s Martinem Packem, IČ 62019597,
jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Nabídková cena tohoto subjektu činí
426.987 Kč bez DPH, 516.654,27 Kč vč.
DPH podle platné sazby
– objednání 5 ks kontejnerů speciﬁkovaných
v přiložené cenové nabídce u společnosti
KOVOK kontejnery, s. r. o., IČ 04639642
za cenu 216.700 Kč bez DPH, tj. 262.207 Kč
vč. DPH podle platné sazby
– výjimku z postupu stanoveného organizační
směrnicí města Dobrušky „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ v případě
v předchozím bodě uvedené veřejné zakázky na dodávku 5 ks kontejnerů v souladu
s bodem 13 odst. 3.1 čl. 3 této organizační
směrnice, která spočívá v neprovedení vý-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

běrového řízení postupem v ní stanoveným
pro tzv. střední zakázky
Podmínky nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť 2019
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí se Stavebním bytovým družstvem
v Dobrušce, IČ 00045250, za účelem postavení lešení, umístění zařízení staveniště a manipulačního prostoru pro celkovou
regeneraci a zateplení bytového domu čp.
981–982 v Orlické ulici v Dobrušce
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí se společností GOS cz, s. r. o.,
IČ 28812191, za účelem umístění lešení
v šíři cca 1 m od domů čp. 368 a 369 v Kostelní ulici v Dobrušce pro opravu střech
těchto domů
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí s paní XXXXX za účelem umístění lešení v šíři cca 1,1 m od domu čp. 75 v Opočenské ulici v Dobrušce pro opravu čelní
fasády tohoto domu
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč na celoroční činnost v roce 2019
spolku Radioklub OK1KQI Dobruška, pobočný spolek, IČ 65197739, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené
Radou města Dobrušky dne 13.12.2016
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na akci - studentskou soutěž
„Auto jede“ Střední škole – Podorlickému vzdělávacímu centru, Dobruška,
IČ 71340726, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle
vzorové smlouvy schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na akci – soutěž odborných dovedností učebního oboru „Strojní mechanik“
Střední škole – Podorlickému vzdělávacímu
centru, Dobruška, IČ 71340726, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené
Radou města Dobrušky dne 13.12.2016
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
20.000 Kč na akce „Hello Hippie Season“ a „Pohár ČR v Longboard dancingu“
XXXXX, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016
objednání zhotovení anténního rozvodu
v budově Hotelu Dobruška u Zdeňka Sychrovského, IČ 10499121, dle přiložené
objednávky
objednání úklidového vozíku pro potřeby
Hotelu Dobruška u společnosti EAST MOP
spol. s r. o., IČ 45539189, dle přiložené objednávky
program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky, které se bude konat dne
25.03.2019
bezplatné ubytování pro šest hostů Slavnostního večera k padesáti letům Kina 70
od 05.03. do 06.03.2019 v Hotelu Dobruška
uzavření Smlouvy o poskytování podlicencí
k šíření audiovizuálních děl v kinech a obdobných zařízeních se společností Essential
Communication s. r. o., IČ 25003135
vyřazení 20 ks hodin, 10 ks tašek a 8 ks vonných destiček z prodeje informačního centra a převedení uvedených předmětů do darů
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– zaslat Úřadu práce ČR – krajská pobočka
v Hradci Králové Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění tří uchazečů
o zaměstnání

souhlasí
– s termínem uzavření Mateřské školy
J. A. Komenského, se sídlem Komenského
577, 518 01 Dobruška. Budova v ulici Komenského 577 bude uzavřena v termínech
01.07. – 04.07.2019 a 29.07. – 23.08.2019
a budova odloučeného pracoviště Za Univerzitou 875 bude uzavřena v termínu
01.07. - 02.08.2019. Obě budovy budou
uzavřeny v termínech 01.07. – 04.07.2019
a 29.07 – 02.08. 2019
– s tím, aby Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 – příspěvková organizace zřízená městem Dobruška, přijala
věcný dar - židli pro violoncellisty od pana
XXXXX v předpokládané výši 4.590 Kč

– s odnětím části pozemku parc. č. 219/9 v k.
ú. Mělčany u Dobrušky o celkové výměře 3.050 m2 z pozemků určených k plnění
funkcí lesa v rozsahu vyznačeném v přiloženém situačním výkresu
– s vyznačením prodejních míst o délce místa
3,5 m na pozemních komunikacích v ulici Opočenská a v ulici Komenského pro
umisťování prodejních stánků a obdobných zařízení ve dnech 24.05. – 26.05.2019
a ukládá Technickým službám města
Dobrušky provést vyznačení těchto míst
do 17.05.2019
– s likvidací starých kovových šatních kójí
v 1. podzemním podlaží budovy Základní školy Františka Kupky čp. 433 v ulici
Fr. Kupky v Dobrušce, na jejichž místo
budou umístěny uzamykatelné šatní skříňky. Likvidované šatní kóje budou předány k výkupu druhotných surovin, ﬁnanční
prostředky z tohoto výkupu budou příjmem
města Dobrušky

pověřuje
– oddělení majetku města vystavováním
Povolení k prodeji zájemcům o umístění prodejního stánku v ulici Opočenské
či Komenského v souladu se schválenými Podmínkami nájmu prodejního místa
– Dobrušská pouť 2019 a rozhodováním
o případném vypovězení jednotlivých nájmů v době jejich trvání. Rada města pověřuje Ing. Zdeňku Hanouskovou, vedoucí
oddělení majetku města, podepisováním
těchto povolení a výpovědí nájmů prodejních míst v době jejich trvání

nominuje
– místostarostu Miroslava Sixtu, jako zástupce obce s rozšířenou působností,
do Komise Rady Královéhradeckého kraje pro plánování a ﬁnancování sociálních
služeb.

Z pracovního diáře starosty
■ Čtvrtek 14. 2.: setkání členů Svazu
měst a obcí ČR, převzetí první ceny
za vítězství ve srovnávacím výzkumu
Město pro byznys v Královéhradeckém
kraji
■ Pátek 15. 2.: jednání s regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje - Centrum investic,
rozvoje a inovací; výroční valná hromada SDH okrsku č. 2 v Křovicích
■ Pondělí 18. 2.: schůze rady města
■ Úterý 19. 2.: položení věnce u pamětní
desky brigádního generála Miroslava
Štandery
■ Středa 20. 2.: zahájení soutěže v programování ve Střední škole Podorlické
vzdělávací centrum; porada Odboru
rozvoje města
■ Čtvrtek 21. 2.: jednání se zástupci společnosti Aqua servis; schůzka komise pro přípravu oslav 700 let
Dobrušky
■ Pátek 22. 2.: jednání s Ing. Olgou Prá-

■
■
■
■
■
■
■

■

zovou, hlavní manažerkou projektů
MAP II z MAS Pohoda venkova
Sobota 23. 2.: výroční sněm Junák
Dobruška; maškarní karneval Lyžařské
školy Dobruška v Deštném v O. h.
Pondělí 25. 2.: jednání se starostkou
Pohoří Helenou Suchánkovou; koncert
ZUŠ v synagoze
Úterý 26. 2.: schůze rady města
Středa 27. 2. a čtvrtek 28. 2.: Konference Energie v rukou měst v Litoměřicích
Pondělí 4. 3.: schůze rady města; uvedení do funkce vedoucího Odboru rozvoje města Ing. Ivana Ešpandra
Úterý 5. 3.: setkání starostů ORP Dobruška; slavnostní večer k padesáti letům Kina 70
Středa 6. 3.: jednání na krajském úřadě o nutných uzavírkách komunikací
v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky
Čtvrtek 7. 3.: schůzka komise pro pří-

Okénko poslance Petra Sadovského:
Jak jsem dostal domácí vězení
Chci se s vámi
podělit o zkušenost,
pro kterou jsem se
sám a dobrovolně
rozhodl. Již na úvod
říkám: buďte rádi,
že jste si tím nemuseli projít sami.
Ze své pozice
předsedy podvýboru pro vězeňství jsem
testoval monitorovací náramek pro domácí vězení, jež dostávají osoby, které jsou
nepodmíněně odsouzeny za lehčí delikty.
V současné době tyto náramky nosí něco
přes 90 odsouzených v celé České republice, přičemž každý jejich pohyb je peč6

livě monitorován. Snahou Ministerstva
spravedlnosti je zvýšit jejich využívání
jako tzv. alternativní tresty, protože pro
stát jsou ﬁnančně výhodnější. Jeden den
s náramkem příjde stát na 130 Kč, dalších
50 Kč platí odsouzený. Naopak, jeden odsouzený za mřížemi vyjde stát na 1200 Kč
denně, přičemž odsouzenému se dává
k úhradě jen 1500 Kč měsíčně.
A co všechno takový náramek umí?
Například identiﬁkovat, zda se odsouzený
nachází ve stanovený čas na určeném místě, lze zachytit trasu jeho pohybu, vytyčit
zóny, ve kterých se dotyčný musí či naopak nesmí nacházet, dodržování zákazu
pití alkoholu. Případně lze stanovit i indi-

■
■
■
■
■

pravu oslav 700 let Dobrušky; vernisáž výstavy
v lapidáriu; MDŽ v Hotelu
Dobruška; podpis smlouvy
s ﬁrmou CODE na zpracování projektu stavebních úprav krytého
bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavby relaxační části
Pátek 8. 3.: setkání se zaměstnanci
města v Kině 70
Pondělí 11. 3.: jednání v ČSAD o možnosti využití parkoviště u Městského
stadionu Václava Šperla
Úterý 12. 3.: školení pro starosty k přípravě na mimořádné události a krizové
situace a jejich řešení
Středa 13. 3.: jednání Komise památkové péče; schůze Sdružení zdravotně
postižených v Kulturním domě
Sobota 16. 3.: Mistrovství České republiky skibobistů ve slalomu v Deštném v O. h. a vyhlášení konečného
pořadí Českého poháru v jízdě na skibobech v Domašíně

viduální harmonogram platnosti omezení.
Sledování odsouzených, kteří nosí tyto
náramky, provádí Probační a mediační
služba.
Ačkoli podle Ministerstva spravedlnosti i Probační a mediační služby funguje celý systém dobře, nic vám neposkytne
lepší hodnocení než to, co sami prožijete.
A proto jsem se rozhodl tento náramek vyzkoušet a zjistit jeho výhody, nevýhody,
ale třeba i slabiny, které by ministerstvo
mohlo v budoucnu využít pro jeho zkvalitnění. K celé akci jsem přistupoval s velkým nadšením a očekáváním i přesto, že
jsem omezil své soukromí a každý můj
krok byl monitorován.
Poté, co jsem spolu s příslušnými pracovníky vyřídil formality, přišel den D.
V úterý 12. března mi nainstalovali
na nohu elektronický náramek a začal můj
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„sledovací režim“. Kromě samotného náramku mi museli doma nainstalovat tzv.
domácí hlídací jednotku, se kterou jsem
za celou dobu testování nesměl pohnout.
Dále jsem dostal komunikátor (rozumějte
telefon s předinstalovanými aplikacemi),
alkohol tester, několik nabíječek a akumulátor na dobíjení samotného náramku,
který po připojení váží skoro půl kila. Připadáte-li si jako otrok vlastní elektroniky,
kterou denně používáte a musíte ji neustále nabíjet, tohle vám to neulehčí, naopak.
Všechna zařízení musíte denně nabíjet,
což je dost nekomfortní, ale na druhou
stranu, tenhle náramek se za odměnu
nedává.

Po první hodině nošení náramku jsem
začínal mít odřený kotník a náramek mi
prostě překážel. Při cestě do práce jsem
zkusil průchod přes zakázanou zónu. Jak-

mile jsem do ní vkročil, ihned mi volal
úředník z dohledového střediska, že jsem
v zakázaném místě, co tam dělám a jak to
vysvětlím. Musím říct, že rychlost, jakou
zaznamenali odchýlení se od povolených
míst, mě překvapila.
Každý večer probíhala kontrola na alkohol. Alkohol tester vypadá podobně
jako všechna ostatní zařízení tohoto typu.
Je tam trubička, do které foukáte, ale co
mě překvapilo, je metoda, jak se ověřuje identiﬁkace toho, kdo do ní fouká. Alkohol tester má držák na telefon, který
do něj musíte připevnit, spustit příslušnou
aplikaci a ta vás při foukání fotí. Shodou
okolností v době testování náramku slavil
kolega narozeniny, takže se mi podařilo
porušit zákaz alkoholu, nicméně toho,
kolik jsem nadýchal, jsem se nedozvěděl
(a neví je ani odsouzení), protože na alkohol testeru se nezobrazují výsledky, ty
jsou přímo posílány do dohledového střediska a posílají se přidělenému probačnímu úředníkovi, který z porušení zákazů
vyvozuje patřičné závěry.
Čím déle máte na noze náramek, tím
víc se snažíte, abyste zákazy porušovali
co nejméně. Já jsem měl největší problém
se zakázanými zónami, které jsem měl dle
domluvy nastavené i na mé klasické cestě
do práce. Sám od sebe jsem postupně hledal možnosti, jak se těmto zónám vyhnout
a ušetřit si tak telefon z dohledového střediska, protože ty rozhovory nebyly moc
příjemné.
A co mi nošení náramku přineslo?
První a hlavní poznatek: dělejte vše tak,
abyste ho nemuseli nosit. Je to nepříjemné
a omezující, bolí vás noha, jste ve stresu,

když si zapomenete nabíječku, nebo když
nemáte kde si náramek a celé příslušenství
nabít, neustále o něco zakopáváte, protože
normálně přece na noze nic nemáte. Přemýšlíte, které boty si můžete vzít, protože
máte-li kotníkové boty, může se stát, že
je prostě neobujete. A to nemluvím o ženách, které by náramkem měly výběr bot
velmi omezený, hlavně v zimě. Ale čím
déle náramek máte, tím více se snažíte
být zodpovědný. Ti, co nosí náramky a již
dříve si prošli vězením, určitě ocení „volnost“. Naopak lidé, kteří neměli tu čest se
do vězení podívat, si mohou uvědomit,
jak by jim takový pobyt ve vězení mohl
změnit život a čeho všeho by se museli
vzdát. Osobně spatřuji jednu z výhod náramku právě v tom, že může působit preventivně před případnou další kriminální
činností.
Podrobnosti o tomto testu naleznete
na mých stránkách www.petrsadovsky.
com.
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec parlamentu ČR

„Bronz“ pro Dobrušku za nejlepší elektronickou službu
Na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje
byly vyhlášeny výsledky
krajského kola soutěže
Zlatý erb.
V kategorii obcí se do soutěže o nejlepší webovou prezentaci přihlásilo dvanáct
soutěžících. Porota hodnotila jednotlivé
weby v několika kategoriích. V součtu nejvíce bodů získaly Lovčice, které
tak potvrdily prvenství z loňského roku.
V kategorii měst zvítězil Hradec Králové,
jehož web moderním a praktickým způsobem pomocí „dlaždic“ třídí a strukturuje
informace tak, aby se uživatel stránek
mohl pohodlně a intuitivně dostat k tomu,
co potřebuje. Pomyslné stříbro patří
Rychnovu nad Kněžnou a bronz získal Jičín. Celkem se do této kategorie přihlásilo
deset měst.
Cenu za nejlepší elektronickou službu
v letošním ročníku Zlatého erbu porota
přiřkla Rtyni v Podkrkonoší. Druhé místo obsadil Nový Bydžov. Na bronzovém
stupni skončila Dobruška, která prostřed-

nictvím svého webu
informuje o tématech a rozhodnutích
městské rady a zastupitelstva.
Výsledky celostátního kola budou
tradičně vyhlášeny
na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě
(ISSS), kterou bude
Hradec
Králové hostit 1. dubna
v Kongresovém centru Aldis. Do jubilejního 20. ročníku
soutěže se aktivně
zapojily obce, města
a regiony z celé ČR,
poroty vybíraly ze
430 webových stránek a projektů včet- Cenu za třetí místo v kategorii „Nejlepší elektronická služba“
ně elektronických z rukou hejtmana Jiřího Štěpána (vpravo) převzal Jan Šťastný,
služeb.
(dr) tajemník dobrušského městského úřadu
7
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První krok k zahájení
rekonstrukce areálu krytého
bazénu a koupaliště
Starosta Dobrušky Petr Lžíčař a jednatel ﬁrmy CODE Viktor
Meduna za přítomnosti vedoucího krytého bazénu Roberta France a jednatele společnosti Tender Consulting Jaromíra Kašpara
ve čtvrtek 7. března podepsali smlouvu na zpracování projektu
stavebních úprav krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavby relaxační části. Jedná se o první krok oﬁciálního zahájení
rekonstrukce a revitalizace areálu dobrušského krytého bazénu
a koupaliště.
(dr)

AKTUALITY Z MĚSTA
Krytý bazén a koupaliště Dobruška hlásí:
příprava na letní sezonu začala už loni v říjnu
V říjnu loňského roku se na vrtu v Loučkách provedly kamerové zkoušky, kterými bylo zjištěno, že vrt dosahuje přibližně
20% své původní propustnosti. Důvodem
byl osmdesátiprocentní zárůst perforace
vlivem zdejší zásadité vody a nevhodnou
technologií čerpání. Rada města rozhodla o dalším postupu oprav. V únoru 2019
proběhla celková regenerace vrtu, která
spočívala v jeho mechanickém vyčištění
a rozrušení zarostlé perforace tlakovou
metodou HydroPulse. Vrt v Loučkách se
podařilo vyčistit na 60 – 70 % jeho původ-

ní propustnosti. Z vrtu byly při čištění vytěženy 4 metry (výškové) pevného kalu.
Následně se přistoupilo k měření vydatnosti vrtu, které po vyčištění dosahovalo
10 l/s, což pro potřeby krytého bazénu
a koupaliště plně dostačuje.
V návaznosti na probíhající práce
bylo rozhodnuto, že se stávající zastaralá
a morálně dožitá technologie vrtu vymění
za novou a její dimenzování bude v souladu s plánovanou rekonstrukcí areálu krytého bazénu a koupaliště. Vrt bude nově
osazen nerezovým čerpadlem, nerezovým
výtlačným
potrubím, frekvenčním
měničem
otáček,
tlakovou
stanicí,
novým elektrickým
rozvaděčem a modulem GSM s dálkovým přístupem.
Zárubnice vrtu bude
dovybavena tlakovým čidlem, které
nám umožní dálkově sledovat hladinu

vrtu a včas reagovat na pokles hladiny
ve vrtu snížením výkonu čerpadla. Tímto způsobem významně ovlivníme životnost celého vrtu. Bazén a koupaliště jsou
na vlastním zdroji vody existenčně závislé, proto je funkčnost a vydatnost vrtu pro
jejich chod zcela zásadní.
Robert Franc,
vedoucí krytého bazénu města Dobrušky

Co je to pěstounství aneb Proč se stát pěstounem
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám poskytli zajímavé informace o pěstounství.
Pěstounství je forma náhradní rodinné
péče, kdy se pěstoun stará o svěřené dítě
po dobu nezbytně nutnou, mnohdy však
i několik let, často dokonce až do dospělosti dítěte. Dítě do pěstounské péče vždy
svěří soud. Do pěstounské péče se svěřují
děti, o které se jejich rodiče neumí, nemohou či nechtějí starat. Náhradní rodinná
8

péče má vždy přednost před ústavní péčí.
Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a je zodpovědný za jeho výchovu.
Svěřené dítě zastupuje a spravuje jeho
běžné záležitosti. Pěstoun není zákonným
zástupcem dítěte, nemá k němu vyživovací povinnost ani rodičovská práva.
Náhradní rodinná péče má dvě formy
pěstounství:
- Pěstounská péče (dlouhodobá)
Nejrozšířenější forma pěstounské péče.

Většina dětí zůstává v pěstounské rodině
několik let, někdy až do dospělosti, protože se z různých příčin nedaří biologické
rodině zlepšit životní podmínky pro návrat dítěte domů.
Pěstounská péče vzniká rozhodnutím
soudu a jedině soud může také rozhodnout o zrušení pěstounské péče. Může tak
učinit, pokud je to v zájmu dítěte, pěstounskou péči zruší vždy, když o to požádá sám pěstoun.
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- Pěstounská péče
na přechodnou dobu
Pěstoun na přechodnou dobu přijímá
nezletilé dítě (0 – 18 let) na maximální
dobu jednoho roku. Tato forma péče je využívána pro všechny děti, které se ocitnou
v krizové situaci, opuštěné či jinak ohrožené. Pěstouni jsou vyškoleni k okamžitému přijetí dítěte a zajištění jeho komplexní
péče do doby, než se pro něj podaří najít
vhodné řešení – návrat do biologické rodiny, dlouhodobá pěstounská péče, osvojení apod.
O svěření dítěte do této formy náhradní rodinné péče rozhoduje soud na návrh
orgánu sociálně-právní ochrany dětí a je
povinen každé 3 měsíce přezkoumat, zda
trvají důvody pro pobyt dítěte u pěstounů
na přechodnou dobu.
Kdo se může stát pěstounem
Každý, kdo se zvládne starat o cizí dítě
a dokáže ho citově přijmout i se všemi
jeho obtížemi, zvláštnostmi a potřebami.
Hlavní motivací pěstouna musí být pomoc
dítěti, nikoli uspokojení vlastních potřeb.
Pěstouni musí respektovat vztah dítěte
k jeho původní rodině a mít dítě rádi, aniž
by toužili ho vlastnit. Pěstoun chápe, že
je náhradním rodičem dítěte po dobu, kdy
vlastní rodina péči o něj nezvládá. Pěstoun
umožňuje a podporuje kontakt dítěte s původní rodinou a osobami dítěti blízkými.
Kdy se stát pěstounem
Velká většina lidí se rozhodne pro
pěstounství ve chvíli, kdy jejich vlastní
děti opouští společné domovy a zakládají
rodiny. Často tito žadatelé sdělují, že se
cítí být ještě dostatečně silní, plní elánu
k tomu, aby využili své schopnosti a rodičovské dovednosti v péči o potřebné dítě.
Takové životní období je skutečně velmi
vhodné k pěstounství. Jejich rodičovské
potřeby byly naplněny a bohaté zkušenosti s výchovou vlastních dětí by tak
mohli využít v praxi. Střední věk je vhodný pro pěstounství na přechodnou dobu,
zejména pro ty žadatele, kteří mají obavy přijmout dítě s perspektivou péče až
do dospělosti.
Pěstounem se může stát každý, kdo má
velké srdce, dostatek sil a je ochoten nabídnout pomocnou ruku.

Pěstounská péče je ﬁnančně podporovaná státem
Dávky pěstounské péče upravuje zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Dávkami pěstounské péče jsou:
a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte
b) odměna pěstouna
c) příspěvek při převzetí dítěte
d) příspěvek na zakoupení
motorového vozidla
e) příspěvek při ukončení
pěstounské péče
• Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Nárok na příspěvek má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče.
Příspěvek se vyplácí osobě pečující, kterou je pěstoun.
Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte
činí za kalendářní měsíc:
a) 4950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b) 6105 Kč pro dítě ve věku od 6
do 12 let,
c) 6985 Kč pro dítě ve věku od 12
do 18 let,
d) 7260 Kč pro dítě ve věku od 18
do 26 let.
Jde-li o dítě, které bylo posouzeno jako
osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, je příspěvek navýšen o taxativně vymezenou částku dle stupně závislosti.
• Odměna pěstouna
Odměna je projevem společenského
uznání osoby pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Nárok na odměnu má osoba pečující - pěstoun a osoba v evidenci
- pěstoun na přechodnou dobu.
Výše odměny pěstouna u osob pečujících
činí za kalendářní měsíc:
a) 12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,
b) 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
c) 30 000 Kč,
1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které
je osobou závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost)
nebo ve stupni IV (úplná závislost).
V případě osob v evidenci (pěstounů
na přechodnou dobu) činí odměna pěstouna 20 000 Kč za měsíc, a to i v případě, že
aktuálně nepečuje o žádné dítě.

• Příspěvek při převzetí dítěte
Nárok na příspěvek při převzetí dítěte
má osoba pečující (pěstoun), která převzala dítě do pěstounské péče.
Výše příspěvku činí, jde-li o dítě ve věku:
a) do 6 let ..................................8000 Kč,
b) od 6 let do 12 let ...................9000 Kč,
c) od 12 let do 18 let, .............10 000 Kč.
• Příspěvek na zakoupení
osobního motorového vozidla
Na příspěvek má nárok osoba pečující (pěstoun), která má v pěstounské péči
nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu
pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně
zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna.
Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny
motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč.
Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.
• Příspěvek při ukončení
pěstounské péče
Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která
byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této
osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí
25 000 Kč.
Pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče může vzniknout i nárok
na dávky státní sociální podpory (např.
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek).
Odměna pěstouna je považována
za příjem ze závislé činnosti, proto se
z nich odvádí zdravotní pojištění, sociální a důchodové pojištění spolu se zálohou
na dani.
Městský úřad Dobruška,
orgán sociálně-právní ochrany dětí

VÍRA, NADĚJE, LÁSKA V DOBRUŠCE
Po celý měsíc duben bude v Husově sboru k vidění interaktivní putovní výstava Víra, naděje, láska, která odkazuje k blížícímu se stoletému výročí Církve československé husitské. Tato výstava je již téměř dva roky předávána mezi náboženskými obcemi po celé Královéhradecké diecézi od Litomyšle po Jablonec nad Nisou a nyní ji
budeme moci zhlédnout i tady u nás, v Dobrušce. V Husově sboru bude umístěno dvanáct panelů - tzv. zastavení,
z nichž se budou moci návštěvníci dovědět něco z historie, a případně si vyzkoušet nějakou nenáročnou aktivitu.
Ta je vždy spojená s tématem panelu.
Výstava je vhodná pro děti všech věkových kategorií, ale i dospělý člověk si tam najde to své a může si mnohé
připomenout. Zveme školy, školky, rodiny s dětmi, ale i kohokoliv jiného, kdo má zájem. Sbor bude otevřený každé pondělí od 9. do 14. hodiny a ve čtvrtek od 14.00 do 16.30. Pokud by vám tento čas nevyhovoval, je možné
se na tel. čísle 774 666 576 domluvit na kterýkoliv jiný den. Všichni jste srdečně zváni.
Erika Oubrechtová
9

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 4 / 2019

ADVOKÁT RADÍ
Jak si sjednat splátkový kalendář,
když dlužíte za nájem?
Dostal jsem se do problémů s placením
nájmu a potřeboval bych poradit. Jsem
starobní důchodce a před pár měsíci jsem
měl neočekávané výdaje a nezvládl jsem
zaplatit dva nájmy. Teď už řádně platím,
ale nejsem schopen zaplatit dlužný nájem
najednou a bojím se, že mě pronajímatel
požene k soudu a pak třeba bude vymáhat
dluh exekučně. Co mám dělat?
Podobná situace se samozřejmě může
stát každému, a je proto potřeba si tvořit
ﬁnanční rezervy pro podobné případy.
To ale samozřejmě jde jen tehdy, pokud
máme nějaké přebytky, z nichž lze rezervu tvořit, což u mnoha starobních důchodců bohužel neplatí.
V daném případě je určitě na místě začít
jednat a pokud možno sám oslovit pronajímatele a sdělit mu svůj problém a navrhnout řešení. Cílem by mělo být rozložení
dluhu do měsíčních splátek, které budete
schopen platit. Pokud je dluh nesporný,
tak by z vaší strany byla na místě spojit
s dohodou splátkového kalendáře i podepsání uznání dluhu. To může být pro pronajímatele lákavé v tom směru, že uznaný
dluh se promlčí po podstatně delší době
(10 let), než dluh u něhož uznání chybí
(3 roky). To dává pronajímateli více času

na jednání a může být také přístupnější
k delší době splácení dluhu. Navíc pokud
by splátky nebyly plněny, tak pronajímateli bude u soudu stačit pouze doložit listinu, v níž dluh uznáváte.
Pokud jde o stanovení výše splátek, je
dobré nastavovat ji tak, abyste skutečně
byl schopen splátky platit a měl ideálně
i nějakou rezervu. Pokud jsou podmínky
splátkového kalendáře porušeny, tak je
ochota druhé strany k uzavření nového
obvykle podstatně menší.
Splátkový kalendář, třeba spojený
s uznáním dluhu, je vhodné dohodnout
písemně. I v případě, že by ale pronajímatel nechtěl na písemnou dohodu přistoupit, je dobré začít pravidelně splátky
posílat. Může ho to odradit od toho, aby
řešil věc soudně, pokud si uvědomí, že při
respektování splátek bude mít nakonec
dluh splacený rychleji, než kdyby se začal
soudit.
Často se lidé domnívají, že mají ze
zákona nárok na uzavírání splátkových
kalendářů, tak tomu ale není. Záleží
na pronajímateli, zda bude s návrhem souhlasit, zda vám dá nějaký protinávrh, nebo
zda nebude souhlasit s řešením problému
dohodou vůbec a bude se hned obracet

Ozdravný prořez lip před hřbitovem

V polovině března pracovníci Technických služeb Dobruška provedli druhou
etapu prořezu lip v aleji před hřbitovem.
Odborný prořez, který zajistí ozdravnění
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stromů a přispěje k bezpečnosti procházejících, provedli Roman Hanuš a Lukáš
Krupička z Velkých Petrovic.

na soud. Ta poslední varianta je ale asi
nejméně pravděpodobná. Pronajímatel by
sice zřejmě soud vyhrál, ale stálo by ho to
jednak náklady za podání žaloby či právní
zastoupení a navíc mezi rozsudkem a zaplaceným dluhem je dost zásadní rozdíl
a často dlouhá cesta, která nemusí končit
penězi na účtu.
I v případě, kdy by se pronajímatel
skutečně na soud obrátil, ale ještě nemusí
být vše ztraceno. Soudy totiž mají možnost v odůvodněných případech rozložit
přisouzené plnění do splátek na základě
sociálních poměrů toho, komu je povinnost platit uložena. I pokud tedy dluh
uznáváte, tak je v případě soudu na místě,
abyste popsal a doložil svoji sociální situaci a požádal o rozložení plateb do splátek, které budete schopen hradit. Obvykle
soudy splátky nastavují tak, aby se dluh
zaplatil v maximálním horizontu zhruba
dvou let.
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
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SOUDNÍ EXEKUTOR PŘIJEDE MEZI VÁS
Kdy: 14. května 2019
Kde: Společenské centrum Kino 70, Dobruška
V kolik: 15:00 hod., dle účasti budou přednášce s možností
individuálních dotazů věnovány 2 – 3 hodiny
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška vás
zve na přednášku s možností individuálních dotazů na téma
„Exekuce, dluhy“ JUDr. Ing. Martina Štiky, který působí jako
soudní exekutor v Hradci Králové a jako přidružený člen
Právní a legislativní komise EKČR. Je spoluautorem odborné
právní monograﬁe Soudní exekuce. V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii
Talent roku.

Téma bude prezentováno srozumitelným jazykem tak,
aby posluchači pochopili podstatu exekučního řízení a jeho
speciﬁka a odnesli si praktické a užitečné informace a rady.
V úvodu dojde k představení institutu soudního exekutora
a jeho užitečnosti pro společnost. Posluchači se dozví, jaká je
právní úprava s důrazem na základní předpis, jaká je struktura včetně typických zaměstnanců exekutorského úřadu. Velmi
užitečné bude popsání celkového procesu od půjčení peněz
až k exekuci. Budou vysvětleny aspekty exekučního řízení,
tzn. zahájení exekuce, vymezení účastníků, doručování písemností, důsledky nepřevzetí zásilky a také jak soudní
exekutor zjišťuje majetek, jak jej postihuje a jak probíhá návštěva soudního exekutora v místě trvalého pobytu. Přednáška je zdarma.
Zájemci o tuto akci mohou již dopředu zasílat e-mailem
své dotazy k danému tématu na adresu:
socialni@mestodobruska.cz.

ZPRÁVY FARNÍ CHARITY DOBRUŠKA
Potravinová sbírka v adventu
PODĚKOVÁNÍ
V předvánočním čase bylo vybráno celkem
asi 300 kg potravin od lidí převážně z Dobrušky a Opočna. Větší část potravin byla ještě před
vánočními svátky rozvezena do 28 potřebných
rodin a část dostali 3 jednotlivci. Do konce února byly rozděleny všechny potraviny. Distribuce proběhla na základě společného výběru a doporučení sociálního odboru MÚ
Dobruška a MÚ Opočno. Děkujeme všem lidem, kteří přispěli
do adventní potravinové sbírky v r. 2018.

Jarní dobročinný bazárek
Připravujeme pro vás další bazárek, tentokrát před velikonočními svátky, který se uskuteční od pátku 5. dubna do pondělí
8. dubna. Podrobnosti naleznete v letáčku na tuto akci.
Ing. Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška

U

Potravinová banka Hradec Králové, z.s.
a Farní charita Dobruška zahájily spolupráci
Farní charita Dobruška uzavřela dne 1. března Smlouvu o potravinové pomoci s Potravinovou bankou Hradec Králové, z.s.
Důvodem je snaha o pomoc potřebným osobám v situaci, kdy
nedostačuje vlastní adventní sbírka potravin a evropské projekty
FEAD I a FEAD II na podporu nejchudších lidí byly ukončeny. Potraviny budou podle potřeby dováženy z Hradce Králové
a distribuovány potřebným. Celý proces bude probíhat ve spolupráci s městem Dobruška (zajišťuje auto s řidičem na převoz
potravin) a MÚ Dobruška a Opočno, jejichž sociální pracovníci
dávají doporučení pro své klienty.

™
™
™

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2018
Předkládáme vám vyúčtování peněz z TKS 2018,
která měla výtěžek 664 724 Kč a 65% se vrací na účet
pořádající organizace. Malá odchylka může vzniknout tím, že nějaké peníze pošlou lidé složenkou
a neprojdou našimi pokladničkami (vysv. faktu, že 65% z částky
je 432 070 Kč)
Z výtěžku TKS 2018 bylo přijato:
432 459 Kč
Použito na:
Pořízení auta VW Caddy
pro sociální službu osobní asistence
338 294 Kč
Dokrytí nákladů sociální služby
32 173 Kč
Nákup pomůcek do půjčovny kompenzační pomůcek 19 529 Kč
Přímá pomoc lidem v nouzi
42 463 Kč

™

™

™

™
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Z HISTORIE
250 let | * 1769 – † 1847 František Vladislav Hek
* 11. 4. 1769 v Dobrušce
† 4. 9. 1847 v Kyšperku (Letohrad)
Kořeny Hekova rodu sahají až do země
tulipánů a větrných mlýnů. Země, kterou
dnes pro malou nadmořskou výšku nazýváme Nizozemí. Dříve se jí ale říkalo
Holandsko. Z Holandska do Čech emigroval dědeček Františka Vladislava Heka.
Prchal před válkou a možná i z náboženských důvodů. Jmenoval se Jiří Hecksen
a nový domov nalezl v Jičíně, kde se
oženil s měšťanskou dcerou Barborou
Francovou. Měli spolu pět synů, jejichž
příjmení se časem začala počešťovat.
Samotnému narození našeho Františka
pak předcházel „skandální“ příběh. Stalo
se to někdy kolem roku 1756. Do Dobrušky tehdy z rodného Jičína dorazil budoucí Františkův otec. Přišel na přání svého
staršího bratra Jiřího Heka. Jiří plánoval
uzavřít sňatek s dcerou dobrušského bednáře Josefa Javůrka, a proto potřeboval
mládence. Vše bylo domluveno, ale stalo
se něco, co všechny zaskočilo. Budoucí
nevěsta Kateřina nalezla zalíbení v Josefovi a ani jemu nebyla lhostejná. Původní
ženich a rodiče nevěsty nemohli nastalou
změnu přehlédnout. Prokázali však velkou
odvahu a navzdory maloměstské morálce
do sebe zahleděnému páru požehnali. Role
bratrů se vyměnily a neúspěšný nápadník
krátce po svatbě odchází, aby nalezl své
štěstí v nedaleké Jaroměři. Zamilovaní novomanželé kupují od otce nevěsty své první stavení na místě dnešního domu č. 180.
Tvrdě pracují, aby si našetřili, a v roce
1764 tak získávají nynější domek č. 185.
V tomto dnes všeobecně známém domku pak o pět let později přivedli na svět
Františka. Manželé Hekovi měli kromě
něj ještě další tři děti, starší Annu a Josefa
a o tři roky mladší Kateřinu. Františkův
otec nebyl jen šikovným zámečnickým
mistrem, ale postupně se stával velmi obratným obchodníkem. Pravděpodobně se
tu projevily geny zděděné po holandských
předcích. Díky tomu mladá rodina získává v roce 1773 do vlastnictví nákladnický
dům č. 17 na centrálním dobrušském náměstí. Tento dům je ideálním místem pro
budoucí obchod.
Malý František, který již od dětství
překvapoval všestranným nadáním, získal
základní vzdělání v dobrušské městské
škole. Již tehdy vynikal mimořádným hudebním talentem, který mu otevřel cestu
ke stipendiu na studia do Prahy, kam nejspíše v roce 1779 odchází. Dočasný domov tu nalézá v klášteře křižovníků, kde
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žije v komunitě řádových bratří a ostatních studentů. Dokončuje normální školu
a nadevše miluje knihy. Pomyslnou bránu
rozsáhlé klášterní knihovny mu doširoka
otevřela zvláštní a strašidelná příhoda.
Uprostřed jedné tmavé noci se temnou
postranní klášterní chodbou vracel malý
František z návštěvy Týnského chrámu
do ložnice studentů choralistů (kostelních
zpěváků). Nenadále ke svému nemalému
zděšení narazil do rakve s mrtvolou klášterního knihovníka patera Matyáše. Náraz
způsobil pád rakve a domnělá mrtvola
ožila. To byl počátek hlubokého přátelství
malého chlapce a klášterního knihovníka. Od roku 1782 pokračuje ve studiích
na piaristickém gymnáziu. Vnímavého
studenta z ryze českého města Dobrušky
záhy okouzlí právě probíhající počátky
národního obrození. Je nadšeným vlastencem sledujícím zrození novodobého
českého divadla a chce sloužit i českému
tisku. Osvícenecké reformy císaře Josefa
II., které neplánovaně zažehly tento vlastenecký kvas ve společnosti, mají i svůj
rub. Františkův domovský klášter je císařem zrušen a on musí hledat nové zázemí.
V těchto nelehkých časech projevuje i nevšední obchodní schopnosti. Velmi levně
nakupuje knihy ze zrušených klášterních
knihoven a posílá je domů do Dobrušky.
Získávat prostředky na další studia vlastní prací není vůbec jednoduché. I z těchto důvodů se v polovině osmdesátých let
vrací domů. Po epizodním pokusu o úřednickou kariéru na zámku v Opočně začíná přebírat otcovu kupeckou živnost. Má
zajištěné živobytí a známost z dobré ro-

diny. Nic tedy roku 1792 nebrání svatbě
s Marií Ježkovou, která mu postupně porodí celkem šest dětí. Jen syn a dvě dcery
se ale dožijí dospělosti. Po tatínkově smrti
František výrazně rozšiřuje a modernizuje
zděděnou ﬁrmu.
Hekův obchod není jen místem nákupů, ale i centrem vlasteneckého života
pro široké okolí. Zákazníkům a přátelům
zde půjčuje kvalitní české knihy a noviny. Děje se tak především díky těsné spolupráci s Krameriovou Českou expedicí.
Sám Hek je neúnavným čtenářem. Svědčí
o tom nejen jeho knihovna se 3284 svazky
(před požárem roku 1806), ale především
jeho téměř encyklopedické zájmy a znalosti. Mimořádná činorodost a odvaha
v obchodních aktivitách se mu nakonec
stávají osudné. Apokalyptický požár města Dobrušky ho dne 9. května 1806 promění z bohatého podnikatele na dlužníka
nesplacených úvěrů. Zboží za ně nakoupené je spolu s domem, obchodem a tržbami kompletně zničeno. Zkáze neujdou
ani předměty schované ve sklepě, neboť
na Hekův dům se zřítila hořící báň radniční věže a velkou silou prorazila i sklepní
klenbu. Ve sklepě vzplály uložené knihy,
zásoby oleje, terpetýnu a lihu, což ještě
dovršilo naprostou destrukci. Na spáleništi, téměř zruinován, znovu staví dům
a obnovuje obchod. Rok 1811 ale přináší další ránu. Rakouská říše vyčerpaná
napoleonskými válkami vyhlašuje státní
bankrot. Důsledky tohoto krachu výrazně
prohlubují Františkovo stávající zadlužení. Naděje na obnovu původní prosperity
již není reálná a je nutno přijmout městem nabízené zaměstnání. Práce pro město ale přináší spíše trápení a potíže než
pravidelný příjem. Paradoxně je však toto
svízelné období i dobou Hekovy největší
publikační aktivity. Nepochybně tu sehrálo svou roli přátelství s katolickým knězem J. L. Zieglerem. Tento mladý, čerstvě
vysvěcený duchovní začínal svou církevní
dráhu v roce 1806 v Dobrušce. Pomáhal
tu jako kaplan děkanu Obstovi, kterého
Hek učil český jazyk. Přátelství a spolupráce s Zieglerem trvaly i poté, co tento
kněz z Dobrušky odešel. Hek za ním jezdil do Českého Meziříčí a hlavně v letech
1809 až 1817 na faru do Dobřan, významného centra národního obrození té doby.
Životem těžce zkoušenému Hekovi pomáhalo psaní epigramů vyrovnat se s arogancí, hloupostí a nadutostí jeho okolí.
Tato jeho činnost vrcholí v knížce „Veliký
pátek“, v níž mezi rozjímáním nad utrpe-
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ním Ježíše Krista na křížové cestě ostře
kárá maloměstské nešvary tehdejší Dobrušky. I tento spisek mu přinesl prvenství
mezi novočeskými satiriky. Bylo však
draze vykoupeno pomstou kritizovaných
mocipánů, kteří si prostřednictvím soudu vymohli konﬁskaci spisku a nekompromisní potrestání pisatele. K dovršení
všech útrap mu v roce 1821 umírá milovaná manželka. Rok poté následuje dražba
zbývajícího Hekova majetku. Ten nakonec kupuje jeho švagr František Ježek,
katolický duchovní působící v Letohradu. Zlobou nepřátel pronásledovaný Hek
poté Dobrušku opouští. Čeká ho poněkud
přívětivější budoucnost. Nalézá sice jen

příležitostná zaměstnání, ale objevuje
opravdové přátele. Na svou dobu vyniká
mimořádnou náboženskou tolerancí, která mu otevírá i srdce Moravských bratří,
malé církve, která se hlásila k odkazu
Jana Ámose Komenského. Tuto církev
formovalo horlivé náboženské hnutí, které bylo průkopníkem evangelických misií
mezi „divochy“ v nejodlehlejších částech
světa. V jejím centru - Herrnhutu - v nynějším německém Sasku překládá staré
dokumenty z českých originálů do němčiny. Láskyplné prostředí v něm opět probouzí hudební vlohy, a tak z 30. a 40. let
pochází nejvýznamnější Hekovo hudební
dědictví. Konec Hekova života je spojen

s Letohradem, kde u nejmladší dcery Ludmily, provdané Štolovské, trávil zbývající
léta. Zemřel roku 1847, ale vzpomínky
na něj žily v srdcích jeho přátel dál.
Proto o řadu let později vypráví lidé
Aloisi Jiráskovi dojemný příběh vlastence a kupce z Dobrušky. Uchvácen touto
historií pátrá po všech dostupných pramenech. Plodem vytrvalého úsilí je pak
pětidílný román F. L. Věk, idealizující
české národní obrození, který před padesáti lety inspiroval natáčení stejnojmenného seriálu. Seriálu, kterému Dobruška
vděčí za mnohé, včetně záchrany Hekova
rodného domku pro budoucí generace.
(vs)

Hekové
v Dobrušce

to, které domy Hekové v Dobrušce obývali, ale i jména a příjmení předchozích
a následujících majitelů.
Pro větší přehlednost jsem ze seznamu
vynechal sumy, za které byly domy prodávány, a další méně podstatné informace,
které zvídavým čtenářům mohu na požádání zaslat. Původní číslování domů jsem
pro snazší orientaci nahradil současným.
Pokud to bylo možné, snažil jsem se
zachovat i původní jazyk zápisů.
Josef Hek, otec Františka Heka, koupil
dne 28. června 1758 od Václava Javůrka grunt menší v ulici Pulické, čp. 180.
Grunt ten prodal dne 6. června 1764 Václavu Trkskovi.
Josef Hek koupil dne 20. března 1764
od Václava Raaba a manželky jeho Ka-

teřiny dům čp. 185 v ulici Novoměstské
a prodal jej dne 13. května 1773 Mikuláši
Klenovi. V tomto domku se dne 11. dubna
1769 narodil František Vladislav Hek.
Josef Hek koupil dne 5. ledna 1773
od vdovy po Davidovi Raabovi dům
čp. 17 na náměstí. František Vladislav
Hek převzal dům ten od svého otce dne
7. ledna 1790 se zahradou při něm, čtvrt
stodoly a polnosti. Dne 23. října 1822
koupil dům ten v dražbě švagr Františka
Heka, Páter Josef Ježek, farář v Kyšperku (Letohrad), a prodal jej dne 22. června
1825 Josefu Čiháčkovi i s domkem vzadu
přistaveným.
Josef Hek koupil dne 10. prosince 1788
od obce dům čp. 15, na začátku ulice Novoměstské, bývalou to šatlavu. Obec dala

V letošním roce si v měsíci dubnu připomínáme kulaté výročí dvou set padesáti
let od narození našeho nejslavnějšího rodáka Františka Vladislava Heka. Je proto
vhodná příležitost připomenout si význam
rodiny Heků pro Dobrušku konce osmnáctého a první poloviny devatenáctého
století. Zajímavou pomůckou nám v tomto směru může být i níže uvedený soupis
domů, které v Dobrušce tato rodina vlastnila. Tento soupis vychází ze soupisu uloženého v archivu Vlastivědného muzea
(XIV/218 K95). Vytvořen byl kronikářem
Josefem Cvrčkem. Dovíte se z něj nejen

Jedno z nejstarších vyobrazení rodného domku F. V. Heka

Jedno z nejstarších vyobrazení kostela Sv. Ducha. Dík seriálu
je spojován s F. L. Věkem
13
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tuto šatlavu po zrušení zdejšího hrdelního
práva upravit na byt pro městského syndika (právníka). Když však tento nechtěl
v tomto domku bydleti, prodala jej Josefu
Hekovi. Dům ten dědil po otci starší jeho
syn Josef Alois Hek. Ten prodal jej dne
1. srpna 1798 Josefu Machkovi.
Josef Alois Hek koupil dne 1. srpna
1798 od Ignáce Petra domek čp. 187 v ulici Novoměstské, tak zvanou Novou hospodu, a prodal domek tento i se zahradou
Josefu Nickovi.
Josef Alois Hek koupil dne 13. března
1799 od Jana Škody právovárečný dům
čp. 14 na náměstí. Dům ten prodal pak
dne 6. července 1810 Mikuláši Štěchovi.
Josef Alois Hek koupil dne 26. dubna 1810 dům na náměstí čp. 29 a prodal
jej dne 1. ledna 1813 Jiřímu Štěchovi
i s polnostmi.
Josef Alois Hek převzal dne 1. června
1810 dům na náměstí čp. 34 jménem své
dcery Kateřiny provdané za Jana Ježka
a ovdovělé dne 20. ledna 1801. Zaměnil

pak dům tento dne 1. března 1814 s Josefem Dvořáčkem za čp. 39 na náměstí.
Josef Alois Hek koupil dne 19. prosince 1817 dům čp. 12 na náměstí od Václava Škody a prodal jej dne 27. října 1819
Janu Koubovi.
Josef Hek mladší, syn Josefa Aloise
Heka a synovec Františka Vladislava
Heka, koupil roku 1784 od Josefa Vejcla domek čp. 66 se zahradou Na Budíně
a prodal jej dne 13. února roku 1789 Františku Ježkovi.
František Hek, syn Josefa Aloise Heka
a synovec Františka Vladislava Heka,
koupil dne 27. února 1827 domek čp. 199
v ulici Novoměstské se zahradou od Jana
Šolce a vdova po něm Františka Heková
prodala jej 3. května 1831 Jakubu Maškovi.
Alois Hubner, manžel Terezie, nejstarší dcery Františka Vladislava Heka,
dlouholetý nezkoušený radní, byl majitelem domu čp. 31 na náměstí a prodal jej
roku 1843, kdy se s rodinou odstěhoval

do Doks, kde se stal skladníkem hlavního
skladu tabáku.
Jak je z výše uvedeného soupisu patrné,
nejzdatnějším obchodníkem s nemovitostmi z Hekova rodu byl starší bratr Františka Vladislava Heka, perníkář Josef Alois
Hek, dlouholetý městský radní a od roku
1813 do roku 1815 zdejší purkmistr.
Za svůj život koupil čtyři domy, pět jich
prodal, jeden zdědil a jeden stačil (v zastoupení ovdovělé dcery) převzít a vyměnit za jiný. Navzdory tomu, že svou kariéru
začínal v adaptované šatlavě, se velmi
úspěšně vypracoval. V závěsu za ním následuje jeho otec Josef Hek, který za svůj
život koupil čtyři domy, dva prodal a dva
odkázal svým synům. Vzhledem k jeho
skromným začátkům v našem městě je to
obdivuhodný výkon. Ostatní Hekové alespoň v tomto směru již tak úspěšní nejsou.
Pozoruhodný je i počet domů na náměstí,
který prošel rukama této obchodně velmi
zdatné rodiny, bylo jich podle dostupných
informací celkem šest.
(vs)

Co mají společného dobrušská sokolovna
a pražská vila bratří Čapků?
Otázka v názvu článku může čtenáře
napoprvé zmást a zapůsobit dojmem, že
žádnou spojitost budovy nemají. Odpověď
je ale poměrně jednoduchá: mají a totiž
architekta. Propojení je zde ale skutečně
jen v rovině společného tvůrce návrhu
budov, kterým je arch. Ladislav Machoň,
žák slavného, a v Dobrušce stavebně hojně zastoupeného, architekta Jana Kotěry.
Vila bratří Čapků jako zástupce typu
budovy pro klidné a pohodlné bydlení
v tehdy vznikající čtvrti rodinných domů
na pražských Vinohradech zde může posloužit jako zajímavá ukázka a zároveň
i protiváha budovy dobrušské sokolovny,
která reprezentuje stavbu občanské vybavenosti pro sport a kulturu.
Architekt
Machoň,
vycházející
ve svých pracích z Kotěrova stylu ve smyslu vytvářet budovy nejen účelné, funkční, ale i esteticky krásné a jednoduché,

Dobrušská sokolovna
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byl všestranným tvůrcem. Z jeho dílny
vycházely návrhy na nejrůznější objekty,
budovy pro občany, vily na zmíněných
pražských Vinohradech či na Ořechovce,
knihovna v Klementinu aj. Na území východních Čech byl také poměrně úspěšný,
zejména v Pardubicích.
Nová budova dobrušské sokolovny
byla slavnostně otevřena 19. června roku
1927. Byl to jeden z vrcholných počinů
Sokola v rámci tvůrčího nadšení v prvních letech republiky, kdy kromě této organizace byla činná i jiná sdružení, např.
pěvecké sbory Vlasta či Dobroš.
Hmotově vyvážený zděný objekt sokolovny je umístěn poblíž dnešních Archlebových sadů a na budově se uplatňují
všechny prvky typické pro tvorbu svého
architekta – uspořádání střech, fasáda
z režných cihel v kombinaci s hladkými
nadokenními lizénami a symetricky poja-

Vila bratří Čapků

Pamětní deska na vile br. Čapků
tý vstupní portikus. Jednoduše řešené dílo
v sobě spojuje funkčnost a eleganci, vlastnosti tak typické pro novostavby vzniklé
v období první republiky. Ve vestibulu se
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na čestném místě nachází pamětní deska
nacisty umučených sokolů.
Budova, u které si sokolové a občané
Dobrušky v roce 2017 připomněli 90. výročí od vzniku Sokola, je využívána pro
kulturní a sportovní účely. Nedávno se
zde konal slavnostně pojatý Ples republiky ke 100. výročí vyhlášení ČSR.
Oproti tomu vila bratří Čapků byla postavena v letech 1923 – 1924 a architektura tohoto vcelku rozsáhlého dvojdomu
vycházela z typického kotěrovského pojetí, které se vyznačovalo jednoduchým
a výrazným objemem, zakončeným valbovou střechou s úzkými vikýři. Jedná se
vlastně o dvouvilu se zrcadlově otočenými dispozicemi a se samostatnými vstupy.

Národní sloh je zde v umírněném pojetí
patrný na okenních šambránách. Spisovatel Karel obýval, z pohledu od silnice,
pravou část a malíř Josef levou, ve které si
v podkroví vystavěl svůj atelier. Významnou součástí domu je rozsáhlá zahrada –
oáza klidu, kterou obhospodařovali oba
bratři společně a na jejímž návrhu se podílel arch. Karel Durych, žák arch. Pavla
Janáka.
Vila bratří Čapků nebyla autorem tohoto článku zvolena náhodně a již samotné
poslední bydliště dr. Karla Čapka nám
umožňuje vzpomenout si na uplynulé 80.
výročí úmrtí světového spisovatele, vizionáře, milovníka zvířat, přírody, odpůrce
válek a násilí, které připadlo na 25. pro-

since. Stejně tak si vzpomeňme na jeho
bratra Josefa, který zakončil svoji životní
cestu v roce 1945 v těžkých podmínkách
nacistických táborů.
Až se budete procházet po Václavském
náměstí, zajeďte si metrem na Vinohrady
a vystupte na Náměstí Jiřího z Poděbrad.
Pěšky to odtud není daleko k vile velkých
českých umělců. Najdete ji v ul. Bratří
Čapků čp. 28 a 30. Sám jsem vilu prvně
viděl v listopadu roku 2013, kdy zde ještě
žil prasynovec paní Olgy Scheinpﬂugové.
Dýchne na vás doba nejen zdánlivě bezstarostných 20. a 30. let minulého století,
ale i dramatických momentů naší historie
v roce 1938.
Petr Slavík

jinak - zcela
zaplněné hlediště a na místech
čestných
hostů starosta Petr
Lžíčař, místostarosta Miroslav
Sixta, hejtman
Jiří Štěpán, Pavel Tomešek, znalec 70 mm
projekce, herci seriálu F. L. Věk Jan Bösser, Jindřich Hrubý (Františkové) a Eva
Vosková (Márinka), ﬁlmový historik Pavel Taussig, majitel obrovské sbírky ﬁlmů
Vítězslav Tichý, bývalí zaměstnanci kina
i ti, kteří přispěli k jeho vybudování. Moderátorský mikrofon s elegancí ovládal
Honza Dušek.
Úvodní dokument nabídl nejen fotograﬁe ze stavby, realizované za 2,5 miliónu
korun v tehdy „populární“ akci Z pomocí
více než 13 tisíc brigádnických hodin, ale
i zajímavé vzpomínky lidí, kteří se podíleli na výstavbě nebo měli možnost sledovat
či zajišťovat provoz
kina.
Následovala vítací sklíčka z dílny výtvarníka Karla Vlčka, dobový ﬁlmový
zpravodaj z března
1969 na téma oslav
MDŽ, z něhož však
možná mnohým naskakovala husí kůže.
Došlo i na část povídky Poslední golem režiséra Jiřího
Brdečky z ﬁlmu
Pražské noci, prvního promítaného titu-

lu v dobrušském kině nebo na dokument
z cyklu Pokračování příště jako vzpomínka na seriál F. L. Věk a 250. výročí narození F. Vl. Heka.
Zatímco Jiří Mach promluvil o nejznámější dobrušské osobnosti, Pavel Taussig
doprovodil obě projekce pohledem ﬁlmového historika. Vzpomínala také trojice
herců - zejména Jindřichu Hrubému a Evě
Voskové (Jan Bösser měl v době natáčení pouhých sedm let) se stalo opravdovou
ctí a celoživotním zážitkem, že je režisér
František Filip obsadil do svého projektu.
Natáčení za účasti naprosto mimořádných
hereckých osobností probíhalo ve výjimečné atmosféře, umocněné dobou,
ve které seriál F. L. Věk vznikal.
Nadílku ﬁlmových vzpomínek okořenily ﬁlmové melodie v podání ženského
sboru Vlasta a vystoupení zpěváka Tomáše Bartoše, stejně jako výstava dokumentů a historické techniky v malém sále
a foyer... Je určitě zbytečné vyjmenovávat
všechny body bohatého programu: Kdo
přišel - viděl sám.
Naše kino tedy 5. března vykročilo
vstříc dalším letům a projektům ve společnosti věrných diváků, kteří ho po celou
dobu podporovali a kteří s ním letos oslavili
i jeho abrahámoviny. Za všechny přítomné
dejme slovo jednomu z hostů, hejtmanovi
Královéhradeckého kraje Jiřímu Štěpánovi, jenž v úvodní zdravici směrem k plně
obsazenému hledišti trefně poznamenal:
„Každé město se chlubí několika institucemi. Dobruška rozhodně rodným domkem
F. Vl. Heka, několika kostely, pivovarem,
několika hospodami, ale KINO 70 JE JEN
JEDNO. Takže krásné narozeniny! Díky
všem předkům, kteří se podíleli na výstavbě a udržování. A do další padesátky
všechno nejlepší.“
(eda)

Z KULTURY
Kino 70 je jen jedno
Padesát let na scéně,
více než tři milióny návštěvníků, celková modernizace v závěru první
dekády nového tisíciletí
a k tomu samozřejmě velká spousta převážně krásných vzpomínek. To jsou
nejdůležitější atributy Kina 70, dnes multifunkčního Společenského centra - Kino
70, v Dobrušce.
Když bylo 6. března 1969 s velkou slávou za přítomnosti ministra kultury Miroslava Galušky otevřeno patnácté moderní
kino v Československu, nikdo nemohl
předvídat, jak dlouho bude fungovat. Ale
ono přežilo politický převrat, zachytilo
vývoj techniky, odolalo náporu domácích
videí a stále je tu, navíc ve výborné kondici. Takže důvod k oslavě jako hrom!
A slavilo se opravdu ve velkém. Komponovaný večer s více než tříhodinovým nabitým programem sledovalo - jak
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Návrat po letech. Seriáloví herci (zleva) Eva Vosková, Jan Bösser a Jindřich Hrubý při
návštěvě rodného domku F. Vl. Heka.

Vzácnými hosty oslavy 50 let Kina 70, která se
uskutečnila v úterý 5. března, byli Eva Vosková, Jindřich Hrubý a Jan Bösser
- herci z seriálu F. L. Věk.
Jejich
první
kroky
v Dobrušce vedly do rodného domku
F. Vl. Heka, kde je slovy „Vítejte doma!“
přivítal bývalý ředitel muzea Jiří Mach.
Během prohlídky herci vzpomínali
na výjimečnou atmosféru, která panovala
po celou dobu natáčení seriálu, i na mimořádné herecké osobnosti, s nimiž se
díky svým rolím setkali.
Jindřich Hrubý mimo jiné řekl: „Přestože jsme byli malí, přistupovali k nám
jako k budoucím kolegům a také s námi
tak jednali. Učili nás mít trpělivost. Byli
neskutečně vstřícní, takže taková setkání
byla úžasná.“
(eda)

Jan Bösser v roli šestiletého Františka
a Jaroslav Marvan.

Eva Vosková jako seriálová Márinka Snížková s Radoslavem Brzobohatým.

Trojice herců se vrátila „domů“

Jindřich Hrubý hrál studujícího Františka Věka.

250 LET OD NAROZENÍ FRANTIŠKA VLADISLAVA HEKA
Oslava krásnou hudbou v podání mistra houslí Václava Hudečka
„Že slunce nesvítí skrze i zavřenou okenici, není slunce vinno;
Ale ten, kdož okno okenicí zavřel.“
Myšlenka Františka Vladislava
Heka (11. 4. 1769 - 4. 9. 1847), publikovaná v č. 11 Květů českých v roce
1834, platí i v roce 2019, v němž si
připomínáme již 250 let ode dne, kdy
tento nejslavnější dobrušský rodák
spatřil v domku č.p. 185 světlo světa.
Spolek F. L. Věka připravil při této
příležitosti slavnostní koncert, kterým
si připomeneme odkaz velkého vlastence, spisovatele, skladatele a publicisty.
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lový orchestr F. L. Věka, v jehož čele
stane dirigent Debashish Chaudhuri,
milovník české hudby i kultury, žijící
v Praze, pocházející však z Indie. Moderátorem večera bude Jiří Vejvoda.
Program:
J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart
a další.
Zazní také úvodní píseň seriálu
F. L. Věk – Soudce všeho světa Bože
– v podání ženského pěveckého sboru
Vlasta.

Termín: čtvrtek 11. dubna 2019
v 18 hodin
Místo: Kostel sv. Václava
v Dobrušce

Koncert se koná za ﬁnanční podpory
města Dobruška a Královéhradeckého
kraje, záštitu převzali hejtman Jiří Štěpán a náměstkyně hejtmana Martina
Berdychová.

Na koncertě vystoupí legendární houslista Václav Hudeček, který
ve stejném kostele zahajoval v roce
2011 první ročník hudebního festivalu F. L. Věka. Doprovodí ho Festiva-

Předprodej vstupenek:
on-line na www.kupvstupenku.cz
nebo na Informačním centru v Dobrušce a dalších IC v regionu.
(eda)
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Novoměstská filharmonie a Lukáš Vondráček v Dobrušce
Pod taktovkou dirigenta Jaroslava Rybáčka se již tradičně uskuteční jarní koncert Novoměstské ﬁlharmonie a to v neděli
28. dubna v 18.00 hodin ve Společenském
centru Kino 70 v Dobrušce. Filharmonie
si k sobě stejně jako minulý rok přizvala
významného sólistu. Pro letošní jaro jím
je jeden z nejlepších klavírních virtuosů
světa - Lukáš Vondráček, se kterým Noﬁ

uvede známý Klavírní koncert b moll ruského skladatele P. I. Čajkovského. Posluchači se zároveň mohou těšit na 4. vydání
Noﬁn a další klenoty ruské klasické hudby. Baba Yaga M. P. Mussorgského si zatančí Šavlový tanec A. Chačaturjana nebo
známý Valčík č. 2 D. Šostakoviče.
Předprodej vstupenek bude probíhat od 31. března od 15.30 hodin online

na www.kino.mestodobruska.cz. Vstupenky můžete také zakoupit osobně v IC
Dobruška od 1. dubna od 8.00 hodin.
Více na www.noﬁ.cz.
Generálním partnerem koncertu v Dobrušce je výrobce předních klavírních nástrojů C. Bechstein Europe. Jste srdečně
zváni!
Eliška Kratěnová

Lukáš Vondráček
Lukáš Vondráček je světově uznávaný český klavírní
virtuóz a vítěz nejprestižnějších mezinárodních klavírních
soutěží.
Narodil se do hudební rodiny v Opavě. Z otcovy strany má kořeny v náchodském regionu, konkrétně v České Skalici. Na klavír začal hrát v pouhých dvou letech pod vedením svých rodičů,
klavírních pedagogů. Již ve čtyřech letech absolvoval své první
veřejné vystoupení.
V sedmi letech mu ministerstvo školství neumožnilo nastoupit
ke studiu na konzervatoři. Základní školu tedy absolvoval s individuálním plánem. Vedle hry na klavír se aktivně věnoval studiu
angličtiny a němčiny. Ve třinácti letech už díky rektorské výjimce začal studovat hudební obor na Pedagogické fakultě Ostravské
univerzity. Dále se vzdělával v klavírní hře u prof. Petera Barcaby ve Vídni a Kremsu. V roce 2012 pod vedením prof. Hung-Kuan Chena absolvoval New England Conservatory v Bostonu,
kde také v současné době žije.
V roce 2002 debutoval jako patnáctiletý s Českou ﬁlharmonií
na koncertě v pražské Smetanově síni Obecního domu pod vedením dirigenta Vladimira Ashkenazyho. Ten mu také později
dával soukromé lekce a výrazně ovlivnil jeho kariéru. Prohlásil
o něm: „Takový klavírista se rodí jednou za třicet let.“ V roce
2003 Vondráček podnikl turné po USA, při němž vystoupil
v newyorské Carnegie Hall.
V roce 2010 zvítězil v americké soutěži Hilton Head International Piano Competition. Dále vyhrál klavírní soutěž
v San Marinu a v roce 2012
získal současně první cenu, velkou cenu i čtyři speciální ceny
v mezinárodní klavírní soutěži
UNISA Vodacom v jihoafrické
Pretorii.
V květnu 2016 se Vondráček
stal vítězem nejprestižnější světové klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém hlavním městě
Bruselu. V současné době hojně
koncertuje jako klavírní virtuóz
v těch nejslavnějších koncertních
síních za doprovodu nejlepších
orchestrů z celého světa.

Novoměstská
filharmonie
Novoměstská ﬁlharmonie je
vynikající hudební těleso, které zaujme především vysokou
uměleckou kvalitou. Je jedinou neprofesionální ﬁlharmonií
v Královéhradeckém kraji. Navazuje na dlouholetou tradici Komorního orchestru, který roku
1960 založil dirigent Dušan Vrchoslav. V roce 1998 toto těleso
přijal pod svoji taktovku Jaroslav Rybáček, který jej postupem
času rozšířil do podoby symfonického orchestru, známého jako
Novoměstský orchestr. Během svého působení na nejrůznějších
koncertních podiích získal Novoměstský orchestr řadu prestižních ocenění, natočil CD Tance/Dances a nahrál ﬁlmovou hudbu
pro snímky Síla lidskosti a Nickyho rodina.
Od roku 2011 toto těleso nese název Novoměstská ﬁlharmonie (Noﬁ). Tradicí se pro ni staly každoročně pořádané tematické
koncerty, které bývají mnohdy beznadějně vyprodány už během
prvního dne. Repertoár, který je Noﬁ schopná zahrát, začíná
u taneční hudby, pokračuje přes muzikálové a ﬁlmové melodie
a končí na notových linkách velikánů klasické hudby. V současné době orchestr navštěvuje přes 65 hráčů, kteří jsou nebo
byli žáky ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují a ZUŠ
okolních měst. Ti nejmladší z nich mají teprve 13 let.
Za poslední léta Noﬁ natočila další CD Filmové melodie
a úspěšně se zúčastnila několika prestižních zahraničních soutěžních přehlídek a festivalů, na kterých získala řadu prvních cen,
včetně titulů absolutních laureátů soutěží.
Noﬁ dalece přesahuje to, k čemu bývají určeny orchestry
základních uměleckých škol. Je skutečným inkubátorem talentů, který dovoluje hráčům růst pod rukou zkušených vedoucích
a vychovává další generace nadějných umělců především v zodpovědnosti a lásce k hudbě. Mimo to umožňuje spolupracovat
s dalšími tělesy a koncertovat na nejrůznějších místech po celé
republice, což je kromě získávání nových posluchačů velkou
ambicí jejího manažerského týmu. Časem snad dopadne i to
Rudolﬁnum...
17
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Vzpomínka na Stanislava Zindulku

Čtrnáctého března zemřel ve věku
86 let STANISLAV ZINDULKA, člen
hereckého souboru Činoherního klubu,
držitel Thálie i Českého lva.
Tento bard během své dlouhé a nadmíru bohaté herecké kariéry několikrát
zavítal do Dobrušky, aby potěšil svým
činoherním mistrovstvím, vypravěčstvím,
vtipem, laskavostí a skromností…
V malém sále ZUŠ v Dobrušce se
27. března 2002 uskutečnilo příjemné
povídání o „Světě na prknech” s tehdy

čerstvým držitelem
ceny „Český lev
2001” za vedlejší
roli kamaráda Edy
ve ﬁlmu Babí léto
od režiséra Vladimíra
Michálka.
Na fotograﬁi sedí
v první řadě dlouholetá ředitelka ZUŠ
Drahomíra
Dachsová a Stanislav
Zindulka telefonuje
svému velkému kamarádovi Vlastimilu Brodskému.
O patnáct let později (29. března 2017)
Stanislav Zindulka a Alois Švehlík předvedli herecký koncert ve hře Ředitelská
lóže, a to na jevišti Společenského centra
- Kina 70.
Poslední ﬁlmovou rolí Stanislava Zindulky byla postava bývalého letce RAF
ve ﬁlmu Narušitel. Snímek sedmnáctiletého režiséra Davida Baldy se natáčel
v Hradci Králové, Jaroměři či Hořicích.
(re)

Věra Jičínská – „FEMME FATALE“ z Dobrušky
Před pár dny skončila úspěšná výstava FEMME FATALE – české umělkyně
s pařížskou zkušeností v Galerii výtvarných umění v Havlíčkově Brodě. Tato dočasná expozice propůjčila i čestné místo
uměleckým dílům ze sbírek Vlastivědného muzea v Dobrušce. Prezentovaný
soubor jedenácti obrazů a kreseb Věry
Jičínské, který dominoval výstavním prostorům prvního patra, byl vhodně doplněn
sádrovým poprsím této mimořádné ženy
z dílny Marty Jiráskové. Výstava potvrdila stále rostoucí zájem významných
galerií o odkaz Věry Jičínské. Tuto talentovanou ženu k Dobrušce pevně připoutal
sňatek s Prokopem Laichterem. V našem
městě prožila velkou část svého plodného
a předčasně vyhaslého života. Truchlící
manžel začal snít o stálé expozici věnované její celoživotní umělecké pozůstalosti.
Jen díky jeho iniciativě se díla Jičínské
stala v sedmdesátých letech minulého století majetkem našeho města. Vize Prokopa
Laichtera se pomalu mění ve skutečnost,
ale zatím na jiných místech republiky,
mezi která nyní náležela i Vysočina. Návštěvníci výstavy FEMME FATALE tak
měli možnost na chvíli vstoupit do tohoto
snu a obdivovat díla jeho životní družky.
Našli je zde v čestném sousedství děl českých malířek a sochařek, které studovaly
a tvořily v Paříži v prvních třiceti letech
minulého století. V dobré společnosti
Zdeňky Braunerové, Marie Galimberti-Provázkové, Milady Marešové, Vlasty
Vostřebalové-Fischerové, Mary Duraso18

vé, Julie Winterové
Mezerové, Boženy
Jelínkové Jiráskové
a Linky Procházkové. „Všechny tyto
autorky se rozhodly
tvořit v Paříži a především načerpat zde
pro svoji tvorbu zásadní témata a inspiraci, najít svůj
vlastní styl, seznámit se s dynamickými uměleckými
proudy, které zde
v tu dobu vznikají,
poznat další umělce, a především prosadit se,“ řekla o prezentaci hlavní autorka výstavy, kurátorka
galerie Daniela Růžičková. Když si teď
opět připomeneme touhu Prokopa Laichtera, který chtěl představit dílo své životní
partnerky co nejširšímu publiku, uvědomíme si, že se pomalu a částečně naplňuje i na dalších místech. Kromě již výše
popsané výstavy to byl například do 18.
března palác Kinských na Staroměstském
náměstí v Praze, jenž je výstavním prostorem Národní galerie, a kde byla díla Věry
Jičínské ze sbírek Vlastivědného muzea
v Dobrušce součástí mezinárodní výstavy
Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani. Můžeme být tedy na dílo
Věry Jičínské – Laichterové oprávněně
hrdí a věřit, že mu v budoucnosti bude věnována náležitá pozornost.
(vs)
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VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – DUBEN 2019
Beletrie pro dospělé
Linda Olsson
Miroslav Pech
Kateřina Dubská
Becky Chambersová
nou planetu (1. díl)
Mary Sharrattová
Lenka Horňáková Civade
Patrick Taylor
Dan Simmons
Jana Pronská
Kathryn Hughesová
Hilary Green

Matěj Balga
Dobro v tobě
Cobainovi žáci
Z kopce do kopce
Dlouhá cesta na malou, rozzlobeExtáze: román o Almě Mahlerové
Pohlednice z kavárny
Doktore, to je ale mazec!
Temné léto
Kumánská princezna
Dopis
Dvakrát královnou

Naučná literatura pro dospělé
Lucie Gramelová
Jak vyzrát na cizí jazyky
Antje Rittermann
Jednoduše ze dřeva: nábytek
a předměty z nasbíraného dřeva
Renáta Šťastná
Retro republika
Miloslav Stingl
Očarovaná Havaj
Matka Tereza
Vše začíná modlitbou:
meditace o duchovním životě
pro lidi všech vyznání
Karolína Hornová
Provensálský styl: umění bydlet a žít

Janina Černá
Rosalee de la Forêtová
Helena Arendtová
Literatura pro děti
Marcus Gunnarsen a kol.
Felicita Sala
Catherine Wilkinsová
Max Brallier,
Douglas Holgate
Iva Gecková
A. M. Martinová,
A. Parnellová
Radek Chajda
Helena Duggan
Oksana Bula
R. Adamec,
M. Zimmermann
M. Koziel-Nowaková
Felicity Brooks

Saudade na kole a v kajaku
kolem světa
Cukrfree
Alchymie bylin
Dárky z přírody:
100 nápadů na tvoření s dětmi
Marcus & Martinus: náš příběh
Kdopak bydlí na hradě
Moje nej kámoška a jiní nepřátelé
Poslední děti na Zemi
Jak to chodí v psí školce
Kouzla slečny Láryfáry
Dobrodružství vzduchoplavby
Město zvané Dokonalín
Medvěd nechce jít spát
Pohádky o nezbedných mašinkách
Rok na venkově
Vše, co potřebuji znát,
než půjdu do školy

Poznámky pod čarou aneb Náš tip pro měsíc duben:
Literatura pro dospělé:
Iveta Toušlová a kol.:
MALÁ TOULAVKA: navštivte dvacet
tajemných míst naší vlasti!
1. vydání, Freytag &
Berndt, Praha, 2018,
239 s., 349 Kč
Publikace vznikla
jako bonus ke třetímu
dílu knižního zpracování oblíbeného televizního pořadu Toulavá
kamera. Obsahuje deset poutavých reportáží, které zaujmou

hlavně děti a jejich rodiče - na stranách publikace se můžete podívat třeba do muzea
loutek nebo do perníkové chaloupky. Každou reportáž doprovázejí hravé ilustrace,
fotograﬁe, mapa a praktické informace.
Literatura pro děti:
Julia Donaldson:
VŠICHNI LETÍ NA KOŠTĚTI
1. vydání, Svojtka & Co., Praha, 30 s.
Veršovaný příběh s celostránkovými
ilustracemi o čarodějnici a jejích zvířecích
přátelích. Čarodějnice s dlouhým copem
velmi ráda se svým kocourem létá světem

na koštěti. Cestou
zažívají
různá dobrodružství
a potkávají
další zvířátka, která
by se také
chtěla proletět. A tak jich na malém koštěti
stále přibývá. S koštětem to nemůže dobře
dopadnout a navíc si na čarodějku brousí
zuby červený drak.

NEJ čtenáři
roku 2018
odměněni
Ve středu 6. března 2019 byli v obou
odděleních městské knihovny vyhlášeni
a odměněni nejpilnější čtenáři za uplynulý rok. Ocenění „NEJ čtenář roku 2018“
získala paní Vlasta Pumrová, dětským
čtenářem roku byl vyhlášen Viktor Slavík. Speciální cenu „Mistr-čtenář roku
2018“ získal pan René Javůrek. Všichni výherci si odnesli poukázky na nákup
knih dle vlastního výběru a malou pozornost. Gratulujeme!
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ZE ŠKOL
Střední škola – PVC Dobruška pořádala
celostátní soutěž v programování
SolidCAM slouží k programování
CNC obráběcích strojů a Střední škola
– Podorlické vzdělávací centrum tento
program používá k výuce svých studentů.
Proto není divu, že její studenti vyzvali své vrstevníky z jiných středních škol
k vzájemnému porovnání svých znalostí.
A tak se 20. února v pulické škole, která
je odloučeným pracovištěm SŠ-PVC, konal již 9. ročník této celostátní studentské
soutěže.
Celkem 23 studentů ze sedmi technických středních škol z celé České republi-

ky mělo za jednu hodinu vytvořit software
pro výrobu soutěžního dílu, který by pak
šlo realizovat v samotné výrobě.
Spolupořadatelem celé soutěže byla
brněnská ﬁrma SolidVision, která je autorem programu SolidCAM, a dobrušská
ﬁrma Koenig & Bauer Graﬁtec. Pozdravit
budoucí techniky přišel také starosta města Dobrušky Petr Lžíčař, který ve svých
úvodních slovech zdůraznil, že i díky
Střední škole – Podorlické vzdělávací
centrum Dobruška získala ocenění „Město
pro byznys“, neboť v tomto srovnávacím
výzkumu je jedním
kritériem také podíl
středoškoláků a odborného vzdělávání
ve městě.
Samotná soutěž
pak byla kláním
v duchu fair play.
Ticho a klid dvou
počítačových učeben narušovalo jenom tiché klapání
písmenek na klávesnici a šustění myši
po desce školní lavice. Ruch pak naZahájení celostátní soutěže v programování. Zleva dobruš- stal po hodině, kdy
ský starosta Ing. Petr Lžíčař, ředitel SŠ – PVC Ing. Vladimír vypršel čas na reaVoborník, zástupce firmy Koenig & Bauer Grafitec Ing. Jan Slabý lizaci úkolu. To si
a místostarosta Miroslav Sixta
všichni
účastníci

V kvalitní konkurenci se prosadili studenti z pořádající Střední školy – Podorlické
vzdělávací centrum. Jiří Soukup (vpravo)
skončil druhý a Filip Sedláček čtvrtý.
svěřovali své zážitky z řešení a čekali
na výrok poroty.
I když soutěž měla jediného vítěze,
přesto zvítězilo všech 23 soutěžících,
neboť svými znalostmi a vědomostmi
ukázali, že jsou skutečnou elitou v tomto
oboru. Nezklamali ani studenti z pořádající Střední školy – Podorlické vzdělávací
centrum, kdy Jiří Soukup skončil druhý,
Filip Sedláček čtvrtý a Jan Macek šestý.
Ti si v samotném závěru soutěže posteskli na krátký časový limit, ale dodali,
že díl nebyl tak složitý. Určitě se naučili
něco nového a hlavně se porovnali s konkurencí ze škol z celé republiky. A to byla
právě ta správná motivace, neboť studenti nepřijeli do Dobrušky kvůli známkám.
Chtěli zkusit něco nové a náročnější.
Něco, na co mají. A forma soutěže je motivací, kterou jim mnohdy učitel ve vyučovací hodině nedá.
(jme)

Desátý ročník školního ergoveslování se vydařil
Jubilejní desátý ročník přeboru Střední
průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií Dobruška v halovém
veslování pod názvem Memoriál Bernarda Szymanskiego se uskutečnil tradičně
za přítomnosti zástupců družební školy
z polského Plocku a města Dobrušky.
Po projevech hostů zahájil ředitel družební školy Ing. Dariusz Tyburski oﬁ-
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ciálně závody. Zpestřením byl úvodní
duel bývalých rekordmanů školy, dnes
již absolventů, Václava Smitky a Václava
Sháněla. Kluci si nedali nic zadarmo, oba
stále aktivně sportují a bylo to taky znát.
Na pětisetmetrové trase zajeli časy kolem
1:21 minuty. Za výborné atmosféry odjeli zástupci jednotlivých tříd soutěž jednotlivců, chlapci na 500 metrů a děvčata
jela úsek 200 metrů.
Zároveň se sčítaly
časy do soutěže tříd.
Úroveň výkonů byla
velice dobrá, většina
závodníků se pohybovala na pětistovce kolem času 1:35
minuty. Nejlepší závodníci byli oceněni
věcnými dary, které
dodali zástupci dru-

žební školy a města Dobrušky. K dobré
atmosféře přispěli svým povzbuzováním
přítomní studenti celé školy.
Konečné výsledky:
Chlapci (500 metrů): 1. Adam Jindra
1:24,1, 2. Filip Rieger 1:27,8, 3. Dominik
Jarkovský 1:28,9.
Dívky (200 metrů): 1. Iva Kasalová
0:39,2, 2. Julie Zemanová 0:42,0, 3. Adéla Vaňková 0:42,7.
(mp)
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Florbalistky Školního sportovního klubu Bodlinka Dobruška vybojovaly v republikové kvaliﬁkaci Asociace školních
sportovních klubů v Liberci třetí místo.
Hráčky ze 6. a 7. tříd ze Základní školy Františka Kupky postoupily na turnaj
na severu Čech po vítězství v okresním
a krajském kole.
„Po vítězství v krajském kole děvčata věnovala nemalé úsilí zlepšení svých
sportovních dovedností a ve svém volném
čase absolvovala mnoho tréninků, ať již
byly organizovány školou, či jejich mateřským oddílem FBC Dobruška. Dívky
získaly velké množství zkušeností, které
využijí nejen ve své další sportovní kariéře, ale i v osobním životě. Při zpáteční
cestě jsme tento úspěch oslavili slavnostním obědem, za jehož uskutečnění patří
poděkování městu Dobruška a sponzorům, především panu Josefu Jarkovskému. Všem hráčkám děkuji za příkladnou
reprezentaci školy a věřím, že na tento
úspěch v příštích letech navážeme třeba i v dalších kategoriích,“ sdělil učitel
Mgr. Robert Šebek.
(dr, rš)

Florbalistky přivezly z Liberce bronz

Komiksoví vítězové

Návštěva ze Skotska

Matěj Pokorný z IX. B a Petr Dyntar
z VIII. A ZŠ Fr. Kupky se stali vítězi výtvarné soutěže vyhlášené Gymnáziem
Františka Martina Pelcla v Rychnově nad
Kněžnou. Tématem soutěže bylo nakreslit
komiks na téma Vyprávění mých prarodičů. Oba kluci se tohoto těžkého úkolu
zhostili ze všech nejlépe, a tak jim oběma
gratulujeme! Matěj si převzal cenu přímo
v budově školy v Rychnově nad Kněžnou
v doprovodu maminky a paní učitelky.
Dagmar Peřinová

Ve dnech 26. a 27. února navštívili Základní školu Fr. Kupky sourozenci Kate
(9) a Lukas (15). Do Dobrušky na prázdniny ke své tetě přijeli až ze Skotska.
Přáli si vidět výuku žáků v české škole, především hodinu anglického jazyka. Ve třídách byli velmi srdečně přijati
a společná výuka probíhala v přátelském

Odpoledne pro budoucí prvňáčky
Základní škola Františka Kupky, Dobruška
pořádá ve dnech 2. a 9. dubna
Odpoledne pro budoucí prvňáčky.
Začátek je v 15.30 v budově 1. stupně ZŠ.

Zápis do prvních tříd

duchu. Žáci si vyzkoušeli angličtinu s rodilými mluvčími, dozvěděli se spoustu
zajímavých informací o skotské škole
a někteří navázali i přátelství. Věříme, že
se na nás naši noví přátelé opět přijedou
podívat.
Milena Vodehnalová,
učitelka anglického jazyka

ola
k
ˇ
s
á
Hur olá
v

Základní škola Františka Kupky, Dobruška pořádá v pátek 26. dubna od 14.00 do 18.00 hodin
zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020. Informace k zápisu naleznete na webových stránkách školy:
www.zsdobruska.cz. Čas zápisu si rezervujte na adrese http://zsdobruska.reservando.cz/.
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Tanvaldský Špičák dobyt!
Předpověď hlásí příznivé počasí, sněhu je přes metr, tratě upravené, sjezdovky
mají podobu manšestru. S tímto výhledem vyrazili na přelomu února a března
žáci 7. – 9. ročníku ZŠ Pulická Dobruška
na školní výchovně vzdělávací lyžařský
kurz do Jizerských hor. Program byl velmi
pestrý, dvě družstva lyžařů a dvě skupiny
snowboardistů zdolávaly místní svahy, někteří pilovali techniku a jiní se učili základy. Po čtyřech intenzivních výcvikových

dnech na tamějších
sjezdových tratích
zvládli všichni „sjet
kopec“. Jeden den
byl věnován běžeckému lyžování,
ještě aby ne, když
kousek za chatou
Lučanka, kde jsme
byli ubytováni, byla
upravena slavná Jizerská magistrála.
Některé žáky zaujal
tento sport natolik, že poslední den
vyměnili přezkáče
či prkno za běžky
a vydali se utkat
na běžecký okruh
o zlatou medaili.
Večerní přednášky
na téma bezpečnosti
na horách, první pomoci a mazání lyží
zpříjemnily zábavné

společenské hry. Volnější program byl naplněn hrami na sněhu a budováním „ledového“ koryta pro jízdu po zadku.
Žáci si v závěru pochvalovali především dobrý výběr lyžařského areálu Tanvaldský Špičák, který nabízel téměř
dvoukilometrové sjezdové tratě, slunečné
počasí a pohodovou atmosféru na chatě.
Jako učitelé jsme byli rovněž spokojeni,
kurz uběhl velmi rychle, žáci tvořili veselý kolektiv a udržovali dobrou náladu. Při
odjezdu bychom snad mohli jen parafrázovat známé rčení: „Po nás obleva.“
Václav Mach

Maškarní rej s vůní bábovek
Školní družina Základní školy Pulická uspořádala s podporou města tradiční
maškarní karneval. Do Kulturního domu
se letos přišlo bavit 162 rodičů i dětí ze
škol i školek. Na úvod se představily dvě
mladé členky oddílu moderní gymnastiky. Hlavní program sestavily učitelky
a vychovatelky za pomoci středoškoláků
- bývalých absolventů školy. V různých
soutěživých hrách s nafukovacími balónky, které řídil z jeviště ředitel školy s paní
učitelkou Petráčkovou, se děti nejen pobavily, ale vyhrály spoustu cen. Ocenění
dostaly i za krásné masky, ve kterých se
představily na úvod karnevalu na jevišti před všemi přítomnými. Organizátoři
děkují všem dárcům, kteří poskytli ceny

do tomboly a udělali
radost všem výhercům. Letos poprvé se losovali ze
vstupenek výherci
osmi bábovek, které
upekly paní učitelky.
Hudbou celé odpoledne zpříjemňoval
Vojta Flígr. Velké
díky všem, hlavně
vychovatelkám ŠD
paní Hlavsové a Bajerové.
(vh)

A
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Zápis prvňáčků
do ZŠ Pulická
se uskuteční v pátek 26. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin.
Zápis bude probíhat ve třech učebnách.
Rodiče s sebou přinesou: vyplněnou žádost o přijetí,
vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku,
rodný list dítěte a průkaz totožnosti
zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví i ti žáci,
kterým byl pro školní rok 2018/2019
udělen odklad školní docházky.
Podrobné informace na:
https://zspulicka.cz/index.php/zapis-1-rocniku/
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Všechny masky, pojďte dál! Začíná náš karneval!
„To je škola?
Kde jsou děti?
Dnes tu žádné nejsou, paní…
Dnes máme den plný hraní…
Pojďte se k nám podívat,
budete se usmívat.“
V úterý 5. března ožila naše škola
karnevalovým veselím. Paní učitelky
zorganizovaly maškarní rej, na který se
dostavili vodník s paní vodníkovou, pan
doktor Anděl, králíček s kocourkem, pár
kostlivců, policista, dýně, duhová rebelka, neandrtálec, indián, upírka, kuchař,
bílá paní a dokonce nás navštívil i Chosé
Armando až z dalekého Mexika. Sešla se
zde doopravdy velká spousta nádherných
masek.
Všichni tančili, hráli různé hry, soutěžili a užívali si přítomnosti jeden druhého. Největší úspěch měla pěvecká
soutěž, které se zúčastnily téměř všechny masky. A protože k masopustu patří
nejenom masky, ale i laskominy, všichni zúčastnění byli odměněni sladkou
koblihou. Děti prožily karnevalový den
aktivně, odcházely domů plny dojmů
a zážitků.
ZŠ Opočenská,
Dobruška

Den otevřených dveří a zápis
Základní škola, Dobruška, Opočenská 115
pořádá v úterý 9. dubna v době od 8.00 do 14.00 hodin
16. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Všichni jste srdečně zváni!
Základní škola, Dobruška, Opočenská 115
vyhlašuje ZÁPIS dětí do 1. třídy základní školy,
který bude probíhat ve středu 24. dubna 2019 od 8.00 do 14.00 hodin.
K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list, zdravotní průkaz dítěte, zpráva o psychologickém či jiném vyšetření z PPP nebo SPC a doporučení dětského lékaře.
Informace na telefonním čísle 494 623 196.
Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Další úspěchy výtvarníků ZUŠ Dobruška
Ve výtvarné soutěži na téma Očima legopanáčka, kterou v říjnu 2018 vyhlásila
ředitelka Chvalského zámku Růžena Beránková, opět zářila ZUŠ Dobruška.
Soutěž trvala do 30. prosince a zúčastnilo se jí 224 dětí a studentů od 4 do 18
let nejen z Prahy, ale i dalších míst Čech
a Moravy, kteří soutěžili v pěti kategoriích.
Porota v čele s výtvarníkem Kamilem Tatarem zasedla 14. ledna a vybrala nejlepší
práce. V kategorii I. – IV. ročník středních

škol a gymnázií získala čestné uznání Natálie Sehnalová ze ZUŠ Dobruška
(na snímku).
Vítězná díla jsou vystavena na Chvalském zámku až do 14. dubna.

Vzhůru na umělecké střední školy!
Držíme palce

Naše gratulace míří také za žáky výtvarného oboru Šimonem Švejdou a Sárou
Jechovou, kteří úspěšně složili talentovou
zkoušku na střední umělecké školy a přitom se umístili na předních příčkách.
Šimon byl přijat na SŠUM do Ústí nad
Orlicí na obory Textilní výtvarnictví
(Textilní a interiérový design) a Průmyslový design (Design produktů a obalů).
Sára bude studovat na téže škole obor
Užitá fotograﬁe a média. Úspěšně složila talentovou zkoušku i na Střední školu
propagační tvorby a polygraﬁe ve Velkém
Poříčí.
V přijímacích zkouškách skvěle uspěla i violoncellistka Klára Hůlková, která
byla přijata na pražskou konzervatoř.
Třem úspěšným žákům dobrušské zušky přejeme hodně úspěchů v dalším studiu
a jejich učitelkám - Petře Žďánské a Anně
Vrbové – děkujeme za skvělé výsledky
pedagogické práce.
(eda)
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
www.jbdobruska.cz

sedmikraska@jbdobruska.cz

Týden bezpečnosti a prevence

Ve dnech 8. - 11. dubna budeme v Rodinném centru Sedmikráska pořádat už 4.
ročník „Týdne bezpečnosti a prevence
pro celou rodinu“.
Pro návštěvníky jsou připraveny tři
besedy s praktickými informacemi pro
uplatnění v běžném životě s všeobecně
známými tématy jako je první pomoc, nebezpečí spojená s používáním internetu,
nebo jak zajistit bezpečí dětí a mládeže
doma, venku, v silničním provozu. Protože „Opakování je matka moudrosti,“
věříme, že budou besedy pro všechny
účastníky přínosem.
V úterý 9. dubna od 9.30 hodin začneme „ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI“
s praktickým nácvikem oživování a ošet-

řování zraněného (srdeční masáž dospělých a dětí, krvácení, popáleniny, dušení
atd.), dále se účastníci dozví jak se chovat
u dopravní nehody, jak a kdy telefonovat
na 155, co je obsahem autolékárničky
a jak jej použít atd. Besedou vás provede
vedoucí RC Sedmikráska Iva Horáková,
zdravotní sestra.
Ve středu 10. dubna od 9.30 hodin
budeme pokračovat tématem „DĚTI
DO 6 LET A MEDIA“. Mgr. Martin
Vlasák, pedagog II. stupně ZŠ a lektor
primární prevence, bude poutavě hovořit o vlivu her na PC, tabletech, smartphonech, pohádek na youtube, dále jaký má
dopad sledování TV na vývoj dítěte. Poradí výchovné tipy a doporučení a v průběhu bude prostor také pro diskuzi.
Ve čtvrtek 11. dubna od 9.30 hodin
zakončíme besedou na téma „PŘEDCHÁZENÍ ÚRAZŮ A RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ DĚTÍ DOMA I VENKU“,
kterou povede Bc. Simona Dvořáková,
inspektor policie ČR. Účastníci se dozví
mnoho praktických informací a rad, jak

zajistit bezpečnost dětí doma, v silničním
provozu (při jízdě na kole, autem, vhodné
autosedačky pro děti atd.). Zároveň bude
prostor na jakékoli dotazy a diskuzi.
Součástí Týdne bezpečnosti a prevence bude od pondělí 8. dubna do čtvrtka
11. dubna (8.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00)
připravena tzv. „MÍSTNOST BEZPEČNOSTI“. Místnost bude vybavená
pomůckami k nácviku první pomoci, ﬁgurínou pro nácvik srdeční masáže, krátkými videospoty o oživování novorozenců,
kojenců, dětí a dospělých atd. Dále budou
pro návštěvníky k dispozici tištěné materiály k jednotlivým tématům.
Děti s rodiči či prarodiči mohou při
své návštěvě splnit tématické úkoly na několika stanovištích. Budou pro ně připraveny také drobné dárečky, např. pexesa
s dopravními značkami, omalovánky, policejní samolepky i reﬂexní pásky.
Příspěvek při návštěvě je vždy 40 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Vedoucí RC Sedmikráska
Iva Horáková

Digitální detox ve Vješáku
V březnu byli někteří účastníci klubu součástí tzv. digitálního detoxu, akci,
která přinesla týdenní výzvu nepoužívat
digitální technologie, jako je mobil, PC,
XBOX, Playstation, apod. Jinak řečeno
pauza od virtuálního světa, který na nás
v dnešní době na všechny doléhá, ať už
chceme, anebo nechceme. Mladí si vyzkoušeli, jestli jsou schopni takovou
výzvu vůbec zvládnout. Zjistili, jak sociální sítě nebo hry ovlivňují jejich chování
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a běžné fungování.
Cílem bylo mimo
jiné poukázat na to,
kolik času získáme
při vynechání moderních technologií,
které nás neustále
zaměstnávají, plní
informacemi (často nepotřebnými),
a štěpí tak naši pozornost.
V čase klubů odevzdávali účastníci mobilní telefony, které jim byly při odchodu vráceny. I tato,
zdánlivě možná velmi přísná metoda, byla
pro mnohé velmi přínosná. Zjistili, že si
najednou mohou více povídat s kamarády, prohlubovat vztahy nebo se účastnit
společných her a bavit se tedy i jinou než
virtuální formou. Rozhodnutí záviselo

především na chlapcích a děvčatech samotných, protože doma nebo ve škole jim
zřejmě nikdo telefony zabavovat nebude.
Z toho důvodu zde byla pro každého možnost nainstalovat si aplikaci, která měří
čas strávený na zařízení, a tím získat lepší
přehled o své virtuální aktivitě.
Tým Vješáku
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Senioři ČR – pobočka Dobruška
Putování za sluníčkem do botanické zahrady
Zima je za námi a můžeme si znovu užívat koncertování
ptáčků a sluníčkové dny. Městská organizace Dobruška Senioři
ČR pro vás připravila několik „jarních“ pozvání.
Ve středu 3. dubna od 9.30 hodin zveme na tradiční společné dopoledne Na slovíčko v Rýdlově vile. Protože se budou blížit velikonoční svátky, tak budeme ochutnávat mazance
z různých surovin.
Ve čtvrtek 18. dubna od 16.00 hodin začne Sousedské
posezení. Do Rýdlovy vily přijde host, kterého není potřeba
dlouho představovat. Pavel Petr nám bude vyprávět o myslivosti, ale i o zvěři a lesích, které máme v okolí naší Dobrušky.
V sobotu 27. dubna se vydáme na další výlet z našeho letošního Putování za sluníčkem. No a protože jeho paprsky
každý rok pomáhají všem kvítkům najít sílu, tak si jarní zázraky pojedeme užít do Botanické zahrady v Praze. Vyrazíme
svým autobusem a vše důležité o zájezdu jste si mohli přečíst
v březnovém Dobrušském zpravodaji.
Květen: Relaxační pobyt v Jilemnici. Ubytování v hotelu Sumo. Termín 9. – 12. května. Odjezd ve čtvrtek

9. května ve 14. 00 hodin z parkoviště u kina, návrat v neděli 12. května v 9.30 hodin. Pobyt je pro všechny, hotel je asi
60 metrů od zastávky autobusu. Cena za ubytování a plnou
penzi je 1500 Kč. Vedle hotelu je bazén s vířivkou a saunou. V připraveném programu na vás čeká návštěva muzea,
procházky po okolí, návštěvy ve vyhlášené cukrárně, dále
zajímaví hosté na večerním programu a další překvapení.
Pokud se chcete účastnit tohoto pobytu, je nutné nejpozději
do 10. dubna uhradit zálohu 1000 Kč a zbylých 500 Kč se doplatí při ubytování. Zálohy se nebudou vracet v celé částce,
pokud se nebudete účastnit a nenajdete za sebe náhradu. Hlásit
svoji účast můžete do 10. dubna.
Cíle našeho putování jsou pro vás připraveny až do podzimních dnů. Těšíme se na chvíle s vámi všemi. Užívejte si krásné
dny, plné zpěvu a vůní a nezapomeňte se usmívat, ať jsou dny
ještě krásnější.
Dubnový program pro vás připravili
Renata, Xanto a Petr Tojnar

Sto let od založení Klubu českých turistů v Dobrušce
Rozvoj české národní společnosti
ve druhé polovině 19. století znamenal
i rozvoj společnosti občanské. Oba tyto
momenty kráčely ruku v ruce, obohacovaly život společnosti a národa a zároveň
přispívaly k hlubšímu sebeuvědomování
jeho příslušníků. České národní společenství začalo hrdě zvedat hlavu a postupně si
probojovávat své místo na slunci v mnohonárodnostní habsburské monarchii.
Národně orientované spolky se začaly
rodit doslova jako houby po dešti. Svůj
ohlas nalezla tato tendence i v malých
okrajových městech, jako byla Dobruška. Šlo především o spolky obsahově zaměřené na kulturní aktivity (především
na spolky hudební, pěvecké a ochotnické),
tělovýchovu a sport. Mnohdy nacházely
svůj předobraz ve spolkové činnosti obdobného zaměření v německy mluvících
společenstvích a stejně jako tyto kladly
také české spolky důraz na vlasteneckou
stránku. Německé pochopitelně akcentovaly národnost německou, české českou.
Tak se i v Dobrušce zrodily pěvecké
spolky Vlasta a Dobroš, z dřívějších časů
s určitými časovými výpadky pokračovali ve svých aktivitách divadelní ochotníci
a založena byla tělovýchovná (možná, že
lépe by bylo užít termínu tělovýchovně
branná) organizace Sokol. K těmto aktivitám se začaly přidružovat i další, které nelze jednoznačně obsahově přiřadit
k uvedeným směrům. K takovým nepochybně patřila i turistika. Česká touha
cestovatelská datuje svůj vznik již středověkem, ale až do zrodu moderní společnosti byla vždy jen výsadou nejbohatších
vrstev společnosti. S růstem střední třídy
začala i ona objevovat kouzlo poznávání

jiných krajů, než těch, které byly jejím
domovem, které ji bezprostředně obklopovaly.

pak objevují i v dalších
desetiletích dobrušské
historie, kde sehrávají
vždy důležitou roli. Uvedená skupinka
mládeže se soustřeďovala zejména kolem katolické farnosti (na fotograﬁích
najdeme i pojmenování „křesťánkové“)
a skládala se především z mladé generace střední sociální vrstvy, tj. především
z okruhu místní inteligence a živnostníků.

Cestovatel Alois Beer
Z pochopitelných důvodů, zejména
ﬁnančních, to znamenalo především cestování po vlastní zemi, po Čechách a Moravě. Zejména ve druhé polovině století,
kdy začala zaznamenávat svůj explozivní
rozvoj železniční doprava, stávalo se poznávací cestování stále více rozšířeným. Výlety do okolí
V Dobrušce můžeme k takovým cestoNešlo o nic přehnaně organizovaného.
vatelům zařadit například Aloise Beera, Skupina přátel se prostě sebrala a jela něrázovitého malíře a kronikáře, který ze kam na výlet. Jako dopravní prostředek
svých cest zanechal i řadu pozoruhodných posloužil obvykle žebřiňák a pár koní
postřehů zaznamenaných v jeho obrazo- a jelo se třeba do Dobrého. Tyto výlety
vých kronikách.
měly svůj počátek zřejmě ve výletech pěBeer však v místní společnosti platil veckých spolků Vlasta a Dobroš, jejichž
spíše za podivína, než vzor hodný násle- cílem byly lesy v dobrušském okolí, kde
dování. Nezávisle na jeho počínání se byly pořádány nedělní kulturní odpoledne
koncem 19. a začátkem 20. století začína- s vlasteneckou náplní. Vedlejším produkjí ve městě formovat
neformální přátelské
skupiny
mladých
příslušníků
střední třídy, které vyhledávají společné
způsoby vyplňování
volného času. Najdeme zde osobnosti
z místních podnikatelských kruhů, které
mají
vysoké
renomé i v oblasti kulturního dění
ve městě. Jména
jako Alfred Šrenk,
Josef Ježek, Karel
Krauser a další se Výlet na Panoramu 1918
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tem těchto akcí bylo možná i to, že fungovaly jako jakási neformální seznamka
mladých mužů a slečen. V každém případě se na tato setkání chodilo pěšky a stala
se tak impulsem, z něhož jako jednoho
z pramenů vyrostla následně obliba pěší
turistiky.
Dobrušské vlastivědné muzeum uchovává několik fotograﬁí, které byly z výletů počátku minulého století posílány jako
pohlednice přátelům do Dobrušky. Jsou
na nich zachyceny romantické skupinky mladých lidí, z jejichž tváří můžeme
vyčíst radost a uspokojení z toho, že zažívají něco, co je vytrhává z jednotvárné
šedi všedních dnů. Tyto vzácné obrázky
jsou jedněmi z mála momentek té doby,
protože fotograﬁe většinou zachycují naaranžované ateliérové scény s poněkud
strnulými výrazy fotografovaných osob.
Záběry z výletů, i když osoby na nich jsou
zjevně rovněž naaranžovány, působí však
dojmem bezprostřednějším.
Organizovaná turistika
Klub českých turistů byl založen v roce
1888 a jeho původní název zněl Spolek
českých turistů v Praze. Postupně však
organizovaná turistika začíná pronikat
na český venkov. 16. června 1889 zakládá dvanáct nadšenců Klub českých turistů v Rychnově nad Kněžnou. Šlo o druhý
odbor tohoto spolku v Čechách (první byl
v Berouně). O tři roky později, 14. prosince 1892, vzniká odbor náchodský a rok
nato se ustavuje odbor Klubu českých turistů v Novém Městě nad Metují. Jména
Jana Vostřebala, Aloise Bureše, Karla
Březiny, Čeňka Chyského nebo Jindřicha
Štemberky patří lidem, kteří stáli u kolébky turistického hnutí v Podorlicku.
Bylo jen otázkou času, kdy vznikne
další odbor v jednom z center podorlického kraje, v Dobrušce. Dobruška jako město nezůstala pozadu. 15. prosince 1896

přistoupila za člena Klubu českých turistů. Založení vlastního odboru však zřejmě odsunuly události světové války, které
daly náplni zájmů obyvatelstva jiný směr.
Téměř bezprostředně po vzniku Československé republiky však došlo i k založení
dobrušské turistické organizace.
Stoleté jubileum
Její zrod je datován prvními měsíci
roku 1919. Dne 15. března se dobrušský
odbor Klubu českých turistů ustavil a 27.
května byl úředně schválen. O aktivitách
nově založené organizace však nemáme
téměř žádné informace. Z publikace vydané v roce 1938 k padesátému výročí
Klubu českých turistů však vyčteme, že
dobrušský odbor patřil do župy Orlické,
která měla sídlo v Hradci Králové. Patřilo
do ní 22 odborů s 3116 členy. V Dobrušce
bylo v roce 1937 celkem 99 organizovaných turistů. Z torzovitých pramenů lze
vyvodit, že dobrušský odbor patřil mezi
aktivní, pořádal celou řadu turistických
akcí a podílel se svou účastí na všech významných akcích, které Klub českých turistů pořádal zejména v Orlických horách.
Orlické hory byly také předmětem
mnohých propagačních turistických materiálů, ať již to byly nejrůznější průvodce
jak samotnými horami, tak i jednotlivými
místy včetně Dobrušky samotné, nebo
map, vydávaných Klubem českých turistů.
Orlické hory patřily k prvním oblastem,
jejichž mapy byly publikovány. Dobrušští
turisté se zřejmě také podíleli na vzniku
značených turistických tras naším krajem.
Již 19. května 1921 vyslovila městská
rada svůj souhlas s umístěním turistické
orientační mapy na dobrušském náměstí.
Tím, kdo ji měl umístit, byl právě dobrušský odbor Klubu českých turistů.
Aktivity a osobnosti
Odbor Klubu českých turistů v Dobrušce má na svém kontě ještě jednu význam-

nou aktivitu. Z jeho podnětu začaly již
v polovině dvacátých let přípravné práce
a shromažďování sbírkových předmětů
pro zamýšlené vlastivědné muzeum. Dne
10. dubna 1924 oznámili dobrušští turisté
městské radě, že hodlají zřídit sbírku starožitností, kterou předají muzeu po jeho
založení. To se také po několika dalších
letech uskutečnilo. Dobrušské vlastivědné
muzeum vzniklo v roce 1931 a 19. července toho roku bylo slavnostně otevřeno
veřejnosti.
Dobrušské spolky byly mnohdy propojeny osobnostmi, které aktivně působily
ve více z nich. Jednou z dominantních
osobností místního kulturního a společenského života v první polovině minulého století byl bezesporu Alfred Šrenk.
Byl také jedním z členů komise, jež byla
městskou radou v roce 1929 pověřena
odborným dohledem nad natáčením ﬁlmu o Dobrušce, který si město objednalo
u profesionální ﬁrmy Merkurﬁlm. Alfred
Šrenk zastupoval v této komisi právě
dobrušské turisty. Dalšími členy byli
první náměstek starosty Václav Malý,
kronikář František Pišl, podnikatel Hugo
Matyáš a Josef Čížek, zastupující dobrušský ochotnický spolek. Film se podařilo
zdárně natočit a dochoval se až do dnešní doby, kdy byl převeden do digitální
podoby.
V roce 1930 (od 5. června) povolila městská rada turistický výstup na věž
radnice. Bylo to vůbec poprvé, kdy byl
některý z objektů ve městě využit pro turistické účely, a to svědčí o velké přízni
města turistům a o snaze zvýšit turistický
ruch. Na budově radnice byla pak v roce
1932 umístěna nová turistická orientační
mapa.
(jm)
Dokončení v příštím vydání Dobrušského
zpravodaje

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
31. 03.
06. 04.
07. 04.
13. 04.
14. 04.
19. 04.
20. 04.
21. 04.
22. 04.
27. 04.
28. 04.
01. 05.
04. 05.

MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, České Meziříčí
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
MDDr. Tomáš Petrák - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
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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494 532 330
602 514 715
494 621 665
494 515 696
734 324 600
494 667 628
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA
V pátek 15. února se v reprezentačních prostorách renesanční radnice na náměstí F. L. Věka uskutečnilo
slavnostní přivítání šestnácti nových občánků města Dobrušky:
Adam Zima
Nela Petrová
Lucie Ulrychová
Daniela Francová
Magdaléna Kretková
Alois Palguta
Dominik Pithart
Stela Sotonová
Soﬁe Michalíková
Petr Zelený
Anna Taichannová
Barbora Novotná
Erik Morong
Vojtěch Šritr
Filip Formánek
Anežka Kubíčková

Dobruška, Mírová
Dobruška, Kostelní
Dobruška, Provozská
Dobruška, Provozská
Dobruška, Křovice
Dobruška, Pulice
Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Pulice
Dobruška, Solnická
Dobruška, Javorová
Dobruška, Za Univerzitou
Dobruška, Mírová
Dobruška, Zd. Nejedlého
Dobruška, Spáleniště
Dobruška, Pulická

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci dubnu oslaví významná životní jubilea:
Bartošová Eliška
85 let Dobruška, Křovice
Jiří Chmelař
80 let Dobruška, Pulice
Josef Novotný
80 let Dobruška, Pulická
František Jiroud
80 let Dobruška, V Zahradách
Jindřich Horáček
75 let Dobruška, Na Budíně
Ladislav Sucharda
75 let Dobruška, Opočenská
Radmila Hertíková
70 let Dobruška, Čs. odboje
Danuše Hynková
70 let Dobruška, Mírová
Olga Macková
70 let Dobruška, Družstevní
Dana Nováková
70 let Dobruška, Čs. odboje
Josef Andrš
65 let Dobruška, Za Universitou
Věra Malá
65 let Dobruška, Na Budíně
Ing. Jaroslav Marek
65 let Dobruška, Jiráskova
Jaroslav Semerák
65 let Dobruška, Laichterova

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V únoru z našich řad odešli
Zavoral Jiří 1955, Dobruška
Drábek Pavel 1945, Dobruška
Mňuková Milada 1929, Dobruška
Čest jejich světlé památce!

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

Rozpis velikonočních bohoslužeb 2019
Zelený čtvrtek

Bílý Újezd
Dobré
Dobruška

18. dubna 2019
16.00
16.00
18.00

Velký pátek
velkopáteční
obřady
19. dubna 2019
18.00
16.00
18.00

Přepychy

18.00

18.00

18.00

18.00
děkanský kostel
16.00

16.00
18.00
děkanský kostel
-

20.00
děkanský kostel
-

Pohoří
Opočno
Osečnice

Bílá sobota
velikonoční
vigilie
20. dubna 2019
20.00
18.00
20.00

Velikonoční neděle
Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
21. dubna 2019
8.00
9.30
8.30 19.30
10.00
kostel sv. Prokopa
11.00
9.00
děkanský kostel
11.00

Pondělí
velikonoční
22. dubna 2019
8.00
9.30
8.30 19.30
10.00
11.00
9.00
děkanský kostel
11.00
27
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
duben 2019
MUZEUM

přehled akcí
KULTURNÍ DŮM

Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668 a 725 048 991

Nádražní 535, ☎ 777 418 746

DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA (obytná světnice, kupecký krám a muzejní expozice) je v dubnu otevřen o sobotách
a nedělích, mimořádně také na Velký pátek 19. 4., vždy od 9
do 17 hodin.

Zápis do kursu od soboty 6. dubna od 9.00 do 12.00 hodin v Kulturním domě a další následující pracovní dny v době od 8.00
do 15.00 hodin v kanceláři Vlastivědného muzea v Dobrušce.

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.
DEN F. V. HEKA – ve čtvrtek 11. dubna při
příležitosti 250. výročí narození Františka
Vladislava Heka (F. L. Věka) bude přístupný DOMEK F. V. Heka – F. L. Věka, kde se
v roce 1769 narodil, RADNIČNÍ VĚŽ, kde
do roku 1822 pracoval, a zcela mimořádně
i sklepení soukromého domu čp. 14, na náměstí, který v letech 1799 až 1810 vlastnil starší
bratr F. V. Heka, perníkářský mistr dlouholetý
radní a v letech 1813 až 1815 purkmistr města Dobrušky Josef
Alois Hek. Památky budou přístupné ZDARMA od 10 do 12
a od 13 do 17 hodin. Prosíme, hromadné návštěvy hlaste předem.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
Úterý 9. dubna od 17.00
Koncert žáků ZUŠ Dobruška

KOSTEL SV. VÁCLAVA
Kostelní ulice
Čtvrtek 11. dubna v 18 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 250. VÝROČÍ F. VL. HEKA
vystoupí legendární houslista Václav Hudeček za doprovodu
Festivalového orchestru F. L. Věka pod vedením Debashishe
Chaudhuriho, žijícího v Praze, ale pocházejícího z Indie.

RÝDLOVA VILA
SPOLKOVÝ DŮM
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667 a 777 418 748
KLUB SENIORŮ
Pondělí 1. dubna
Smích našich předků (Jiří Mach)
Pondělí 8. dubna
Ekvádor (Milíč Světlík)
Pondělí 15. dubna Závěrečné setkání – velikonoční
(Tomáš Cvejn)
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.
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ZÁPIS DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Výše kurzovného je 1600 Kč, gardenky 400 Kč. Platí se hotově
při zápisu proti podpisu a podle data přijetí předběžné přihlášky.
Vyučují Mgr. Lucie Krtičková s partnerem, reprodukovanou hudbu zajišťuje kulturní dům. Kurz začíná v sobotu 31. srpna 2019
v 19.00 hodin, končí věnečkem 7. prosince 2019.
20. – 26. dubna od 8.00 do 18.00 hodin
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
zvěře ulovené v roce 2018 v honitbách okresu Rychnov n. K.
Slavnostní zahájení – 20. dubna v 9.00 hodin.
Zakončení – 26. dubna ve 11.00 hodin.
Pořádají městské úřady s rozšířenou působností Dobruška, Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou, Okresní myslivecký
spolek v Rychnově nad Kněžnou a MS Dobruška.
Úterý 30. dubna od 19.30 hodin
SKAUTSKÉ ČARODĚJNICE
A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
19.30 náměstí F. L. Věka
- sraz čarodějnic a dětí s lampióny, stavění májky, následuje průvod do Archlebových sadů s lampióny a loučemi, hraje Valanka;
20.00 Archlebovy sady
- zapálení ohně, pro všechny hraje country kapela Sedmý nebe
(Dobruška), občerstvení zajištěno.
Pořádá město Dobruška a Junák Dobruška.
Změna programu vyhrazena. Na vybrané akce je požadováno přiměřené oblečení. Předprodej vstupenek na vybrané akce v Informačním
centru na nám. F. L. Věka (tel. 494 629 581) vždy čtyři týdny před
uvedením pořadu. Před tímto termínem lze vstupenky zamlouvat
v kulturním domě. Nevyzvednuté zamluvené vstupenky budou týden po zahájení předprodeje vráceny do prodeje. V kanceláři KZMD
- kulturního domu, Nádražní 535, tel. 494 623 802, získáte informace o pronájmu sálu, klubovny a dalších prostor kulturního domu.

SOKOLOVNA
Opočenská 585, ☎ 724 179 754
Loutková scéna
Neděle 14. dubna v 10.00
15. POVÍDÁNÍ S PIMPRLATY.
Děti se jako obvykle budou moci podívat
do zákulisí a na vystavené loutky.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
MALÉ ZASTAVENÍ
Obrazy a graﬁky Josefa Benedikta
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Autor se zde prezentuje výtvarnými pracemi z nedávných let
i současnosti. Název výstavy naznačuje, že jde o malou rekapitulaci tvorby při příležitosti autorova životního výročí, a současné
etapy, ve které dále zúročil výsledky stálého hledání inspirativních podnětů pro svůj osobitý tvůrčí projev. Výstava je přístupná
v otevíracích hodinách Městského úřadu Dobruška po celý měsíc.
Vernisáž se koná 4. dubna v 17 hodin.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní čp. 428, ☎ 494 623 794
Pondělí 29. dubna od 18 hodin
v sále Základní umělecké školy
ABSOLVENTSKÝ KONCERT I.

KNIHOVNA

lavská – Život na Olympu, Člověk
má dělat to, nač má sílu – Život
Olgy Havlové, Jan Masaryk:
Pravdivý příběh, Manželky prezidentů – Deset žen z Hradu, Čeští
demokraté, Ferdinand Peroutka:
Pozdější život (1938–1978), České snění, komiksový cyklus Češi.
Absolvoval pražskou právnickou fakultu, pracoval jako redaktor
v několika nakladatelstvích a v redakcích Mladé fronty Dnes,
Reﬂexu a Hospodářských novin. Od roku 1996 je na „volné
noze“. Začal jako spisovatel sci-ﬁ, dnes je znám jako spisovatel
faktu, literární historik. Pravidelně publikuje v časopisech Týden a Respekt (zde psal seriál Česká inteligence). Spolupracuje
s Českým rozhlasem, je jedním z pravidelných hostů pořadu Jak
to vidí... Založil nakladatelství Kdo je kdo.
Pořádá městská knihovna ve spolupráci se Společenským centrem – Kino 70. Vstup zdarma.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

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 na měsíc duben:
ve výpůjčních hodinách knihovny
VELIKONOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara.
A jaro je ze všech ročních období to
nejočekávanější. Toto čekání na jaro se
odrazilo i ve výrobcích a výkresech dětí
ze školní družiny. Naše výstava
je toho dokladem
a vy posuďte, jak
se to dětem podařilo.
Srdečně
zvou
do
Městské
knihovny děti ze
školní družiny při ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce. Výstava bude přístupná ve výpůjční dobu knihovny.
Pro děti do 6 let:
Čtvrtek 4. dubna 2019 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.
Pro širokou veřejnost:
Úterý 9. dubna 2019 v 18 hodin ve foyer knihovny
SETKÁNÍ S PAVLEM KOSATÍKEM
JUDr. Pavel Kosatík (*1962) je spisovatel a publicista, autor
nebo spoluautor téměř pěti desítek knih, scénárista televizního
cyklu České století. Pro jeho způsob psaní je charakteristické
hledání příběhu za životopisnými daty, rozhodnutími nebo činy.
K nejúspěšnějším knihám Pavla Kosatíka patří tituly Věra Čás-

Domašínská 363, ☎ 494 621 505
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – úterý 2. dubna, 9-11 hodin, výroba velikonočních dekorací a přání. Cena 60 Kč.
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA – čtvrtek 18. dubna
8-12 hodin, určeno pro školní děti. Cena 50 Kč
DEN ZEMĚ – středa 24. dubna a čtvrtek 25. dubna 8-12 hodin.
Interaktivní program o přírodě pro žáky 3. ročníků ZŠ.
Připravujeme:
Dobrušské sluníčko – sobota 11. května od 10 hodin v sokolovně - 26. ročník soutěžní nepostupové přehlídky neprofesionálních dětských tanečních skupin, klubů, kroužků a kolektivů
z královehradeckého regionu. Pořádáme ve spolupráci s Kulturními a sportovními zařízeními města Dobrušky.
Léto s pampeliškou – prázdninové tvoření a hry ve dnech 1. – 4.
července od 8 do 12 hodin. Lze se hlásit i na jednotlivé dny.
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.
Víkendový řezbářský kurz – na táborové základně v Mělčanech pátek 2. srpna od 18 hodin do neděle 4. srpna do 16 hod.
Taneční tábor – 18. - 25. srpna, ubytování v rekreačním zařízení
Radost v Plasnicích, vhodné pro děti od 1. třídy.
Informace o plánovaných akcích a přihlášky v DDM, Domašínská 363, ☎494 621 505.

IXKO
Církev bratrská v Dobrušce
Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254, www.ixko.eu
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 4. a 17. dubna v 19.00 hod.
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program aktivit naleznete na našem webu.
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
Divadelní představení

VELKÝ SÁL

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. Vyprodáno!!!

družství legendárního žlutého cirkusu vstupuje do kin pod. Ať
vám trabanty přivezou do kina spoustu zážitků! Ml. přístupný.
Vstupné 110 Kč. 120 min.
Pátek 12. dubna ve 20.00
ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
Premiéra amerického hororu. Když si hrajete se smrtí, můžete
se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými.
Řbitov zvířátek je adaptací stejnojmenného slavného hororu
Stephena Kinga. Ten o této knize prohlásil, že ji považuje za svůj
nejděsivější román. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.
Sobota 13. dubna v 17.30
HELLBOY
Premiéra amerického akčního fantastického dobrodružného sci-ﬁ
ﬁlmu. Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou
parádou. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 121 min. České znění.

Čtvrtek 4. dubna ve 20.00 a pátek 5. dubna ve 20.00
TERORISTKA
Premiéra české dramatické komedie od režiséra Radka Bajgara je
příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně
na to gauneři spoléhají. Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka
je Marie (Iva Janžurová). Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 95 min.

Sobota 13. dubna ve 20.00
AFTER: POLIBEK
Premiéra amerického romantického ﬁlmu. Nechte se svést! Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka široko
daleko, kluka s temnou minulostí i tajemstvím. Zdravý rozum
je proti, ale nemůže si pomoci, velení nad jejím životem přebírá
srdce a touha. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 106 min.

Divadelní představení
Středa 3. dubna v 19.00
Šubertova Dobruška
9. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů
DS Šembera z Vysokého Mýta: TŘI MUŠKETÝŘI
Hudební komedie podle slavného románu Alexandra Dumase.
Roztomilé dílko s mnoha melodiemi a písněmi napsal básník Vítězslav Nezval. Vstupné 90 Kč.
Bližší informace na www.mestodobruska.cz

Neděle 14. dubna v 17.30
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Repríza animovaného rodinného dobrodružného ﬁlmu ČR.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 72 min.

Sobota 6. dubna v 17.30 a neděle 7. dubna v 17.30
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Premiéra animovaného rodinného dobrodružného ﬁlmu ČR.
Objevíme se poprvé v klasické animované podobě a zavedeme
vás do známých míst. Slavíme 50 let, přijďte je oslavit s námi
do kina! Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 72 min.

Divadelní představení
Středa 17. dubna v 19.00
Šubertova Dobruška
9. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů
NODIVSE z Nového Města nad Metují: PŮJČKA ZA OPLÁTKU
Příběh o vládci, který těžce hledal cestu ke správnému rozhodování. Jak vladař zvolí při prosazování zákona, řádu, mravu a mravnosti? Může se v mocenském mechanismu uplatnit lidská lítost,
odpuštění, milosrdenství, citlivost a pokora? Zde je zkouška veškeré naší míry a víry. Hra plná zvratů, nástrah a tajemství. Láska,
pokrytectví, chamtivost, přátelství, víra a věrnost. Adaptace ne
tolik známé Shakespearovy komedie v podání souboru NODIVSE. Vstupné 90 Kč. Bližší informace na www.mestodobruska.cz

Sobota 6. dubna ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza úspěšného dramatického hudebního ﬁlmu USA/VB. Film
je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především
Freddieho Mercuryho. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 134 min.
Neděle 7. dubna ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina
Horského. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí
naproti. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min.
Divadelní představení
Středa 10. dubna v 19.00
Šubertova Dobruška
9. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadlo Jesličky z Hradce Králové: KDO UTEČE - VYHRAJE?
Malá česká road - movie na motivy hry Na útěku Pierra Palmade
a Christopha Duthurona. Hrají: Dagmar Švecová a Jana Portyková. Vstupné 90 Kč. Bližší informace na www.mestodobruska.cz
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 11. dubna v 10.00
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 60 Kč. 104 min.
Čtvrtek 11. dubna ve 20.00
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Premiéra dokumentárního ﬁlmu Dana Přibáně. Poslední dobro30

Neděle 14. dubna ve 20.00
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Repríza dokumentárního ﬁlmu ČR. Ať vám trabanti přivezou
do kina spoustu zážitků! Ml. přístupný. vstupné 110 Kč. 120 min.

Čtvrtek 18. dubna ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina
Horského. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí
naproti. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min.
Pátek 19. dubna ve 20.00
LOVEní
Repríza 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 120 Kč. 100 min.
Sobota 20. dubna 17.30
HLEDÁ SE YETTI
Premiéra americké animované dobrodružné komedie. Letos jsou
v módě chlupáči... Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min. České
znění.
Sobota 20. dubna ve 20.00
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
Premiéra amerického hororového ﬁlmu. La Llorona. Plačící
žena. Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a peklem, stižený
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hrůzným osudem zpečetěným vlastní rukou. Celým generacím
nahání hrůzu pouhá zmínka o jejím jménu.. Ml. nepřístupný.
Vstupné 130 Kč. 93 min.
Neděle 21. dubna v 17.30
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
Premiéra očekávaného animovaného rodinného ﬁlmu Francie/
Čína. Další dobrodružství oblíbených Mrňousků, kteří si v roce
2013 získali srdce malých i velkých diváků. Ml. přístupný.
Vstupné 120 Kč. 92 min. České znění.
Neděle 21. dubna ve 20.00
AFTER: POLIBEK
Repríza amerického romantického ﬁlmu. Nechte se svést! Ml.
přístupný. Vstupné 120 Kč. 106 min.
Mimořádné ﬁlmové představení s besedou
Středa 24. dubna v 19.00
SEN SAFARI
Režisér Ivo Pavelek natočil celovečerní ﬁlmový o životě a díle
zakladatele Safari ve Dvoře Králové. Film o Ing. Josefu Vágnerovi, legendárním řediteli zdejší ZOO, vznikal dlouhých sedm
let. Podrobně mapuje skutečnost, jak se z dětského snu stává realita. Po promítnutí ﬁlmu bude následovat beseda s dcerou pana
Ing. Josefa Vágnera Lenkou Vágnerovou a s režisérem ﬁlmu.
Program bude doplněn prodejem nové knihy SEN SAFARI spojený s autogramiádou. Vstupné 80 Kč.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 25. dubna v 10.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza úspěšného dramatického hudebního ﬁlmu USA/VB. Film
je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především
Freddieho Mercuryho. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 134 min.
Čtvrtek 25. dubna ve 20.00
MONETOVY LEKNÍNY - MAGIE VODY A SVĚTLA
Premiéra italského ﬁlmu o výtvarném umění. Fascinující putování po mistrovských dílech Clauda Moneta. Co inspirovalo génia
a bezpochyby největší jméno impresionismu k sérii obrazů leknínů? Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 90 min.
V PÁTEK 26. DUBNA KINO 70 DOBRUŠKA
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁ.
Sobota 27. dubna v 17.30
AVENGERS: ENDGAME ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 100 min. České znění.
Sobota 27. dubna ve 20.00
HELLBOY
Repríza amerického akčního fantastického dobrodružného sci-ﬁ
ﬁlmu. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 121 min. České znění.
Koncert
Neděle 28. dubna v 18.00
NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE
& LUKÁŠ VONDRÁČEK
Pod taktovkou dirigenta Jaroslava Rybáčka se již tradičně uskuteční jarní koncert. Filharmonie si k sobě stejně jako minulý rok přizvala významného sólistu. Pro letošní jaro jím je jeden z nejlepších
klavírních virtuosů světa - Lukáš Vondráček, se kterým Noﬁ uvede
známý Klavírní koncert b moll ruského skladatele P. I. Čajkovského. Posluchači se zároveň mohou těšit na 4. vydání Noﬁn a další
klenoty ruské klasické hudby. Baba Yaga M. P. Mussorgského si
zatančí Šavlový tanec A. Chačaturjana nebo známý Valčík č. 2 D.
Šostakoviče. Generálním partnerem koncertu v Dobrušce je výrobce předních klavírních nástrojů C. Bechstein Europe.
Středa 1. května v 17.30
HLEDÁ SE YETTI
Repríza americké animované dobrodružné komedie. Letos jsou
v módě chlupáči... Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min. České
znění.

Středa 1. května ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina
Horského. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí
naproti. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min.

MALÝ SÁL
Úterý 2. dubna v 18 hodin
SAFARI – Z Johannesburgu do Botswany a Zimbabwe
RNDr. Petr Rybář
Přes mnohé problémy jsou africké rezervace a přírodní parky
posledními ostrůvky divočiny, které návštěvníkům dávají šanci zapomenout na okolní civilizaci a devastace a umožňují jim
na chvíli se stát součástí veliké africké přírody… Jen tady lze
realizovat „studijní povinnosti“ ekologa či milovníka přírody
a naplnit také dávné klukovské sny o dobrodružství Například
v poušti Kalahari, charakterizované nejen písčinami, ale i travnatými, křovitými či lesními porosty, ovšem bez povrchové vody.
V domovině nejpůvodnějšího lidského plemene – Sánů (Křováků). Naopak voda je základním živlem rozlehlé vnitrozemské
delty řeky Okavango, která ovlivňuje divočinu také v přírodní
rezervaci Moremi či národním parku Chobe. A ovšem i v dech
beroucích Viktoriiných vodopádech, jejichž první mapu v roce
1875 nakreslil český cestovatel dr. Emil Holub. Pořádá vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou. Vstupné
dobrovolné.
VÝSTAVA
250. VÝROČÍ NAROZENÍ
FRANTIŠKA VLADISLAVA HEKA
Výstava je přístupná od 2. dubna do 30. dubna v provozních
hodinách kina.

Písničkáři ve Stodole u Oubrechtů
Pohoří u Dobrušky – sobota 27. dubna od 13.00 hodin
Vystoupí: Folkáčův Band, Karel Malcovský, Dalibor Pšenička, 2JaJa, Jana Štěpánková, Standa Haláček, Erdela Terierová, David Šitavanc, Jirka Hurych, Michal Dufek, František
Michálek, Veronika Wiklová, Julius Šimko
a Honza Šimek, JaM, Vláďa Šunda, Blondýna, Slávek Maděra,
Petr Vašina a Míša Mádlová.

SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
Úterý 23. dubna
Štafetový pohár – atletické závody

9.00

Sobota 27. dubna
DF CUP U11 – jednodenní fotbalový turnaj ročníku 2008 9.00
Pátek 3. května
Pohár středních škol – fotbal, atletika, nohejbal
Slavnostní otevření atletické dráhy

9.00
15.00
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FOTBAL
Domácí mistrovské zápasy týmů SK Dobruška na Městském
stadionu Václava Šperla
Sobota 6. dubna
Krajská soutěž – starší dorost
Dobruška/Opočno – Dohalice
14.15
Krajský přebor – muži
Dobruška A – Kostelec n. O.
16.30
Neděle 7. dubna
Krajská soutěž – starší žáci
Dobruška – Dvůr Králové n. L.
14.00
Okresní přebor – muži
Dobruška B – Kostelecká Lhota
16.30
Neděle 14. dubna
Krajská soutěž – starší žáci
Dobruška/Opočno – Vrchlabí B v Opočně
14.30
Sobota 20. dubna
Krajská soutěž – starší dorost
Dobruška/Opočno – Třebechovice
14.45
Krajský přebor – muži
Dobruška A – Slavia Hradec Králové
17.00
Neděle 21. dubna
Okresní přebor – muži
Dobruška B – Žďár n.O.
17.00
Sobota 27. dubna
Krajská soutěž – starší žáci
Dobruška/Opočno – Hostinné v Opočně
14.30

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Domácí zápasy týmů T. J. Sokol Dobruška na hřišti za sokolovnou
Ženy – I. liga
neděle 14. dubna – 12.00: Sokol Dobruška – Sokol Krčín
sobota 27. dubna – 16.00: Sokol Dobruška – Sokol Tymákov A
neděle 28. dubna – 9.30: Sokol Dobruška – TJ Plzeň–Újezd
Muži – II. liga
neděle 28. dubna – 11.00: Sokol Dobruška – MS Brno
Mládež – oblastní přebor
neděle 14. dubna
8.00: Sokol Dobruška – Sokol Krčín B (mladší žákyně)
9.10: Sokol Dobruška – Sokol Krčín (starší žákyně)
13.30: Sokol Dobruška – Sokol Krčín (dorostenky)
sobota 27. dubna
9.00: Sokol Dobruška – Sokol Opatovice nad Labem (dorostenci)
14.30: Sokol Dobruška – Sokol Krčín (starší žáci)
Hostující utkání II. liga ženy (hřiště TJ Náchod v rekonstrukci)
neděle 14. dubna – 13.30: TJ Náchod – Sokol Pustějov

KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
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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

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
22. dubna na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ KRYTÝ BAZÉN
UZAVŘEN!
Čtvrtky od 17.00 do 18.00 hodin KB uzavřen (rezervace bazénu)
Pátek 26. dubna otevřeno pouze od 14 do 20 hodin
Sobota 27. dubna otevřeno pouze od 12 do 20 hodin
Úterý
14.45 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Středa
06.00 – 7.00 (rezervace 1 dráhy)
Čtvrtek
15.15 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Pátek
14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy) a dále:
AQUAEROBIC
úterý a čtvrtek 18-19 hod.
Alternativní provoz (veřejnost nebo organizace):
pondělí
16 – 19
úterý
17 – 18
čtvrtek
13 – 14
a
17 – 18
SAUNA
Pondělí
13 – 21
muži
Úterý
13 – 21
ženy
Středa
13 – 21
muži
Čtvrtek
13 – 17
ženy a 17 – 21
společná
Pátek
13 – 21
muži
Sobota
12 – 21
společná
Neděle
12 – 20
společná
Ranní plavání: (ve dnech školní výuky)
středa – pátek 6.00 – 7.30 hod.
Ranní plavání odpadá ve dnech: 18. – 19. dubna (prázdniny
ve školách)
Libor
Alena

SPINNING
Čtvrtek od 17.30 hodin
Pátek od 16.30 a 17.45 hodin
Úterý od 16.30 a 17.45 hodin

Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz
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ZE SPORTU
Historický triumf s dobrušskou stopou
Florbalista Václav Oubrecht slavil s Pardubicemi zisk
Poháru České pojišťovny
Odchovanec
dobrušského
ﬂorbalu VÁCLAV OUBRECHT se podílel
na historickém úspěchu týmu Sokol Pardubice. Účastník nejvyšší domácí soutěže
ﬂorbalistů zvítězil ve ﬁnále Poháru České
pojišťovny nad FBC Liberec 4:3. Finálový duel se uskutečnil v Olomouci a nabídl
dramatickou podívanou. Po jejím konci
poprvé v historii klubu zvedli trofej nad
hlavu pardubičtí hráči, které přijelo podpořit přes dvě stě fanoušků.
„Je to určitě největší triumf jak pardubického týmu, tak samozřejmě také můj.
Do všech zápasů jsme šli uvolněně a výsledkem bylo prvenství. Zisk poháru je
úžasná věc a oslavy jsme si moc užili,“
řekl v úvodu rozhovoru čtyřiadvacetiletý
úspěšný sportovec.
Pocházíte ze sportovní rodiny. Kdo vás
nejvíc ovlivnil při výběru sportu?
Ke sportu mě vedla od malička celá
rodina. Mamka s taťkou se díky sportu
seznámili, takže bylo jasné, že v mém
životě bude hrát sport velkou roli. Pokud
bych si měl vybrat jednoho člověka, který mě nejvíce motivoval pro sport, byl
by to můj děda Václav Volhejn. Po vzoru
rodičů jsem hrál házenou. Děda byl ale
zapřísáhlý fotbalista, takže bylo jasné,
že fotbal mě nemine. Díky dědovi, který
do mě investoval hodně času a úsilí, se mi
ve fotbale docela dařilo - samozřejmě jen
v mládežnických kategoriích.
Postupem času ale fotbal šel do ústraní
a přednost dostal ﬂorbal. Co rozhodlo?
O ﬂorbalu jsem se dozvídal od kamarádů z fotbalu a poprvé jsem ho hrál také
na tělocviku ve škole. Poté jsem přestoupil na Základní školu Fr. Kupky, kde se
ﬂorbalu už hodně věnovali a měli také vy-

Václav Oubrecht (vpravo) se spoluhráčem
Janem Kourkem pózují s pohárovou trofejí
bavení. Florbal se mi zalíbil zejména díky
tomu, že oproti fotbalu je rychlý, člověk
nečeká tak dlouho na nahrávku, nemusí kvůli střele přeběhnout desítky metrů
a hlavně se mi v něm dařilo, což mě samozřejmě motivovalo nejvíc.
Přibližte další etapy vaší ﬂorfbalové kariéry.
Prvních pár let své ﬂorbalové kariéry jsem strávil doma v Dobrušce. Zde
jsem díky ﬂorbalu poznal řadu skvělých
lidí, kteří dodnes velkou mírou přispívají
k rozvoji dobrušského sportu. Na střední
škole si mě vytáhli do Náchoda. Tenkrát
tam postoupili do první ligy mužů a dávali dohromady tým. V Náchodě hrál můj
tehdejší dobrušský trenér Honza Jirák
a také další kluci, co jsem znal. Po sezoně v Náchodě mi přišla nabídka z Hradce Králové, kde vybojovali extraligu
juniorů. Z počátku jsem nabídku odmítl,
ale po důkladném zvážení jsem nakonec
nastoupil v této soutěži. Ani v Náchodě
a ani v Hradci se z pohledu týmu sezona
nevydařila. Nicméně takto jsem se dostal k velkému ﬂorbalu. Po sezoně jsem
se dostal s Petrem Čiháčkem na schůzku
s tehdejším trenérem extraligového klubu

Startuje cyklistický Dobrušský pohár 2019
Úvodním závodem, jímž bude Silniční
časovka – Memoriál Jana Lamicha v Po-

hoří, odstartuje v neděli 14. dubna již 26.
ročník amatérského cyklistického Dobrušského poháru
Program DP 2019
- Memoriálu MarNE 14. 4.: Silniční časovka Pohoří (10 km).
tina Hockého.
SO 27. 4.: XC MTB Stalak Bike Cup Rychnov n. K. (30 km).
Pořadatelé z Tri
NE 12. 5.: XC MTB Mělčany (29 km).
Clubu Dobruška
NE 19. 5.: Silniční časovka Semechnice – Záhornice (12 km).
připravili na letoNE 23. 6.: Silniční závod Olešnice v O. h. (86 km).
šek osm závodů.
NE 14. 7.: Silniční závod Dobruška (63 km).
Tři z nich pořádají
NE 11. 8.: Silniční časovka – Luisino Údolí (19 km).
kolegové z RychNE 15. 9.: Silniční okruhy Kounov (80 km).
nova nad Kněžnou.

Sokol Pardubice. Tam jsme se dohodli, že
mě vezmou na zkušební trénink pro nováčky a pak se uvidí. A vyšlo to. Od roku
2013 hájím pardubické barvy.
V loňském roce jste si od ﬂorbalu
na chvíli odpočinul a nějakou dobu pobýval v zahraničí. Co vám tato zkušenost dala do života?
Vedle milovaného ﬂorbalu mám velmi
rád cestování. Bohužel cestování nejde
příliš dohromady s jakýmkoli sportem
na vrcholové úrovni. Takže bylo jasné,
že ﬂorbal musí na chvilku ustoupit. S přítelkyní jsme se nakonec rozhodli, že poletíme do Norska. Přes známou z vysoké
školy jsme si sehnali práci v horském hotelu poblíž Lillehammeru, kde jsme byli
od dubna do září. Bylo to úžasné dobrodružství plné cestování, poznávání nových lidí a užívání si. Z mého pohledu se
jednalo o cennou zkušenost, kterou by si
měl vyzkoušet každý. Člověku to trochu
otevře oči. Zjistí, co je pro něho v životě
důležité, a co naopak nepotřebuje.
Vraťme se k současnosti. Kam sahají
ambice pardubického týmu v letošní
sezoně?
Letošní sezona nám bohužel nevychází úplně podle našich představ. Nedaří se
nám udržet výkony na takové úrovni, jaká
by měla být. Podle všeho se letos nevyhneme bojům play - down, tedy o udržení
extraligové příslušnosti. Nicméně celé je
to v našich rukách. V superlize máme nejvyšší návštěvnost na domácích zápasech,
takže už kvůli divákům musíme udělat
vše, abychom superligu udrželi.
Největší ﬂorbalová přání a cíle?
Největším přáním vždy bylo a je vyzkoušet si mezinárodní ﬂorbal. Ať už v podobě zahraničního angažmá nebo v dresu
české reprezentace. Nicméně aktuálně se
musím nejvíce soustředit na extraligovou
sezonu, která se dostává do ﬁnální části.
(dr)
Jedná se o závod XC MTB Stalak Bike
Cup, silniční časovky v Semechnicích
a v Kvasinách.
Tri club Dobruška v letošním roce
uspořádá v květnu tradiční dětský závod
na horských kolech Dětský MTB závod,
dva běžecké závody Mělčanský kros (sobota 11. 5.) a Kounovský kros (15. 6.), triatlon v Opočně (19. 6.) a duatlon v Pohoří
(24. 8.). Oba běhy jsou zařazeny do seriálu Velká cena východních Čech v bězích
2019. Triatlon a duatlon jsou pak součástí
Středečního triatlonového poháru memoriálu - Míly Holcmana.
(dr, vr)
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Marta Dobruška obhájila prvenství
Triumfem týmu Marta Dobruška A
skončil 46. ročník turnaje neregistrovaných kuželkářů o „Pohár ředitele Pivovaru Primátor Náchod“.
Vítězný tým z města F. L. Věka ve složení Pavel Míšek, Jan Sedláček, Petr No-

vák, Petr Svoboda a Vít Svoboda obhájil
loňské prvenství a zajistil si účast v kvaliﬁkaci Mistrovství České republiky
neregistrovaných družstev. Úspěšné vystoupení Marty podtrhl B-tým, který oslavil postup do čtvrté ligy.

Vítězný tým Marta Dobruška s novou trofejí.
Zleva: Vít Svoboda, Petr Svoboda, Jan Sedláček, Petr Novák a Pavel Míšek

Prvoligový bronz vybojovali hráči Realu Dobruška.
Zleva: Aleš Frinta, Aleš Hrudík, Miroslav Sixta, Marcel Hájek
a Leoš Dragúň

celkem 28 bodů, ze všech mužstev nastříleli nejvíce branek (skóre 95:53) a Marek
Brich se stal nejlepším střelcem soutěže
s 28 brankami.
Dobrušští futsalisté zakončili sezonu
výhrou a prohrou.
V boji o druhé místo
v oslabené sestavě
podlehli FC Legii
2:9, když v poločase drželi nadějnou remízu 1:1.
Obě branky vstřelil
Kříž. Chuť si spravili v posledním

Tým FC Santus Dobruška obsadil v nejvyšší krajské futsalové
soutěži třetí příčku
34

Hájkův rekord
Jedním z vrcholů letošního turnaje
bylo vystoupení Marcela Hájka z Realu
Dobruška,
který vytvořil nový
rekord
turnaje
výkonem neuvěřitelných 325 kuželek a již počtvrté
ovládl
celkové
pořadí jednotlivců s průměrem
282
shozených
kuželek.
(dr)
Marcel Hájek z Realu Dobruška vytvořil
nový rekord turnaje a počtvrté ovládl celkové pořadí jednotlivců

B-tým Marty Dobruška se radoval z postupu do čtvrté ligy.
Zleva: Zdena Svobodová, Marie Jandová, Denisa Jandová
a Vít Svoboda

Santus nejlépe střílel, ale skončil třetí
Tým FC Santus Dobruška obsadil
v Krajském přeboru mužů ve futsalu konečné třetí místo. Z prvenství se radovalo
Flamengo Hradec Králové B, druhý skončil celek FC Legia. Hráči Santusu získali

Bronz pro Real
Třetí místo v elitní první lize vybojoval
Real Dobruška, který v konkurenci všech
84 zúčastněných družstev dosáhl letošního nejvyššího výkonu 1100 shozených
kuželek (M. Sixta 252, M. Hájek 325,
Aleš Hrudík 264 a L. Dragúň 259).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

duelu s B-týmem Orel Hradec Králové,
který porazili 12:6. O branky se podělili:
Brich 6, Kříž 3, Slezák 2 a M. Eimann.
Celkem se do sezony zapojilo 19 hráčů. Hráč (počet odehraných zápasů / počet vstřelených branek): Marek Brich
(12/28), Martin Eimann (12/5), Matouš
Brožek (11/9), Martin Skočdopole (11/0)
– brankář, Josef Kupka (9/2), Patrik Kříž
(6/7), Ondřej Podsztavek (6/3), Aleš Hašek (5/13), Šimon Brožek (5/4), Erik Týfa
(4/4), Ondřej Vrabec (4/1), Aleš Balcar
(4/4), Jiří Matějů (3/0) – brankář, Lukáš
Müller (3/2), Marcel Majer (2/0), Antonín
Valášek (2/8), Roman Slezák (2/2), Lukáš
Böhm (2/2) a Miloš Petr (1/1).
(dr, me)

Flamengo HK "B"
FC Legia
F.C. Santus Dobruška
FC Hespro
Reds HK
Orel HK "B"
FC Blešno
Štroncek

14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
9
9
4
4
3
3

1
0
1
0
0
0
1
1

2
3
4
5
10
10
10
10

70:37
70:33
95:53
78:56
33:84
43:67
42:66
50:85

34
33
28
27
12
12
10
10
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Z DOBRUŠSKÝCH FIREM
Záměrem je růst cestou rozšíření sortimentu výrobků
„O této investici jsme snili posledních
osm let,“ prozradil ING. LUBOŠ MORAVEC, ředitel ﬁrmy Koenig & Bauer
Graﬁtec v krátkém rozhovoru na téma investice v řádu 80 miliónů korun, kterou
s týmem spolupracovníků v halách dobrušské společnosti připravuje.
Můžete potvrdit informaci, že ve vaší
ﬁrmě připravujete na letošní rok investici v řádech několika desítek miliónů
korun?
Ano je to pravda. Už v loňském roce
jsme investovali 30 milionů korun do rozšíření montáže, nových šaten a svačinových místností. Letošní rok je však
po mnoha letech pro nás unikátní tím,
že budeme investovat 80 milionů korun
do výrobních technologií a to do čtyř nejmodernějších obráběcích strojů.

sortimentu výrobků. Proto potřebujeme
moderní stroje, které jsou podstatně produktivnější, a budeme na nich schopni vyrobit velmi přesné komponenty.
Vzniknou tím další pracovní místa?
A pokud ano, v jakých oborech?
Pokud se nám naše cíle podaří splnit,
plánujeme hlavně růst na montáži. Co se
týká výroby, dlouhodobě se potýkáme
s vysokým věkovým průměrem našich
pracovníků. Hodně lidí půjde v nejbližších letech do důchodu, jsou to hlavně obráběči na klasických strojích. Pro mladé
lidi není práce na těchto strojích atraktivní. Proto je pro nás tak důležité, že s ge-

nerační obměnou našich obráběčů dojde
i ke generační obměně výrobní technologie. Moderní stroje jsou řízeny počítači,
ovládány dotykovými obrazovkami. To je
technologie, která je atraktivní pro mladou generaci. Jedině tak můžeme naši zaměstnanost udržet na současné úrovni.
(eda)

Jak dlouho jste projekt připravovali?
O této investici jsme snili posledních
osm let
Co je smyslem takové investice?
Povede k rozšíření výroby?
Hlavním smyslem je náhrada starých
obráběcích stojů, které jsou velmi poruchové a technologicky zastaralé. Naším záměrem je růst cestou rozšíření

PALEC NAHORU
Mezi obyvateli Dobrušky najdeme přes padesát
Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá
nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných
finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi,
které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak
mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například
častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu,
zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než
6218 rodinám, z Dobrušky pochází pět
z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás
najdeme přes 50. Děkujeme všem,
kteří se rozhodli nezištně pomáhat
druhým. Každý den vidíme, že i malý
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit
úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům
Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz
hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů.
Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc
přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky
více než 3400 rodin.

Petr Sýkora s rodinou, které pomahají Dobří andělé
35
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Křížovka o ceny
Tajenka třetího čísla Dobrušského zpravodaje roku 2019 souvisela s významným
výročím. Ve čtvrtek 11. dubna uplyne
250 let od narození F. Vl. Heka. Právě v tento den se v kostele sv. Václava
od 18 hodin uskuteční slavnostní koncert
na počet této významné osobnosti. Tajenka 3/2019 zněla následovně: CCL LET
OD NAROZENÍ HEKA.
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Z téměř sedmdesáti úspěšných luštitelů jsme vylosovali následující trio:
Radana Moravcová z Křovic, Miroslav
Remeš a Hana Laštovicová z Dobrušky.
Šťastní výherci získávají obvyklou cenu
- poukázku na dvě vstupenky na dubnové ﬁlmové představení ve velkém sále
Společenského centra-Kina 70 dle vlastního výběru. Všichni si ji mohou vyzvednout v Informačním centru na náměstí
F. L. Věka. Gratulujeme.

Vyhrát vstupenky do dobrušského kina
na ﬁlm promítaný během pátého 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 pondělí 15. dubna. Stačí jen mít trochu více
štěstí při slosování správných řešení…
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.

NÁPOVĚDA: ANAA, TRIM, BYRETA, STOA.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.

R

ZnaĀková prodejna Āeských výrobcĪ náĢadí a nástrojĪ Dobruška

VÝROBA A PRODEJ VRTÁKĩ

otevírací doba: Po-Pá - 7:00-12:00 / 13:00-17:00 hod. So: 8:00-11:00 hod.
Odpovďdný vedoucí: Marek Frelich
Fr. Kupky 324, 518 01 Dobruška
Najdete nás i na Facebooku:
Nástroje CZ Prodejna Dobruška
Mobil: 606 086 884, www.nastrojecz.cz, dobruska@nastrojecz.cz

Novď otevĢeno i v sobotu!
Po-Pá otevĢeno od 7:00

Prodejna je v Dobrušce za kostelem v zatáce...

Skladem spojovací materiál vĀetnď NEREZového programu.
Nabízíme Vám Coffee to GO

Stroje, náĢadí, nástroje
a brusivo které bude fungovat.
HraĀky neprodáváme!

Za nákup nad 100 KĀ káva na cestu.

98,35 KĀ bez DPH
119,00 KĀ s DPH

15,70 KĀ bez DPH
19,00 KĀ s DPH

81,82 KĀ bez DPH

Roura kouĢová

99,00 KĀ s DPH

RĪžice kouĢová
100mm Cu

100mm

Skladem všechny
rozmďry kolen, trubek,
zdďĢí a rĪžic…

284,30 KĀ bez DPH
344,00 KĀ s DPH

98,35 KĀ bez DPH
119,00 KĀ s DPH

Koleno kouĢové
100mm

39,67 KĀ bez DPH

81,82 KĀ
Ā bez DPH

12,40 KĀ bez DPH

48,00 KĀ s DPH

99,00 KĀ
K s DPH

15,00 KĀ s DPH

Kování dveĢní

Náhradní kartuš

Žáruvzdorný
tmel Rudokit

Pájecí souprava

MagicHome Manuela, klika-klika
klíĀ 72mm, zlatá
ucelený sortiment zámkĪ a kování

NT 1350, 2kg

TYPHOON

ZdďĢ kouĢová
100mm

40,50 KĀ bez DPH
652,07 KĀ bez DPH

49,00 KĀ s DPH

789,00 KĀ s DPH

Láhev PB

2kg - nová
552,89 KĀ bez DPH
669,00 KĀ s DPH

Lahev PB 2kg
není souĀástí

Lampa Brilant

511,57 KĀ bez DPH
619,00 KĀ s DPH

2x3m, 65g/m 32729

707,44 KĀ bez DPH
856,00 KĀ s DPH

Lahev PB 2kg
není souĀástí

Lahev PB 2kg
není souĀástí

Teplomet Ardent

Plachta Tarpaulin Light

VaĢiĀ Picamp

dvouhoĢákový

2350,41 KĀ bez DPH
2844,00 KĀ s DPH

3304,96 KĀ bez DPH
3999,00 KĀ s DPH

3024,79 KĀ bez DPH
3660,00 KĀ s DPH

1964,46 KĀ bez DPH

Teplogenerátor

2377,00 KĀ s DPH

piezozapalování, termopojistka, pojistka
proti pĢehĢátí topidla, plynulá regulace,
výkon 5 - 10kW, hmotnost 4,3kg,
spotĢeba 355 - 740g/hod. VýhĢevnost 360 m3

Kompresor Airboy 186 OF E

kompresní systém WDS, sací výkon 180 l/min,
plnící výkon cca 90 l/min, objem tl. nádoby 6 l

kompletní
sortiment žebĢíkĪ

Vysokotlaký ĀistiĀ
HDR-K 39-12

ŽebĢík hliníkový

teleskopický, jednodílný
(890 - 3600mm)

Akce platí od 01.04.2019 do 30.04.2019. Fotogra¿e jsou ilustraþní. PĜípadné technické zmČny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornČní. Akce platí do vyprodání zásob.
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INZERCE

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Leoš Dragúň,
e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz, tel. 778 536 600.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Mgr. Taťána Klapková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný.
Autorka fotograﬁe z návštěvy vzácných hostů Jindřicha Hrubého,
Evy Voskové a Jana Bössera v rodném domku F. V. Heka
na titulní straně: Dana Ehlová.
Autoři fotograﬁí: Pavel Štěpán, Miroslav Sixta, Leoš Dragúň,
Dana Ehlová, Tereza Pecenová, Honza Ježdík, Jana Melicharová,
Petr Slavík, Lenka Bendzová, Pavel Horák a Luboš Moravec.
Archivy: města Dobrušky, vlastivědného muzea, městské knihovny,
SPŠel•it Dobruška, ZŠ Fr. Kupky, ZŠ Polická, ZŠ Opočenská
a FC Santus Dobruška.
Tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci (v prosinci 10.).
Distribuce: Česká pošta.
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Výstavba okružní křižovatky
V březnu byla zahájena VÝSTAVBA
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY u benzínové čerpací stanice v Dobrušce. V první
etapě se bude stavět polovina křižovatky
směrem do Dobrušky (na situaci znázorněna červenou barvou). Příjezd do města
ulicí Fr. Kupky je zcela uzavřen. Řízení
provozu na silnici I. třídy č. 14 (Náchod
– Rychnov n. K.) zajišťují regulovčíci
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BR

vání druhé poloviny kruhové křižovatky
přinese větší omezení provozu ve směru
do Orlických hor. Informace o objízdných
trasách a přechodných úpravách najdete
na webových stránkách města a v dalších
vydáních Dobrušského zpravodaje. Vyzýváme řidiče, aby při průjezdu staveništěm
dbali zvýšené opatrnosti.
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a v nočních hodinách semafory. Řidiči
přijíždějící z Orlických hor (od Deštného a Olešnice) se průběžně zařazují
mezi projíždějící vozidla dle příkazové
dopravní značky „Zařaď se do proudu
projíždějících vozidel“, která je zpracována i v polštině. Druhá etapa odstartuje na začátku prázdnin a podle plánu by
práce měly skončit do konce září. Budo-
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VÝJEZD
NA SILNICI I/14 V
DOBRUŠCE VE SMĚRU
OD OHNIŠOVA
SIL.II/285 A OD BAČETÍNA
SIL. II/309
OMEZEN

Poslední únorovou sobotu vyvrcholil závěrečným karnevalem v areálu SKI KLUBU
Dobruška na Šerlichu již 48. ROČNÍK VEŘEJNÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Letošní kurz
patřil k nejlepším, které dobrušský „lyžák" pamatuje. Počasí účastníkům přálo, nadílka
sněhu dostatečně pokryla sjezdovku, takže v klidu odjeli osm povinných lekcí a jednu
navíc. Do letošního ročníku lyžařské školy se přihlásilo celkem 196 účastníků, kteří byli
rozděleni do osmnácti družstev ve čtyřech autobusech. Výuku lyžování a jízdy na snowboardu i potřebné zázemí zabezpečovalo šedesát vedoucích a dvanáct členů technického
personálu. Všichni tito členové SKI KLUBU se o zdárný průběh lyžařské školy postarali
ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Za to jim patří dík.

