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SLAVNOSTNÍ KONCERT k 250. výročí narození Františka Vladislava Heka
v kostele sv. Václava byl vskutku důstojnou oslavou jubilea nejslavnějšího
dobrušského rodáka. Podrobnosti o vydařené kulturní akci, kterou připravil Spolek
F. L. Věka, najdete na straně 15 a 16.
Výstava obrazů a grafik Josefa Benedikta v městském lapidáriu nazvaná MALÉ
ZASTAVENÍ byla slavnostně zahájena
4. dubna. Jde o rekapitulaci tvorby současné etapy při příležitosti letošního
autorova životního výročí.

Ve foyer knihovny se v úterý 9. dubna uskutečnilo SETKÁNÍ
S PAVLEM KOSATÍKEM, spisovatelem a publicistou, scénáristou televizního cyklu České století. Absolvent pražské právnické fakulty je autorem nebo spoluautorem téměř pěti desítek
knih. K těm nejúspěšnějším patří tituly Věra Čáslavská – Život
na Olympu, Člověk má dělat to, nač má sílu – Život Olgy Havlové
či Jan Masaryk: Pravdivý příběh.
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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
držíte v rukou
květnové
číslo
Dobrušského zpravodaje, ve kterém
přinášíme články
a informace ze
všech oblastí života v našem městě a nejbližším
okolí. Jsem rád, že zpravodaj s novou
grafickou úpravou a rozsahem si za více
než dva roky našel řadu spokojených čtenářů. V této souvislosti musím s radostí
oznámit, že Dobrušský zpravodaj zvítězil
v druhém ročníku soutěže o nejlepší obecní zpravodaje v Královéhradeckém kraji
v kategorii formátu A4 s celobarevnou
obálkou. Vážíme si tohoto ocenění, které je závazkem do další práce pro co nejkomplexnější informování občanů našeho
města.
Uplynulý měsíc se nesl ve znamení oslav významného výročí. Ve čtvrtek
11. dubna uplynulo 250 let od narození
F. V. Heka. Právě v tento den se v kostele
sv. Václava uskutečnil slavnostní koncert,
který byl důstojnou oslavou jubilea nejznámějšího dobrušského rodáka. Houslista Václav Hudeček, Festivalový orchestr
F. L. Věka, dirigent Debashish Chaudhuri,
ženský pěvecký sbor Vlasta a moderátor
Jiří Vejvoda připravili posluchačům nezapomenutelný zážitek.
Památku F. V. Heka jsme uctili rovněž
položením věnce na jeho hrob v Letohradě. Při „Dni F. V. Heka“ byly bezplatně
zpřístupněny tři památky a zájem o prohlídky byl mimořádný. Rodný domek
F. L. Heka, radniční věž a sklepení soukromého domu čp. 14 na náměstí si prohlédlo celkem 624 návštěvníků.
V květnu nás kromě dvou svátečních
dnů, kdy si připomeneme Svátek práce a Den vítězství, čeká řada kulturních
a sportovních akcí. V pátek 3. května se
uskuteční slavnostní otevření zrekonstruovaného Městského stadionu Václava
Šperla v Dobrušce. Program odstartuje
sportovní klání dobrušských středních
škol, po vyhlášení výsledků a slavnostním
otevření nové tartanové dráhy bude následovat kulturní část, v níž se představí tři
hudební skupiny.
Ve dnech 24. – 26. května ožije náměstí
F. L. Věka, ulice Opočenská a Komenského tradiční Dobrušskou poutí. Organizátorka pouti Monika Růžičková připravila
ve spolupráci s městem na pátek 24. května doprovodný program, v němž  se představí mažoretky a taneční skupiny. Večer

vystoupí zpěvačka Ella a program završí
koncert Heidi Janků.
Poslední květnový den se od 20 hodin
na náměstí F. L. Věka uskuteční koncert Janka Ledeckého. Věřím, že se při
jeho vystoupení zaplní prostranství

u radnice a posluchači si přijdou na své.
Přeji pěkný poslech a v nadcházejícím
měsíci lásky hodně krásných a úspěšných
dní.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Uctění památky F. Vl. Heka v Letohradě
Starosta Dobrušky Petr Lžíčař společně s místostarostou Miroslavem Sixtou
navštívili Letohrad, aby položením věnce na hrob dobrušského rodáka Františka
Vladislava Heka uctili památku tohoto
velkého vlastence, spisovatele, skladatele
a publicisty, od jehož narození uplynulo
ve čtvrtek 11. dubna
250 let.
Představitelé
Dobrušky se během
návštěvy setkali se
starostou Letohradu
Petrem Fialou, aby
projednali možnosti
vzájemné spolupráce
obou měst, jež spojuje významná osoba
českého obrození.
Za
doprovodu
letohradského mís-

tostarosty Martina Hatky pak dobrušská
delegace navštívila hřbitov, kde byl předloni u příležitosti 170. výročí úmrtí F. Vl.
Heka rekonstruován jeho hrob. Položení
věnce na místo posledního odpočinku
dobrušského rodáka udělalo tečku za pietním aktem.                                       (dr)

Číslo měsíce: 250
V dubnu, přesně ve čtvrtek 11. dubna, jsme oslavili významné jubileum: dvě stě
padesát let od narození Františka Vladislava Heka. Odkaz velkého vlastence, spisovatele a skladatele si připomenuli také žáci  a studenti dobrušských základních škol
a gymnázia. Život nejznámějšího dobrušského rodáka jim ve zkratce přiblížil historik Jiří Mach. Následně se ve velkém sále Kina 70 promítal úvodní díl proslulého televizního seriálu F. L. Věk natočeného podle stejnojmenného románu Aloise Jiráska,
který biografii dobrušského rodáka použil jako předobraz osudů hlavního hrdiny.
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Zprávy z radnice
Z jednání rady a zastupitelstva města
schvaluje

Rada města
dne 18.03.2019

–– program schůze a provedla kontrolu plnění
úkolů vyplývajících z dříve přijatých usnesení rady města
–– zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Přechody pro chodce
a stavební úpravy chodníku u ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, VO, výměna vodovodního
řadu u ZŠ Fr. Kupky a výměna chodníku před čp. 965“ formou odeslání výzvy
o zahájení výběrového řízení těmto obchodním subjektům: NOVOSTAV, s. r. o.,
IČ 45539006; Chládek Tintěra, Pardubice,
a. s., IČ 25253361; STAVITELSTVÍ DS, s.
r. o., IČ 25932381; Dlažba Vysoké Mýto,
s. r. o., IČ 25953818; KENVI CZ, s. r. o.,
IČ 28825039; COLAS CZ, a. s.,
IČ 26177005; V + V, s. r. o., stavební a obchodní firma,  IČ 60914602
–– výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek
a všech jejích dalších příloh pro výběrové
řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Přechody pro chodce a stavební úpravy chodníku
u ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, VO, výměna
vodovodního řadu u ZŠ Fr. Kupky a výměna chodníku před čp. 965“
–– uzavření smlouvy o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic Královehradeckého
kraje, IČ 70947996. Úhrada za omezení užívání nemovitosti odpovídá částce 7.685 Kč
včetně DPH
–– uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Stavebním bytovým
družstvem v Dobrušce, IČ 00045250, jejíž
obsahem je ve prospěch města Dobrušky povinnost strpět uložení a provozování
stavby Rozšíření veřejného osvětlení v ulici
Pulická v Dobrušce na pozemcích parc. č.
1246/1 v k. ú. Dobruška a 342/1 v k. ú. Pulice a s tím související právo vstupu a vjezdu
v rozsahu dle geometrického plánu č. 197722/2019, 381-22/2019 ze dne 08.02.2019.
Věcné břemeno se sjednává bezúplatně
–– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Automatický zavlažovací systém v Archlebových sadech,
Dobruška“ výběr nejvhodnější nabídky
pro plnění této veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo s Janem Šolcem,
IČ 42251923. Nabídková cena tohoto subjektu činí 575.539 Kč bez DPH,
696.402,19 Kč vč. DPH podle platné sazby
–– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí se Stavebním bytovým družstvem
v Dobrušce, IČ 00045250, za účelem umístění lešení v šíři cca 1 m od domu čp. 396
v ulici Kostelní a v ulici Malá Kostelní
v Dobrušce pro opravu fasády tohoto domu
–– uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 08.04.2010 k bytu č. 2 v domě
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čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 2 do 31.03.2020
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 14.12.2012 k bytu č. 5 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 31.03.2020
uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.12.2015 k bytu č. 5
v domě čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 5 do 30.06.2019
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.09.2017 k bytu č. 15 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 15 do 30.04.2019
uzavření Dodatku č. 78 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 30.04.2019
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
30 v čp. 813 v ulici Mírové v Dobrušce
s XXXXX. Doba nájmu bude sjednána ode
dne uzavření smlouvy do 31.12.2019
současné uzavření Darovací smlouvy a Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne
05.08.2011 se společností Sodexo – integrovaný facility management a zařízení
školního stravování, s. r. o. (Sodexo s. r. o.),
IČ 44569165, DIČ CZ699003403 a pověřuje Oddělení majetku města Odboru rozvoje
města Městského úřadu Dobruška rozhodnutím o uzavření dohody o postoupení práv
ze záruky za jakost k movitým věcem
nabytým městem Dobruškou na základě
darovací smlouvy se společností Sodexo –
integrovaný facility management a zařízení
školního stravování s. r. o. (Sodexo s. r. o.),
IČ 44569165, DIČ CZ699003403
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na celoroční činnost v roce 2019
spolku Klub orientačního běhu Dobruška,
z. s., IČ 42886309, 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
15.000 Kč na akci - putovní výstavu v rámci projektu Příběhy našich sousedů k osmičkovým výročím spolku POST BELLUM,
o. p. s., IČ 26548526, 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
50.000 Kč na celoroční činnost – provoz
volnočasového klubu VJEŠÁK a VJEŠÁČEK - v roce 2019 spolku Centrum pro
všechny generace z. s., IČ 22856285, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
subjektem, a to dle vzorové smlouvy schvá-

lené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016
–– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
15.000 Kč na celoroční činnost v roce 2019
a akce Zpívání pro potěšení, Sousedské
posezení, Putování s F. L. Věkem, Loučení s prázdninami, Drakiáda, Barevná tma,
Vánoční posezení, výlety a relaxační a poznávací pobyty spolku Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Dobruška,
IČ 07751079, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle
vzorové smlouvy schválené Radou města
Dobrušky dne 13.12.2016
–– bezplatné zapůjčení prostor Sokolovny
v Dobrušce dne 11.05.2019 od 8 do 15
hodin Domu dětí a mládeže Dobruška,
Č 64224635 za účelem realizace taneční
soutěže Dobrušské sluníčko. Podrobnosti
zapůjčení si pořadatel akce domluví přímo s vedoucím Sportovních zařízení města
Dobrušky
–– uzavření veřejnoprávní smlouvy k vyřizování přestupkové agendy s obcí Mokré
–– uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315 za účelem zajištění semináře řídících pracovníků
městské policie
–– ceník prací a služeb Technických služeb
města platný od 01.04.2019

jmenuje

–– hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení
a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Přechody pro chodce a stavební úpravy chodníku
u ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, VO, výměna
vodovodního řadu u ZŠ Fr. Kupky a výměna chodníku před čp. 965“ v tomto složení:
Ivan Koláčný, radní, Mgr. Martin Pošvář,
referent odboru rozvoje města, Ivo Hagara,
investiční technik, Miloš Votroubek DiS.,
referent odboru rozvoje města

bere na vědomí

–– zápis ze schůzky komise památkové péče ze
dne 13.03.2019 k programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na rok 2019, text
usnesení komise památkové péče a Koncepci podpory péče památkového fondu
ve správním území obce s rozšířenou působností k dotačnímu programu

souhlasí

–– se stavbou „Lidl Dobruška, ulice Solnická“
dle projektové dokumentace s názvem „Lidl
Dobruška, ulice Solnická“, vypracované
společností TIPRO projekt, s. r. o., Brno,
stupeň DSP, ve znění zaslaném e-mailem
dne 07.03.2019 a doplněné e-mailem dne
14.03.2019, na pozemcích města 2113/137,
2113/138, 2113/125, 2113/126, 2113/130,
2113/135, 2885/1, 2885/5, 2886/2, 2136/1,
2136/2, 2142/16 a 2941/3 v obci a k. ú.
Dobruška, a to pro účely vydání všech
stavebních povolení pro stavební objekty
řešené shora uvedenou projektovou dokumentací
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–– s vybudováním sjezdu z místní komunikace
ul. Pulická na pozemku parc. č. 2726 v obci
a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc. č. 725 v obci a k. ú.
Dobruška ve vlastnictví manželů XXXXX,
v souladu s předloženým výkresem projektové dokumentace: situační výkres samostatného sjezdu, č. výkresu: C.05, stupeň
PD: DÚR + DSP, zak. číslo: 2019-02 01,
s názvem „Novostavba rodinného domu
na parc.č. 724 a 725, Dobruška – Pulická“,
vyhotoveným společností Centrum PRO,
s. r. o., Dobruška, k datu 02/2019 a přiloženými podmínkami. Zároveň Rada města
Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním
místní komunikace ul. Pulická na pozemku parc. č. 2726 v obci a k. ú Dobruška
ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, spočívajícím v provádění stavebních prací souvisejících s výše uvedenou
stavbou sjezdu
–– s vybudováním sjezdu z účelové pozemní
komunikace na pozemku parc. č. 366 v obci
Dobruška a k. ú. Křovice ve vlastnictví
města Dobrušky na pozemek parc. č. 279
v obci Dobruška a k. ú. Křovice ve vlastnictví pana XXXXX, v souladu s předloženým výkresem č. C.2 – celkový situační
výkres projektové dokumentace, stupeň
DUS a DOS, vyhotovené společností A-styl
atelier, Hradec Králové, s názvem „Novostavba rodinného domu a přilehlých zpevněných ploch na pozemcích parc. č. st 49,
parc. č. 279 a parc. č. 272/5, k. ú. Křovice
(627542), obec Dobruška (576271), kraj
Královéhradecký“, k datu 01/2019 a přiloženými podmínkami
–– s postoupením Smlouvy o nájmu bytu
ze dne 18.12.2000 uzavřené mezi městem Dobruškou a XXXXX ze stávajících
nájemců na pana XXXXX, dle Smlouvy o postoupení smlouvy o nájmu bytu
a smlouvy o smlouvě budoucí kupní
a smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 13.03.2019 panem XXXXX s panem
XXXXX, a to za podmínky, že Zastupitelstvem města Dobrušky bude udělen souhlas
s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní uzavřené dne 11.11.2002 mezi městem Dobruškou a XXXXX dle výše uvedené postupní smlouvy

––

––

––

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky

–– schválit provedení rozpočtového opatření č.
5/2019 dle předloženého návrhu
–– schválit zadání Změny č. 3 Územního plánu Dobruška v souladu s ustanovením § 47
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
–– schválit realizaci projektu „Revitalizace areálu staré teplárny Dobruška“, jehož
celkové náklady nepřesáhnou 25 mil. Kč
a jehož cílem je vybudování zázemí pro
Organizační složku města Dobrušky Technické služby, a to včetně zajištění jeho
financování minimálně ve výši povinné spoluúčasti příjemce dotace z dotačního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR „117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“
–– schválit obsah projektu regenerace území
brownfieldu „Areál staré teplárny Dobruška“ zařazeného do Národní databáze
brownfieldů pod identifikačním číslem

––

––

10350, jehož cílem je vybudování zázemí
pro Organizační složku města Dobrušky
Technické služby v rozsahu umožňujícím
její přesun ze stávajících prostor
schválit podání žádosti o podporu na projekt
„Revitalizace areálu staré teplárny Dobruška“ z podprogramu „117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití“ vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR
schválit směnu pozemku parc. č. 2186/312
o výměře 3.149 m2 odděleného geometrickým plánem č. 1945-77/2018 vyhotoveným
dne 14.06.2018 společností Geospol, s. r. o.,
Dobruška, z pozemku parc. č. 2186/312v obci
a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky parc. č. 3018/124 o výměře 2
m2, parc. č. 2202/20 o výměře 325 m2 a parc.
č. 2186/326 o výměře 400 m2 tvořeného dílem „a“ odděleného stejným geometrickým
plánem z pozemku parc. č. 2186/316, dílem
„b“ odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 2186/2, dílem „c“
odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 2186/314 a dílem „d“
odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 2186/313, vše v obci a k.
ú. Dobruška, ve vlastnictví společnosti Material & Technology, s. r. o., se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, IČ 27504522.
Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena pozemku směňovaného městem činí 1.102.150 Kč, dohodnutá
cena pozemků směňovaných společností Material & Technology činí 145.400 Kč. Společnost Material & Technology, s. r. o.,
zaplatí městu Dobrušce na dorovnání rozdílu ve smluvních cenách směňovaných nemovitých věcí doplatek ve výši 956.750 Kč
na jeho účet do 60 dnů od podpisu smlouvy.
Návrh na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí bude podán až po úplném
zaplacení doplatku smluvních cen. Náklady
na vyhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemků a správní poplatek
za návrh na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí společnost Material &
Technology, s. r. o.
souhlasit s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 11.11.2002 uzavřené mezi městem Dobruškou a XXXXX,
z XXXXX na XXXXX, dle Smlouvy o postoupení smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy
o postoupení pohledávky uzavřené dne
13.03.2019 panem XXXXX s panem
XXXXX
rozhodnout o poskytnutí/neposkytnutí
neinvestiční dotace ve výši 220.000 Kč
na celoroční činnost v roce 2019 spolku Tělocvičná jednota Sokol Dobruška,
IČ 00578941, 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
schválit obecně závaznou vyhlášku č.
1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

schvaluje

Rada města
dne 27.03.2019

–– program schůze a provedla kontrolu plnění
úkolů vyplývajících z dříve přijatých usnesení rady města

–– uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. RKA-V-33/2019 s Úřadem práce ČR – krajská
pobočka v Hradci Králové, IČ 72496991
–– navýšení počtu pracovníků technických
služeb o 2 zaměstnance na dobu nejpozději
do 30.06.2019.

Rada města
dne 01.04.2019
schvaluje

–– provedení rozpočtového opatření č. 6/2019,
dle předloženého návrhu
–– objednání výroby 2 ks střídacích tribun pro
Městský stadion Václava Šperla specifikovaných v přiložené cenové nabídce u Lukáše Kočího, IČ 01296639 za cenu 139.970 Kč
bez DPH, tj. 169.363,70 Kč vč. DPH podle
platné sazby a výjimku z postupu stanoveného organizační směrnicí města Dobrušky
„Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ v případě v předchozím bodě uvedené veřejné zakázky na výrobu 2 ks střídací
tribuny pro Městský stadion Václava Šperla
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
–– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015574/VB/2
Dobruška, K. Michla, 1556/39, Andrš –
kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035
–– vyvěšení záměru prodeje pozemků, a to pozemku parc. č. 468 v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem GPL 1670-72/2012
ze dne 25.04.2012, jehož součástí je stavba
rodinného domu čp. 285, a pozemku parc.
č. 469 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu
–– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské
sítě č.j. UZSVM/HRK/857/2019-HRKM,
s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ 69797111
–– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo:
IV-12-2016882, název: „Dobruška, p.č.
2113-148, Lidl ČR, kvn“, se společností
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
–– uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
uzavřené dne 28.05.2009 s panem XXXXX,
na pronájem části pozemku parc. č. 2721
v obci a k. ú. Dobruška, kterým se rozšíří
předmět nájmu o části pozemků parc. č. 536
a 537 v obci a k. ú. Dobruška a zvýší se
cena nájmu
–– zveřejnění záměru pronájmu budovy bez
čp/če – stavby občanské vybavenosti –
na pozemku parc. č. 1726/3 v obci a k. ú.
Dobruška
–– toto pořadí účastníků na prodej bytové jednotky č. 976/19 v budově čp. 976, 977, 978,
v Orlické ulici v Dobrušce:
1. XXX. Nabízená kupní cena 1.750.000 Kč
2. XXX. Nabízená kupní cena 1.680.000 Kč
3. XXX. Nabízená kupní cena 1.610.000 Kč
–– bezplatné užití znaku města Dobrušky ústavem Laxus z. ú., IČ 62695487, v jeho výroční zprávě  za rok 2018
–– bezplatné užití znaku společností POST
BELLUM, o. p. s., IČ 26548526, v souvislosti s putovní výstavou „Příběhy našich
sousedů“
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–– bezplatné zapůjčení prostor Kulturního
domu v Dobrušce dne 04.06.2019 od 18
hodin Smíšenému pěveckému sboru Kácov, který provozuje činnost v rámci Městského klubu v Novém Městě nad Metují,
IČ 46524207, za účelem realizace benefičního koncertu pro Základní školu Trivium
Plus v Dobřanech v Orlických horách. Podrobnosti zapůjčení si pořadatel akce domluví přímo s vedoucí Kulturních zařízení
města Dobrušky
–– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč Oblastní charitě Hradec Králové, IČ 45979855, na sociální službu Raná
péče ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovanou žadatelem v roce
2019, 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
–– Místní plán protidrogové politiky města
Dobrušky
–– bezplatný vstup do dobrušských památek
pro skupiny žáků základních škol a studentů středních škol dne 31.05.2019 v době
od 9 do 17 hodin
–– vytvoření funkce vedoucí odboru kanceláře
tajemníka, a to od 01.05.2019
–– uzavření Darovací smlouvy č. 12/2019/
SR/JJ se společností Škoda auto a. s.,
IČ 00177041
–– uzavření Smlouvy o operativním leasingu
č. 1173352 se společností ŠkoFIN s. r. o.,
IČ 45805369
–– uzavření Rámcové kupní smlouvy č. 5R/5068
se společností STAMONT CZ s. r. o.,
IČ 6202548
–– uzavření Smlouvy o spolupráci č. 1/2019/
KPZ s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
České republiky, IČ 41197518. Předmětem
smlouvy je poskytnutí 10 % slevy z ceny
základního vstupného a na ostatní služby
v areálu Krytého bazénu v Dobrušce (sauna, whirpool, aquaerobik, spinning, atd.)
členům Klubu pevného zdraví VZP ČR
–– otevírací dobu Informačního centra v Dobrušce s platností od 01.04.2019
–– uzavření rámcové kupní smlouvy č.
26-PRO-2019-071-KR na dodávku drceného kameniva, se společností M-Silnice a. s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice a výjimku
z postupu stanoveného organizační směrnicí města Dobrušky „Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ u v předchozím
bodě uvedené veřejné zakázky na uzavření
rámcové smlouvy se společností M-Silnice
a. s. 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.

souhlasí

–– s konáním turnaje v Urban golfu na pozemcích parc. č. 2857/1, 2945/3, 901/1,
2186/105, 2891/1 a 2170/13 v obci a k. ú.
Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky, který pořádá dne 13.04.2019 od 11:00
do 17:00 hodin v Dobrušce Česká asociace
extrémního golfu, z. s., IČ 26571455 a s užitím znaku města Dobrušky na propagačních
materiálech uvedené akce. Pořadatel odpovídá za zajištění bezpečnostních opatření,
aby nedošlo k ohrožení osob ani majetku
–– se zvláštním užíváním místních komunikací při konání akcí pořádaných spolkem
TRI CLUB Dobruška, z. s., v termínech
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a místech uvedených v jím podané Žádosti
o vydání předchozího souhlasu se zvláštním
užíváním dotčených místních komunikací
při pořádání jednotlivých závodů ze dne
08.03.2019 včetně přiložených map
–– s bezplatným umístěním kontejneru na stavební odpad na části místní komunikace
ulice Na Poříčí na pozemku parc. č. 2741
v obci a k. ú. Dobruška těsně před domem
čp. 584 a se zvláštním užíváním této místní komunikace Na Poříčí, spočívajícím
v umístění tohoto kontejneru dle přiloženého zákresu, na základě žádosti XXXXX,
a to v termínu duben – květen 2019 na dobu
max. 8 dní, přičemž přesný termín přistavení kontejneru je pan XXXXX povinen
městu oznámit 5 dní předem. Po skončení
prací bude komunikace uklizena a uvedena
do původního stavu
–– se stavbou prodloužení vodovodního řadu
v městském pozemku parc. č. 1080/2 v obci
Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky,
kterou dle projektu s názvem „Prodloužení vodovodního řadu na parc. č. 1080/2
v k.ú. Domašín u Dobrušky“ vypracovaného Ing. Irenou Chmelařovou, TZB projekce
Dobruška, k datu 02/2019, budují investoři
manželé XXXXX a XXXXX

byla seznámena

–– s plánovanou částečnou uzavírkou silnice II/298 v obci Dobruška – Doly dne
11.04.2019 po dobu cca 3 až 4 hodin z důvodu zajištění vykládky lisu a souhlasí
s plánovaným dopravním omezením, které
bude Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, povoleno v rozsahu dle přiloženého zákresu
–– se Zprávou o provedené inventarizaci majetku a závazků města Dobrušky za rok
2018
–– se Zápisem z otvírání obálek s nabídkami
na prodej volných bytových jednotek v Orlické ulici v Dobrušce

uděluje

–– společnosti EKO-KOM, a. s., IČ 25134701
souhlas ke zveřejnění údajů o odpadovém
hospodářství obce a o nakládání s odpady
v obci a k poskytnutí těchto údajů v potřebném rozsahu třetím osobám

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky schválit

–– prodej bytové jednotky č. 976/19 v budově
čp. 976, 977, 978 stojící na pozemku parc.
č. 270/17 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 976, 977, 978
o velikosti 5159/393375 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 270/17
o velikosti 5159/393375 XXXXX za nejvyšší ve výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu 1.750.000 Kč a uzavření příslušné
kupní smlouvy se smluvními podmínkami
stanovenými v souladu se zveřejněným záměrem prodeje bytové jednotky.

Rada města
dne 04.04.2019
schvaluje

–– objednání provedení výtlačného potrubí
vrtu HV-3b/1 v lokalitě Loučky v Dobrušce u společnosti AQUA SERVIS, a. s.,
IČ 60914076 v ceně 152.046 Kč bez DPH,
tj. 183.975,66 Kč vč. DPH 21 %
–– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a. s.,
IČ 247290035 Děčín u akce: Novostavba
viladomů, Dobruška – Mírová
–– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na provedení díla "Městský stadion Václava Šperla v Dobrušce – provedení zpevněných ploch ze zámkové dlažby" s Martinem
Packem, IČ 62019597. Celková cena byla
zvýšena o 161.845 Kč bez DPH a po tomto
zvýšení činí 588.832 Kč bez DPH.

Rada města
dne 15.04.2019
schvaluje

–– technické řešení odvodu dešťových vod ze
zpevněných ploch v rámci akce: Novostavba viladomů Dobruška – Mírová, a to z potrubní retence řízeným odtokem do veřejné
kanalizace
–– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, státní podnik,
IČ 70890005, kterou je nutné uzavřít pro
realizaci akce: Rekonstrukce lávky v Pulicích. Úplata za zřízení věcného břemene
na lávku je 5.400 Kč bez DPH, tzn. 6.534 Kč
včetně DPH
–– uzavření smlouvy o nájmu pozemků s Povodím Labe, státní podnik, IČ 70890005,
kterou je nutné uzavřít pro realizaci akce:
Rekonstrukce lávky v Pulicích. Úplata
za roční nájem vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy je 1.080 Kč za celou pronajímanou plochu
–– uzavření dodatku č. 2 k objednávce č.
332 z roku 2018 na provedení sběrného místa tříděného odpadu u objektu
Technických služeb s   Lukášem Kočím,
IČ 01296639 za cenu 191.182 Kč bez DPH,
tj. 231.330,22 Kč vč. DPH podle platné sazby, ve znění v souladu s přiloženým návrhem dodatku
–– uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dětského hřiště na pozemku parc. č. 2148/1
v kat. území a obci Dobruška se společností ONYX wood, spol. s r. o., IČ 25178644
a výjimku z postupu stanoveného organizační směrnicí města Dobrušky „Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ v případě veřejné zakázky na zhotovení dětského hřiště 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,
a to z důvodu provedeného předvýběru dodavatele společností ŠKODA AUTO, a.s.
–– uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
–– č. 19RRD10-0055 s Královéhradeckým
krajem, IČ 70889546
–– umístění reklamního banneru Dobruška FEST 2019 Mgr. Petra Poláčka,
IČ 72793601, na plotě kolem pozemku
parc. č. 2136/1 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky dle přiloženého zákresu na dobu od 17.05.2019
do 23.06.2019 za dohodnutou cenu ve výši
532 Kč + DPH, splatnou v hotovosti nejpozději do 31.05.2019
–– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s manžely XXXXX
–– přidělení vyhrazeného parkovacího místa
na parkovišti na pozemku parc. č. 2728/1
v obci a k. ú. Dobruška před bytovým do-
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mem čp. 853-856 v Dobrušce v ulici Čs. odboje panu XXXXX, trvale bytem XXXXX,
číslo průkazu ZTP XXXXX, pro automobil
s registrační značkou 4H5 3536, na dobu
2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace
na přidělení tohoto vyhrazeného parkovacího místa. Pokud by během této doby odpadl
důvod, pro který vlastník dotčené komunikace vydal souhlas s vyhrazením parkovacího místa, např. ukončení platnosti průkazky
ZTP XXXXX apod., platnost tohoto povolení zaniká. O těchto změnách, které by měly
vliv na platnost tohoto povolení, je nutné
informovat odbor výstavby a životního prostředí – silniční hospodářství MÚ Dobruška.
Výměnu dodatkové tabulky v případě změny
registrační značky silničního vozidla a jejich
instalace hradí žadatel. Vozidlo parkující
na tomto vyhrazeném parkovacím místě musí
být po celou dobu způsobilé provozu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
ve znění pozdějších předpisů. Po uplynutí
doby platnosti vydaného povolení zvláštního
užívání místní komunikace bude příslušné dopravní značení Technickými službami města
Dobrušky odstraněno, případně zakryto. Pokud bude žadatel požadovat prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího místa je nutné
alespoň 30 dnů před uplynutím doby platnosti
rozhodnutí požádat o jeho prodloužení
zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek č. 977/23, 976/5 a 975/2
v Orlické ulici v Dobrušce a vyhlášení výběrových řízení na určení jejich kupujících.
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IV-12-2018731/VB/ 1, název: Dobruška,
Pulická, p. č. 725- úprava knn, s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
vyřazení nákladního automobilu LIAZ
nosič. kont., SPZ 2H5 1626, inv. č.
MAJ000001329, z majetku města Dobrušky a jeho předání k bezplatné ekologické
likvidaci společnosti PANAM, spol. s r. o.,
IČ 60111691, a následný zánik vozidla v registru vozidel
vyřazení kontejneru, inv. č. 21070039, z majetku města Dobrušky formou prodeje v podobě šrotu do výkupny kovového odpadu
prodej 6 kontejnerů, inv. č. 21070033,
21070034, 21070035, 21070036, 21070037
a 21070038, panu XXXXX, za cenu
8.000 Kč vč. DPH za 1 kus, tj. celkem
48.000 Kč vč. DPH. Platba bude provedena
bezhotovostně na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 14 dnů
uzavření veřejnoprávní smlouvy k vyřizování přestupkové agendy s obcí Mokré
poskytnutí finančního daru hotovosti
ve výši 1.000 Kč pro každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem 15 dětí), jež se
zúčastní vítání občánků dne 26.04.2019.
Finanční dar se poskytuje na základě podmínek schválených Radou města Dobrušky
dne 14.09.2016
uzavření rámcové smlouvy o poskytování služeb a licencí k rezervačnímu systému Previo se společností PREVIO s. r. o.,
IČ 25975234
bezplatné zapůjčení prostor Společenského
centra – Kina 70 v Dobrušce Střední prů-
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myslové škole elektroniky a informačních
technologií, IČ 60884746 dne 17.04.2019
od 9 do 14 hodin za účelem veřejného představení projektu Příběhy našich sousedů
bezplatné zapůjčení části prostor Kulturního domu v Dobrušce (vestibul, WC) a dále
bezplatné zapůjčení pódia, lavic s opěradly, stolů a laviček, vše spolku Kamarádi
Orlických Ozvěn, IČ 60887877, na den
08.06.2019 za účelem realizace festivalu
„Orlické Ozvěny“ v Archlebových sadech.
Pořadatel akce si zajistí odvoz označeného
městského mobiliáře na vlastní náklady.
Podrobnosti zapůjčení si pořadatel akce domluví přímo s vedením Technických služeb
města Dobrušky (městský mobiliář) a vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky
(prostory kulturního domu a parku) v předávacím protokolu
Kroniku města Dobrušky za rok 2018 a její
prezentaci na webových stránkách města
a ukládá Mgr. Jiřímu Machovi, kronikáři
města Dobrušky, připravit ve spolupráci
s informatiky prezentaci kroniky na webových stránkách města
zajištění a úhradu dopravy účastníkům Virtuální univerzity třetího věku v Dobrušce
na závěrečný seminář do Rychnova nad
Kněžnou dne 23.05.2019
změnu otevírací doby oddělení pro dospělé čtenáře městské knihovny s platností
od 06.05.2019. Pondělí, úterý, středa – 8:30
– 11:30 a 12:30 – 17:30 a pátek 8:30 – 11:30
a 12:30 – 14:00
dočasné navýšení počtu pracovníků Pečovatelské služby z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance o jednoho
pracovníka od 01.05.2019 po dobu trvání
pracovní neschopnosti paní XXXXX
podání žádosti o prodloužení platnosti dohody č. RKA-JZ-21/2018 uzavřené s Úřadem práce ČR do 30.04.2020.
uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315 za účelem
přípravy v kurzu zaměřeném na obnovu
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti
strážníka

souhlasí

–– se zapojením Základní školy Františka
Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350,
okres Rychnov nad Kněžnou do projektu kraje Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol,
financovaného z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci na pozici
partnera s finančním příspěvkem
–– s vybudováním sjezdu z místní komunikace
na pozemku parc. č. 367/3 v obci Dobruška
a k. ú. Křovice ve vlastnictví města Dobrušky
na pozemek parc. č. 309/1 v obci Dobruška
a k. ú. Křovice ve vlastnictví pana XXXXX,
trvale bytem XXXXX, v souladu s předloženým výkresem projektové dokumentace, a to
koordinačním situačním výkresem č. C.03,
stupeň PD OHLÁŠENÍ, s názvem „Novostavba rodinného domu na parc. č. 309/1,
Dobruška - Křovice“ vyhotoveným společností Centrum PRO, s. r. o., Dobruška k datu
09/2018 a za splnění podmínek, které jsou
uvedeny v příloze. Zároveň Rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním místní
komunikace na pozemku parc. č. 367/3 v obci
Dobruška a k. ú Křovice ve smyslu zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím
v provádění stavebních prací souvisejících

s výše uvedenou stavbou sjezdu
–– s bezplatným umístěním 12 panelů putovní výstavy Paměti národa Východní Čechy,
kterou na své náklady instaluje společnost
POST BELLUM, o. p. s., IČ 26548526,
v období od 23.05.2019 do 06.06.2019
na Šubertově náměstí v Dobrušce dle přiloženého zákresu

byla seznámena

–– s termínem konání tradiční poutě PORCINKULE 2019 v Opočně, a to od soboty 03.08.2019 od 6:00 hodin do neděle
04.08.2019 do 20:00 hodin, a s plánovanou
objížďkou vedenou zastavěným územím
města Dobrušky. Rada města souhlasí s plánovanou trasou objížďky, která bude Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby
a životního prostředí, nařízena obousměrně
z křižovatky silnic č. II/298 a č. II/304 po silnici č. II/304 ulicí Na Olivě v Opočně a dále
směrem na obec Pohoří, přes obec Pulice
po silnicích č. III/30427 a č. II/309, dále
po silnici č. II/309 ulicí Nádražní, s napojením na Opočenskou ulici u pekárny „Klobas“
v Dobrušce s vyústěním na obchvat města
a dále po silnici č. II/298 dle přiloženého
zákresu. Dále rada města souhlasí s vedením
objízdné trasy pro autobus na lince Dvůr Králové nad Labem – Kvasiny a zpět po komunikaci kolem bývalé cihelny dle přiloženého
zákresu. Pojedou tudy pouze tyto autobusové
spoje, a to za doprovodu Policie ČR

jmenuje

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

ukládá

–– oddělení majetku města zajistit zveřejnění
záměru prodeje volných bytových jednotek
–– č. 977/23, 976/5 a 975/2 v Orlické ulici
v Dobrušce na serveru Sreality.cz

ruší

–– své usnesení č. RM 30/17/2019 ze dne
18.03.2019 ve znění:
Rada města Dobrušky schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy k vyřizování přestupkové agendy s obcí Mokré, v přiloženém znění

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky schválit

–– přijetí daru pozemku parc. č. 1174/1 v obci
Dobruška a k. ú. Spáleniště a uzavření
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. j. UZSVM/
HRK/4193/2018- HRKM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.

Zastupitelstvo města
dne 25.03.2019
bylo seznámeno

–– s rozpočtovými opatřeními č. 3/2019 4/2019 schválenými Radou města Dobrušky
–– v souladu s § 129a odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s výsledkem kontroly výkonu samostatné
působnosti, kterou u města Dobrušky pro-
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vedla dne 23.01.2019 kontrolní skupina
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra České republiky. Při
kontrole nebyla shledána porušení zákona

schvaluje

– provedení rozpočtového opatření číslo
5/2019 dle předloženého návrhu
– střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2020 až 2022
– ukončení pořízení Změny č. 1 Územního
plánu Dobruška
– zadání Změny č. 3 Územního plánu Dobruška podle ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zákona
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství
– směnu pozemku parc. č. 2186/312 o výměře 3.149 m2 odděleného geometrickým
plánem č. 1945-77/2018 vyhotoveným dne
14.06.2018 společností Geospol, s. r. o., Dobruška, z pozemku parc. č. 2186/312 v obci
a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky parc. č. 3018/124 o výměře 2
m2, parc. č. 2202/20 o výměře 325 m2 a parc.
č. 2186/326 o výměře 400 m2 tvořeného dílem „a“ odděleného stejným geometrickým
plánem z pozemku parc. č. 2186/316, dílem
„b“ odděleného stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 2186/2, dílem „c“
odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 2186/314 a dílem „d“
odděleného stejným geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 2186/313, vše v obci a k.
ú. Dobruška, ve vlastnictví společnosti Material & Technology, s. r. o., IČ 27504522. Směna bude realizována ve smluvních cenách.
Dohodnutá cena pozemku směňovaného
městem činí 1.102.150 Kč, dohodnutá cena
pozemků směňovaných společností Material
& Technology činí 145.400 Kč. Společnost
Material & Technology, s. r. o., zaplatí městu
Dobrušce na dorovnání rozdílu ve smluvních
cenách směňovaných nemovitých věcí doplatek ve výši 956.750 Kč na jeho účet do 60 dnů
od podpisu smlouvy. Návrh na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí bude podán
až po úplném zaplacení doplatku smluvních
cen. Náklady na vyhotovení geometrického

–
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

–

–

plánu nutného k oddělení pozemků a správní
poplatek za návrh na vklad vlastnických práv
do katastru nemovitostí hradí společnost Material & Technology, s. r. o.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 150.000 Kč na sociální službu
Domovy pro seniory v roce 2019 příjemci Sociálním službám Města Opočna,
IČ 27525279,
ve výši 20.000 Kč na celoroční činnost
v roce 2019 příjemci Kuželkářskému klubu
Dobruška, z. s., IČ 22883371,
ve výši 50.000 Kč na celoroční činnost
v roce 2019 příjemci SK Dobruška z. s.,
IČ 42885060,
ve výši 180.000 Kč na celoroční činnost fotbalového oddílu v roce 2019 příjemci SK
Dobruška z. s., IČ 42885060,
ve výši 50.000 Kč na celoroční činnost atletického oddílu v roce 2019 příjemci SK
Dobruška z. s., IČ 42885060,
ve výši 5.000 Kč na celoroční činnost tenisového oddílu v roce 2019 příjemci SK
Dobruška z. s., IČ 42885060,
ve výši 15.000 Kč na celoroční činnost skupiny mažoretek v roce 2019 příjemci Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole
Františka Kupky v Dobrušce, IČ 22692304,
ve výši 40.000 Kč na celoroční činnost
sportovního klubu Bodlinka v roce 2019
příjemci Spolek rodičů a přátel školy při
Základní škole Františka Kupky v Dobrušce, IČ 22692304,
ve výši 220.000 Kč na celoroční činnost
v roce 2019 příjemci Tělocvičné jednotě
Sokol Dobruška, IČ 00578941,
ve výši 150.000 Kč na akce „Festival F. L.
Věka 2019“ a „Koncert k 250. výročí narození Františka Vladislava Heka“ příjemci
Spolek F. L. Věka, IČ 07465441
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši
278.000 Kč na pořízení pračky na hadice
a nádrže na motorovou naftu a účelové neinvestiční dotace ve výši 72.000 Kč na výměnu topných těles ve 3. nadzemním podlaží
budovy požární stanice Dobruška příjemci
ČR - Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje, IČ 70882525
realizaci projektu „Revitalizace areálu staré
teplárny Dobruška“, jehož celkové nákla-

Z pracovního diáře starosty
■ 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
■ Pondělí 18. 3.: schůze rady města, jednání komise pro rozvoj Dobrušky
■ Úterý 19. 3.: slavnostní otevření nového polygonu pro výcvik hasičů v Rychnově nad Kněžnou, schůzka pracovní
skupiny A pro strategické plánování
■ Středa 20. 3.: schůzka pracovních skupin B a C pro strategické plánování
■ Čtvrtek 21. 3.: den otevřených dveří
ZŠ Fr. Kupky, setkání učitelek mateřských škol ORP Dobruška, pořádané
MAS Pohoda venkova
■ Sobota 23. 3.: okresní shromáždění
představitelů SDH v Bílém Újezdě
■ Pondělí 25. 3.: položení věnce na hrob
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F. V. Heka v Letohradě, zasedání zastupitelstva města
Úterý 26. 3.: kontrolní den na stavbě
okružní křižovatky, jednání se starosty a společností Škoda Auto, vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců Královéhradeckého kraje
Středa 27. 3.: zahájení soutěže Strojní
mechanik ve Střední škole - PVC
Čtvrtek 28. 3. a pátek 29. 3.: sněm
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Třeboni
Pondělí 1. 4.: schůze rady města, konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové
Úterý 2. 4.: slavnostní zahájení stavby
obchvatu Opočna, jednání dozorčí rady
společnosti Aqua servis
Čtvrtek 4. 4.: vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší zpravodaj Královéhra-

dy nepřesáhnou 25 mil. Kč a jehož cílem je
vybudování zázemí pro Organizační složku
města Dobrušky Technické služby, a to včetně
zajištění jeho financování minimálně ve výši
povinné spoluúčasti příjemce dotace z dotačního podprogramu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR „117D082 Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití“
– obsah projektu regenerace území brownfieldu „Areál staré teplárny Dobruška“ zařazeného do Národní databáze brownfieldů pod
identifikačním číslem 10350, jehož cílem je
vybudování zázemí pro Organizační složku
města Dobrušky Technické služby v rozsahu umožňujícím její přesun ze stávajících
prostor
– podání žádosti o podporu na projekt „Revitalizace areálu staré teplárny Dobruška“
z podprogramu „117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“ vyhlášeného Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR
– uzavření Směnné smlouvy Pozemky parc. č.
2113/190, 2113/191, k. ú. Dobruška za pozemky parc. č. 2136/3, 2885/7 a 2886/1, k.
ú. Dobruška se společností Lidl Česká republika, v. o. s., IČ 26178541

souhlasí

– s vyhodnocením požadavků, stanovisek,
podnětů a připomínek podaných k návrhu
zadání Změny č. 3 Územního plánu Dobruška, vypracovaném Odborem rozvoje
města Městského úřadu Dobruška ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Petrem
Lžíčařem
– s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 11.11.2002 uzavřené mezi
městem Dobruškou a XXXXX, z XXXXX
na XXXXX, dle Smlouvy o postoupení
smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o smlouvě
budoucí kupní a smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 13.03.2019 panem
XXXXX s panem XXXXX

neschvaluje

– poskytnutí účelové investiční dotace na vybavení školní jídelny po rekonstrukci školy
příjemci Základní škole a Mateřské škole
Trivium Plus o. p. s., IČ 64829804.

■
■

■

■
■

deckého kraje 2018, vernisáž výstavy
Josefa Benedikta v lapidáriu
Pondělí 8. 4.: schůzka Mikroregionu
Rodný kraj Františka Kupky
Úterý 9. 4.: den otevřených dveří ZŠ
Opočenská, jednání s hejtmanem Královéhradeckého kraje, schůzka pracovní skupiny A pro strategické plánování
Středa 10. 4.: schůzka pracovních skupin B a C pro strategické plánování,
podpis smlouvy s Lidlem o převodu
pozemků
Neděle 14. 4.: setkání s medailisty
z mistrovství světa v jízdě na skibobech ze Skibob klubu Dobruška
Pondělí 15. 4.: schůze rady města,
schůzka s ředitelem krajského vojenského velitelství Hradec Králové
plk. Karlem Filipem, jednání na krajském úřadě v souvislosti s přípravou
Domova pro seniory v areálu bývalé
nemocnice Opočno
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Rychnovská nemocnice II
Nedalo
mně
to a dnešní okénko musím věnovat
opět rychnovské nemocnici a Zdravotnickému holdingu
Královéhradeckého
kraje, který podle mě vůbec nefunguje. To, co se odehrálo tento měsíc
na tiskové konferenci Zdravotnického
holdingu Královéhradeckého kraje (kam
patří i rychnovská nemocnice), je už více
než alarmující. Bylo opět zpochybněno osamostatnění rychnovské nemocnice. Tiskovka byla pravděpodobně reakcí
na informaci o možném pochybení při výběrovém řízení na magnetickou rezonanci
v náchodské nemocnici, na kterou upozornil poslanec MUDr. Pavel Plzák na krajském zastupitelstvu. A chválit se ztrátou
32 milionů proti loňské ztrátě 69 milionů

je více než trapné vzhledem k tomu, že
zdravotnický holding dostal meziročně
od kraje o 46 milionů více na vyrovnávacích platbách. Jednoduché počty.
Přestože se loni podařilo v Rychnově
zvýšit úhrady od pojišťoven o čtyři miliony korun, náklady stouply o šestnáct
milionů. Nutno podotknout, že rychnovská a náchodská nemocnice mají společné účetnictví, takže nelze reálně vyčíslit
skutečnou ztrátu jen rychnovské nemocnice. Ztráta je důsledkem minulých období,
promítly se v ní negativní dopady z roku
2017, zejména úbytek personálu. Kvůli
tomu klesla produkce. Jde hlavně o uzavření poloviny interního oddělení v lednu
2017. Kvůli nedostatku sester v nemocnici zůstali jen pacienti, kteří potřebují nákladnější péči. Jestliže se ze šedesáti lůžek
třicet zavře, zůstanou tam jen ti nejvíc nemocní. Ostatní jsou ošetřeni ambulantně,
nebo jdou do jiných nemocnic. Je to složi-

tější na vysvětlení. Prostě obory, které jsou
ziskové, přešly do náchodské nemocnice.
To se potom těžko vykazují zisky.
Ke zlepšení hospodaření je potřeba
nabrat personál, aby mohla nemocnice
přijmout více pacientů. Optimalizace je
připravena tak, aby zůstal zachován rozsah péče. Prostor pro omezení provozních
nákladů není moc velký, protože do určité míry již optimalizováno je. Trendem
bude zvýšení produkce, aby se naředily
náklady a ztráta byla nižší. Je tu ale začarovaný kruh - nedostatek personálu,
zejména sester. A je zde spousta dalších
otázek. Proč každá nemocnice ještě dnes
dostává od kraje jiný vyrovnávací doplatek? Proč je nemocnice Jičín v černých
číslech, a ostatní nemocnice jsou ztrátové? Někde se stala chyba a zřejmě všichni
tušíme, kde. A k rychnovské nemocnici
dodám. ANO nutně potřebujeme samostatné vedení této nemocnice. Takto už
to dál nejde. O dalších krocích vás budu
informovat.  
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec parlamentu ČR

Aktuality z města
Slavnostní otevření zrekonstruovaného
Městského stadionu Václava Šperla
V pátek 3. května se uskuteční slavnostní otevření zrekonstruovaného Městského
stadionu Václava Šperla v Dobrušce. Součástí programu budou koncerty a sportovní klání dobrušských středních škol.
Program zahájí „Pohár středních škol
Dobruška“. Tři týmy - Gymnázium Dobruška, SPŠel•it Dobruška a Střední škola Podorlické vzdělávací centrum – se utkají

ve vybraných sportech. Proběhnou turnaje
ve fotbalu, nohejbalu a street basketbalu. Na
novém tartanovém oválu se odehrají atletické disciplíny. Dívky budou soutěžit v běhu
na 60 metrů, ve skoku dalekém a štafetě
4 x 200 metrů, chlapce čeká běh na 100 metrů, skok daleký a štafeta 4 x 200 metrů.
„Vítězná škola získá putovní pohár,
poukázku v hodnotě 10 000 Kč na spor-

Časový harmonogram:
9.00 – 14.30 Středoškolský pohár
14.30 vyhlášení výsledků Středoškolského poháru a slavnostní otevření
zrekonstruovaného Městského stadionu Václava Šperla
15.15 Antitalent (punk rock – Bystré)
16.15 Madhouse Company (crossover – Dobruška)
18.00 Sto zvířat (ska- Praha)
Doprovodný program:
9.00 – 17.30 přehlídka strojů na údržbu hřišť
9.00 – 17.30 výstava fotografií stadionu: To je nejlepší z historie a současnosti
16.30 ukázkový trénink atletického oddílu SK Dobruška

tovní nebo učební vybavení do škol a pohár pro vítěze. Ostatní školy převezmou
plakety dle umístění a drobné ceny. Nejlepší výkony jednotlivců v atletice budou
odměněny   plaketami a permanentkami
do bazénu či sauny,“ přiblížil program
premiérového klání dobrušských středních škol Jan Jirák, vedoucí Sportovních
zařízení města Dobrušky.
Po vyhlášení výsledků klání škol bude
následovat slavnostní otevření zrekonstruovaného atletického stadionu a až
do nočních hodin bohatý kulturní program, o který se postarají tři kapely.    (dr)

Strategický plán rozvoje města dostává konkrétní podobu
V březnovém čísle Dobrušského zpravodaje se veřejnost mohla dozvědět o tom,
že proces tvorby strategického plánu rozvoje města spěje do fáze, kdy obecné formulace strategické vize a jednotlivých

globálních cílů začínají získávat reálný
rozměr definovaný odpověďmi na jednoduché otázky typu, co je potřeba udělat
a jak to provést. V této fázi hrají hlavní
roli pracovní skupiny vytvořené ze členů

komise pro strategické plánování a dále
doplněné o odborníky z veřejné i soukromé sféry a zástupce z řad veřejnosti.
Každá skupina přitom rozvíjela jednu ze
tří prioritních oblastí – jen pro připome9
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nutí uvádíme, že jde o prioritní oblasti.
A) Rozvoj ekonomiky s důrazem na příležitosti pro mladé a přizpůsobení města demografickým změnám (stárnutí populace),
B) Doprava ve městě v kontextu jeho stávajících potřeb a dalších rozvojových záměrů
a C) Vybrané služby města občanům.
Řada rozvojových záměrů
První kolo schůzek pracovních skupin
se konalo již ve druhé polovině března letošního roku, druhé pak na počátku dubna.
Ze schůzek vzešla celá řada rozvojových
záměrů (jen v   prioritní oblasti C jich
vzniklo nakonec pět) rozvíjejících globální cíle, neboli to, čeho chceme realizací
strategického plánu dosáhnout. Pro každý
záměr pak bylo navrženo několik opatření, přičemž každý záměr bude naplňován
jedním či společně několika opatřeními.
V případě opatření jde vlastně již o konkrétní projekty či skupiny projektů (pro
příklad uvádíme opatření „Nová sportovní

dou následně dále rozpracovány, bude pro
ně stanoven časový rámec, zdroje financování a organizace či osoby odpovědné
za jejich uskutečnění.

hala“, jímž bude plněn záměr „Modernizace sportovních zařízení“), ale také o neinvestiční či organizační činnosti, jako je
například opatření „Odborné brigády pro
studenty středních škol v místních podnicích“.
Takto vytvořené návrhy rozvojových
záměrů a opatření byly v úterý 23. dubna
projednány komisí pro strategické plánování. Komisí přijaté záměry a opatření bu-

Poděkování členům pracovních skupin
Na závěr bychom chtěli za realizační
tým projektu pořízení strategického plánu
rozvoje města poděkovat všem, kteří přijali naše pozvání a podíleli se jako členové pracovních skupin na plnění nelehkého
úkolu spočívajícího v definování konkrétních úkolů směřujících k naplnění rozvojové vize města a jednotlivých globálních
cílů a za čas, který tvorbě strategického
plánu věnovali. Budeme též velmi rádi,
když se i ti   členové pracovních skupin,
kteří nejsou členy komise pro strategické
plánování, zúčastní jejích dalších jednání,
zejména pak toho nejbližšího, kde budou
projednávány výsledky jejich práce.
Mgr. Martin Pošvář,
referent odboru rozvoje města

Provoz čistírny odpadních vod v Dobrušce
nebyl ohrožen díky zásahu potápěčů
V pátek 5. dubna při běžné kontrole provozu zjistila obsluha čistírny
odpadních vod v Dobrušce porušení
provzdušňovacího elementu v aktivační nádrži. Jedná se o jeden z objektů
biologického čištění, ve kterém pomocí
mikroorganizmů dochází k odstranění
znečišťujících látek z odpadních vod. Při
standardním postupu opravy by musela
být nádrž o hloubce 4,5 metru a objemu
1700 m3 vyčerpána a opětovně zprovozněna, což by si vyžádalo nejméně
dva dny.

„Odstávka by znamenala zhoršení kvality vypouštěné odpadní vody. Proto jsme
požádali o pomoc potápěče ze Záchranného sboru České republiky z Náchoda.
Ti se museli orientovat v nulové viditelnosti a ve velmi nehostinném prostředí.
Závada byla odstraněna za plného provozu čistírny odpadních vod během jedné
hodiny. Potápěči odvedli profesionální
výkon a za to jim patří uznání a poděkování,“ popsal situaci Jiří Petřík, vedoucí provozu kanalizací a ČOV Aqua servis a. s.,
Rychnov n. Kněžnou.                          (re)

Advokát radí
Uznání dluhu a směnka. V čem je rozdíl?
Dlužil jsem jednomu bývalému kamarádovi peníze a nemohl jsem je splácet. Dal mi tedy podepsat papír, kde
jsem potvrdil, že mu opravdu dlužím.
Peníze jsem mu po čase zaplatil, on mě
ale stejně zažaloval a u soudu uspěl. Peníze mu tak musím podle soudu platit
dvakrát a s druhým dluhem jsem se
dostal až do exekuce. Soud mě přitom
vůbec nepředvolal k jednání, kde bych
mohl uvést, že je dluh zaplacený, a poslal mi rovnou rozhodnutí. Jak je to
možné?
Z toho, co píšete, je pravděpodobné, že jste svému bývalému kamarádovi
nepodepsal pouze obyčejné uznání dluhu, ale směnku. Uznání dluhu je listina
na níž uvádíte, že uznáváte dluh, který
vznikl na základě nějaké smlouvy a který je v určité výši, přičemž je toto uznání
10

často spojeno se stanovením splátkového
kalendáře. Výhodou pro věřitele je, že se
uznaný dluh promlčuje mnohem později
a zároveň v případě sporu by měl u soudu
jednodušší pozici při dokazování.
Od prostého uznání dluhu je ale třeba
odlišovat směnku, což řada lidí nedělá.
Na první pohled vše vypadá velmi podobně. Na směnce je uvedena částka, kterou
někdo někomu dluží, a dohoda, kdy a jak
má být směnka zaplacena. Problém ale je,
že směnka není pouze důkazem toho, že
nějaký dluh existuje, jako je tomu u uznání dluhu, ale jde vlastně o zcela nový dluh.
Snadno se pak může stát, že nepoctivý
věřitel bude dluh vymáhat hned dvakrát
a soudy mu dají za pravdu.
Jak směnku poznáme? Směnka musí
být písemná, ale vlastně je jedno, na čem
má být napsaná. Platná by tak mohla být

i směnka sepsaná na ubrousek v restauraci. Není ani potřeba ověřovat podpisy
na směnce. Naopak obsah směnky je dán
striktně a vyplývá ze zákona směnečného
a šekového. Zde je uvedena celá řada náležitostí, z nichž je potřeba si zapamatovat
zejména jednu. V textu samotné listiny
musí být vždy uvedeno slovo „směnka“.
Pokud by toto ve směnce chybělo, byla by
neplatná, respektive by se o směnku vůbec nejednalo.
Samo vymáhání nároků ze směnek má
být rychlé a kdo včas nereaguje, může
spor prohrát, i když je v právu. Obvykle
soudy totiž vydávají tzv. směnečné platební rozkazy, kterými bez projednání
věci uloží žalovanému povinnost peníze
ze směnky zaplatit. Proti nim lze ve stanovené době podat odpor, pokud se to ale
nestane, což je pravděpodobně i váš případ, tak rouzhodnutí nabyde právní moci
a může dojít i k exekuci.
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Směnky slouží hlavně k tomu, aby
usnadňovaly obchodní styk, problémy ale
často nastávají, když směnky podepisují
lidé mimo svoji obchodní činnost. Proto
jsou například již dnes směnky výslovně zakázány při poskytování spotřebitelských úvěrů. Zároveň soudy zejména
ve sporech, kde je jednou stranou podnikatel a druhou spotřebitel, více přezkoumávají, jak vlastně k podpisu směnky
došlo. I tak je ale potřeba , zejména pokud
nejste podnikatelem, si podpis směnky
vždy velmi důkladně promyslet.
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

SOUDNÍ EXEKUTOR PŘIJEDE MEZI VÁS
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

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
Zájemci o tuto akci mohou již dopředu zasílat e-mailem své dotazy k danému tématu na adresu:
socialni@mestodobruska.cz.
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.

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.

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.

Mikroregion uspěl již počtvrté
Již čtvrtou dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje obdržel Mikroregion
Rodný kraj Františka Kupky. Finanční
prostředky ve výši 62 000 Kč (70% z celkově uznatelných nákladů) budou použity
na částečnou úhradu nákladů na zpracování účetnictví a metodiku a manažera
svazku. Letos poprvé lze dotaci využít

i na drobný neinvestiční
majetek. Obě členská
města Dobruška a Opočno se dohodla, že část financí bude použita
na instalaci čtyř informačních tabulí u cyklostezky, která je spojuje. Z prostředků
mikroregionu byla před lety hrazena studie, na jejímž základě byla tato investice
realizována. Z názvu svazku je zřejmé, co
obě města spojuje - osobnost světového

Ocenění pro Dobrušský zpravodaj
Dobrušský zpravodaj zvítězil v druhém
ročníku soutěže o nejlepší obecní zpravodaj Královéhradeckého kraje. Z téměř sedmdesáti přihlášených periodik redakční
rada měsíčníku U nás v kraji vybrala třináct finalistů, kteří převzali čestná ocenění.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
Hodnocen byl celkový dojem, grafická
přehlednost, pestrost článků, obsah a titulní strana.

V kategorii zpravodajů celobarevného
formátu A4 zvítězily Libňatovské noviny. Stříbrnou příčku obsadil častolovický
Zdroj a pomyslný bronz bral Červenokostelecký zpravodaj.
Mezi zpravodaji formátu A4 s celobarevnou obálkou získal prvenství
Dobrušský zpravodaj, za ním následoval Vamberecký zpravodaj a třetí skončily
Chlumecké listy.
V kategorii C porota hodnotila periodika formátu A4 – novinový tisk. V této
kategorii míří prvenství do Přepych.
Druhé místo získal Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic.
Třetí skončil Horský kurýr vydávaný
v Rokytnici.
V kategorii zpravodajů malého formátu A5 zlatou příčku obsadily Frymburské
ozvěny následované Ohnišovským zpravodajem a bronz si vysloužil Syslojed čili synkovsko-slemenský občasník a jedlinský tiež.
Zvláštní cenu poroty získaly Rudnické
noviny.
(re)

formátu, malíř František Kupka. Proto je
i záměrem mikroregionu, aby po instalaci
tabulí nesla cyklostezka jeho jméno, tedy
„Cyklostezka Františka Kupky“.
Blanka Čiháčková,
manažer DSO

Hasiči budou mít
otevřené dveře
Hasičský
záchranný
sbor
Královéhradeckého kraje pořádá každoročně při příležitosti
květnového svátku sv. Floriána – patrona hasičů, Dny otevřených
dveří. Přijďte si prohlédnout
stanice HZS
NAVÝŠENÍ BRIS
a zároveň budete moci zažít práci hasičů na vlastní kůži. Na dvou stanicích
bude mít veřejnost poprvé příležitost
prohlédnout si nové výcvikové polygony
– v Rychnově nad Kněžnou
polygon pro
NAVÝŠENÍ BRIS
výcvik hasičů a ve Velkém
Poříčí unikátní lezecký polygon pro činnosti ve výškách
a nad volnou hloubkou. Stanice Dobruška (Solnická
791) bude otevřená v neděli
5. května od 9 do 16 hodin
pro veřejnost a v pondělí
6. května od 9 do 16 hodin
pro školy.
(dr)
11
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Neukáznění pejskaři
Trávníky plné psích výkalů, nemilé překvapení na chodníku, do kterého si šlápnete? Ano, to je problém kdejakého města,
vesnice, sídliště nebo parku. Bohužel, týká
se to i Dobrušky. Neukáznění pejskaři si
zřejmě myslí, že pokud platí za psa městu
poplatek, nemusí po něm exkrementy uklízet. V porovnání s předchozím stavem se
tato situace výrazně zlepšila. Ovšem stále
se najdou jedinci, kteří nechají svého psa
vykonat potřebu, a přestože mají pytlík
v ruce, otočí se, aby zjistili, jestli je někdo
nepozoruje, a z místa nenápadně zmizí,
aniž by hromádku uklidili. Nejenže tímto
přístupem dělají ostudu ostatním slušným
lidem, kteří po svých psech uklízejí, ale působí nepříjemnosti dalším uživatelům veřejné zeleně, jako jsou například děti, které

si na takto znečištěných
trávnících hrají, nebo maminkám, které by si chtěly
se svými ratolestmi odpočinout v parku na dece.
Jako každý rok dochází s příchodem
jara k navýšení odchytů volně pobíhajících psů, kteří větří hárající se feny a jsou
proto schopni překonat nemalou překážku. Bohužel se stává častějším pravidlem,
že po odchytu nemůžeme pejska ihned
identifikovat a zjistit majitele, jelikož
není označen. Apeluji tedy na ty, co svého
psa označeného nemají, aby tak učinili.
Nespoléhejte na to, že se vám nemůže zaběhnout, i když ho máte za plotem v zabezpečené zahradě. Ulehčíte nám úsilí při
hledání jeho domova a jemu stresující po-

Město Dobruška hledá
nové strážníky a strážnice
Zajímá vás práce městského strážníka?
Chcete chránit bezpečnost a zabezpečovat veřejný pořádek?
Pak by vás měla zaujmout nabídka volných míst u Městské policie Dobruška.
Přihlásit se mohou bezúhonní a spolehliví občané, zdravotně způsobilí a starší
21 let. Platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka dle zákona o obecní policii
je výhodou, nikoli podmínkou. Nováčky zaučíme. Zbrojní průkaz výhodou, pokud
jej nemáte, získáte jej v přípravném kurzu. Požadujeme řidičský průkaz, orientaci
v legislativě související s vykonávanou prací (zákon o obecní policii, zákon o některých přestupcích, zákon o silničním provozu apod.)
A co nabízíme? Zajímavou práci v klidném regionu, jedno z nejlepších ohodnocení
práce u MP v kraji, 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na dovolenou, příspěvek
na penzijní připojištění, 3 dny indispozičního volna navíc a také očkování proti hepatitidě A, B, klíšťové encefalitidě a dokonce i případnou možnost ubytování.
Podrobnosti o podmínkách přihlášek najdete na naší úřední desce
http://www.mestodobruska.cz/urad/uredni-deska/.
Případné další informace vám podá velitel MP Bc. Adolf Soumar tel. 777 419 017.

byt v cizím prostředí záchytného kotce.
Dále bych chtěl upozornit, že již
od roku 2009 platí v Dobrušce zákaz venčení a volného pobíhání psa bez vodítka
v zastavěné části města, což se v poslední
době stalo v našem městě opět trendem.
Také nově schválená vyhláška č. 1/2019
stanovuje povinnost mít na veřejných
prostranstvích v zastavěném území v části města Dobruška psa na vodítku. Pes
musí navíc být podle této vyhlášky veden
na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby
se při míjení jiných osob a vedených psů
nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat
do kontaktu. Porušení této vyhlášky naplňuje skutkovou podstatu přestupku §4
odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v platném znění.
Adolf Soumar,
vrchní strážník MP Dobruška

POLICIE ČR

KRAJSKÉ
ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV N. KN.
NABÍZÍ:
PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU
• Volná služební místa na obvodních odděleních v rámci okresu Rychnov nad
Kněžnou a na Dopravním inspektorátu
v Rychnově nad Kněžnou
• Požadujeme: české občanství, bezúhonnost, věk nad 18 let, střední vzdělání
s maturitní zkouškou, splnění podmínek
příjímacího řízení
• Nabízíme: náborový příspěvek 75 000 Kč,
6 týdnů dovolené, výsluhový příspěvek,
odchodné, stabilní zaměstnání s možností
profesního růstu
• Pro více informací volejte na číslo:
974 536 401 nebo pište na e-mail: jarmila.
vasatova@pcr.cz

stomatolo�ická l�ka�ská služba první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
04. 05.
05. 05.
08. 05.
11. 05.
12. 05.
18. 05.
19. 05.
25. 05.
26. 05.
01. 06.
02. 06.
08. 06.

MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
MUDr. Skřičková Zdena
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Stejskalová Věra
ZS Kout 566, Borohrádek
MUDr. Sudová Simona - MUDr. Simona Sudová s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Světlík Filip - FSmile s.r.o. Tyršova 515, Opočno
MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Freemed s.r.o. – MUDr. Tancurinová Jana
nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
MUDr. Tomanová Libuše – Praktické zubní lékařství s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MDDr. Tomáš Jan – FSmile s.r.o. Tyršova 515, Opočno
MDDr. Učňová Petra - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
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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494 667 628
494 322 706
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
721 200 244

POLICIE ČR
KRAJSKÉ ŘED
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Výstava
na schodech
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Dobruška sídlící v budově č. 26 (nad
Českou spořitelnou) vás co nejsrdečněji
zve na Výstavu na schodech.  
Po úspěšné výstavě konané v září
2018, kdy jsme vystavovali dětské kresby
na téma Pěstounství očima dětí, jsme se

rozhodli uspořádat další výstavu. Tentokrát jsme zvolili téma Cool rodina (bezva,
skvělá, prima). O zajímavou tvorbu se postarali žáci dobrušského gymnázia.
Velký dík patří ředitelce školy
Mgr. Lence Hubáčkové za to, že naši žádost o poskytnutí obrázků žáků vyslyšela,
a učitelce výtvarné
výchovy Mgr. Janě
Švecové za vedení dětí a odbornou
pomoc.
Největší
poděkování posíláme dětem, které nás
mile překvapily kreativitou, výtvarným
umem, ale zejména
ochotou vyhovět.

100 let vojenské geografie
Rok 2018 byl rokem 100. výročí vzniku samostatného Československa. Zrod
nového státu je doprovázen vznikem jeho
státních orgánů. Mezi prvními z nich
byla i vojenská zeměpisná služba. V loňském roce proto proběhla řada aktivit
k připomenutí tohoto významného mezníku v historii vojenské geografie, která
je v Dobrušce reprezentována Vojenským
geografickým a hydrometeorologickým
úřadem. Uveďme například výstavu „His-

torie vojenského mapování
a
leteckého
měřického
snímkování
na území českých zemí“, ale zejména otevření nové
stálé expozice Vlastivědného muzea
v dobrušské Rýdlově vile pod názvem
„Vojenská geografie“.
K připomenutí si těchto událostí bude

Název Výstava na schodech je trefný,
protože jednotlivé obrázky jsou umístěné na chodbách městského úřadu a úřadu
práce. Přijďte se podívat, jak máme šikovné děti!
Městský úřad Dobruška,
OSVZ

v prostorách malého sálu Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce od 2.
května do 2. června uspořádána výstava
„100 let vojenské geografie“ věnovaná současné odborné činnosti v oblasti
geografického zabezpečení, včetně historických mezníků. K získání detailnějších informací o dané problematice
budou součástí panelů QR kódy s odkazem
na webové stránky.
Ing. Radek Wildmann,
Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad

Z historie
155 a 70 let | * 1864 – † 1949 Laichter Josef
* 9. 1. 1864 v Dobrušce
† 23. 5.1949 v Praze
„Starosta Hornych se ubíral zvolna náměstím zpět ke kostelu…ještě malý kousek – cesta poněkud stoupala – a starosta
po třech stupních vkročil brankou na neširokou zásep přízemního domku s krupařským krámkem v průčelí. Zásep byla
uzavřena s jedné strany bílou zdí a s druhé
révou, pnoucí se po laťoví a tvořící stinnou
chodbu.“ Takto popisuje Josef Laichter
rodný domek dodnes stojící v Domašínské
ulici, byť již bez krupařského krámku, jedno z dějišť románu Sychrova éra.
Byl synem dlouholetého dobrušského
starosty Františka Laichtera a bratrem nakladatele Jana Laichtera. Vystudoval práva v Praze a od roku 1890 pracoval jako
finanční prokurátor v Praze. Nevěnoval
se ovšem jen justiční činnosti, ale v době,
kdy jeho bratr Jan Laichter začal budovat
po několikaleté práci u známého pražského nakladatele Otty vlastní vydavatelskou
činnost, stál po jeho boku, pomáhal mu

Obálka Sychrovy éry

s ediční činností a všestranně ho podporoval. Podílel se až do roku 1899 na redigování revue Naše doba, kterou bratr Jan
vydával a kde jedním z hlavních přispěvatelů byl profesor Tomáš Masaryk, pozdější první prezident naší republiky, kterého
s Laichterovými spojovalo pouto nejen
odborné, ale i přátelské. Josef Laichter
například vytvořil koncept letáku pro pro13
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pagaci Naší doby mezi potencionálními
odběrateli tohoto periodika.
Do světa literatury vstoupil jako autor
moralistních, nábožensky laděných románů Za pravdu, Manželství, esejů Uměním
k životu, Na prahu republiky a vzpomínkové knihy T. G. Masaryk doma i na veřejnosti (1938).
Ve svých literárních dílech usiloval
o realistické vylíčení maloměstského
života, ze kterého pocházel, na konci
19. století. Román Za pravdou vypráví
o osudech studenta v době pražských bouří a procesu s Omladinou. Dále napsal romány Mezi dvěma světy, Kam od Říma aj.
Jeho nejznámějším a nejhodnotnějším dílem je třídílný román Sychrova
éra (1892), jehož dějištěm je Dobruška

Laichterův dům v Domašínské ulici
v závěru 19. století. Janu Laichterovi se
zde podařilo realisticky vylíčit proměny
maloměstské, v tomto případě dobrušské,
společnosti v období převratných vlivů průmyslové revoluce, v níž se osudy

jednotlivců úzce prolínají se sociálními
a politickými konflikty, jak je tomu v obrazech volebního boje mezi konzervativním zastupitelstvem vedeným Františkem
Laichterem, v románu Hornychem, a stranou vedenou majitelem továrny na likéry,
Josefem Archlebem, v románu Sychrou.
Román, který vydal ve druhém vydání
v roce 1942 ve svém pražském nakladatelství Jan Laichter, je doprovázen ilustracemi Prokopa Laichtera, autorova synovce.
Neměli bychom tedy zapomenout
na   70. výročí úmrtí jednoho z významných dobrušských rodáků, jenž pocházel
z rodiny, která významnou měrou ovlivnila život ve městě, ale i kulturní život
českého prostředí na konci 19. a v první
polovině 20. století.                             (jf)

655 let udělení městských práv Dobrušce
V příštím roce si bude Dobruška připomínat sedmisté výročí první písemné zprávy o městě. Ta je obsažena v tzv.
Mutinově narovnání, listině z roku 1320,
z níž se dozvídáme informace o osadě Leštná, která Dobrušce předcházela,
o zbavení dobrušských měšťanů povinnosti robotovat, o tom, že Dobruška byla
obehnána městskou zdí, či o právu dobrušských měšťanů vařit pivo. Mutinovo
narovnání není však privilegiem v pravém
smyslu tohoto termínu.
Tím se stala až další listina dochovaná
v archivních fondech, privilegium Sezemy z Dobrušky z roku 1364. Mutinův syn
dal městu tyto výsady až po smrti svého
otce. Ještě předtím společně opatřili bohatou nadací dobrušský kostel (tehdy ještě
zasvěcený kromě sv. Václava i Panně Marii) a školu.
Nejstarší minulost města jen postupně odkrývá svou tvář. Významný podíl
na tom mají zejména archeologické výzkumy PhDr. Martiny Bekové a Mgr. Bohumíra Dragouna z posledních desetiletí,
které objevily stopy po osadě Leštné, jež
zřejmě stávala na levém břehu potoka Brtvy v místech začínající Pulické ulice. Vedle
ní pak bylo pravděpodobně někdy ve druhé
polovině 13. století založeno město Dobruška. Jednorázovému založení nasvědčuje
i pravidelný půdorys nového sídla.

K lepšímu poznání nejstarší historie
přispěl i nedestruktivní výzkum v kostele sv. Václava, při
němž byly identifikovány základy dřívější gotické stavby,
která byla počátkem
18. století přestavěna do barokní
podoby. V podzemí kostela umožnil
uvedený typ průzkumu nahlédnout
i
do
šlechtické
hrobky pod oltářem,
která sloužila jako Privilegium Sezemy z Dobrušky z roku 1364
místo
posledního
odpočinku pánů z Dobrušky. Zde je po- sídlem hrdelního soudu, i když nejstarší
hřben jak Mutina, tak i jeho syn Sezema.
zápisy jsou dochovány až z dob mnohem
Privilegium, jehož výročí si připomí- pozdějších. Je zřejmé, že pravděpodobně
náme, vydal v Opočně první neděli po Bo- vzaly za své při jednom z mnohých požážím Těle, což je 26. května roku 1364. rů, které v minulosti naše město zničily.
Listinou je městu udělován celý soubor Sdílely tak osud dalších cenných archiváměstských práv, která se nazývají právy lií, které se do dnešních dob nedochovaly.
magdeburskými nebo také hradeckými. Poznání nejstarších dějin města je tímto
Vychází z tzv. Saského zrcadla a vyjadřu- faktem značně komplikované.
je postavení sídla, kterému byla udělena,
Sezemovo privilegium je psáno latinjako sídla městského. Znamená to, že k již sky na pergamenu o rozměrech 26,5 x
dříve získanému právu várečnému a osvo- 16,5 cm. Je dobře čitelné a jeho význam
bození od robotní povinnosti se přiřazují dokládá i pět pečetí, přivěšených jako
práva další, která svědectví jeho pravosti. Vedle pečeti Sez Dobrušky činila zemovy jsou zde také pečeti svědků tohoskutečné město se to rozhodnutí, kterými byli Jan z Černčic,
všemi potřebnými Ježek z Veselice a bratři Heřman a Dětřich
právními atributy. z Rychnova.
V listině přidává pan
Originál listiny, který byl uchováván
Sezema městu Dob- v dobrušském městském archivu pod radrušce ještě právo nicí, je dnes deponován ve Státním okresdědit po zemřelých, ním archivu v Rychnově nad Kněžnou.
kteří odešli bez dě- Je uložen ve speciálním na míru dělaném
diců.
pouzdru a v klimatizovaných prostorách,
Pravděpodobně které poskytují listině optimální podmíntaké od těchto dob ky jejího zachování i pro příští generace.
se Dobruška stala
(jm)
Pohled do krypty pánů z Dobrušky v kostele sv. Václava
14
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci květnu oslaví významná životní jubilea:
Jindřiška Polzerová
91 let Dobruška, Na Poříčí
Olga Svobodová
91 let Dobruška, Křovická
Jan Dvořák
90 let Dobruška, Mělčany
Jan Kotva
85 let Dobruška, Mírová
Jana Hamplová
80 let Dobruška, Na Příčnici
Marie Kaňová
80 let Dobruška, Na Poříčí
Jaroslav Knapek
75 let Dobruška, Javorová
Eva Machová
75 let Dobruška, Pulická
Jana Ťapková
75 let Dobruška, Pulice
Ján Bestvina
70 let Dobruška, Na Budíně
Vladimír Gűtler
70 let Dobruška, Za Universitou
Vladimír Mikula
70 let Dobruška, Zd. Nejedlého
Bohuslava Rejzková
70 let Dobruška, Křovice
Jana Smětáková
70 let Dobruška, Čsl. armády
Alena Novotná
65 let Dobruška, Orlická
Mgr. Eva Valterová
65 let Dobruška, Družstevní
Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V březnu z našich řad odešli
Zdenka Garbová
Dominik Prášek
Jiří Přibyl
Radomila Dvořáková
Zdenka Vondrová

1923
2001
1957
1931
1952

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška - Pulice
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

Poděkování

Děkuji tímto sestřičkám LDN v Opočně za obětavou péči
a lidský přístup, které věnovaly naší mamince Radomile
Dvořákové z Pulic během posledního měsíce jejího života.
Poděkování patří i mé sestře Dance Michalíkové.
Radomila Klubrtová

Z kultury
Hudební oslava čtvrt tisíciletí od narození velkého vlastence
Výjimečný hudební večer k 250. výročí narození výjimečné osobnosti - F. V.
Heka, skončil tak, jak začal - velkým potleskem. Na úvod vyslal zaplněný kostel
sv. Václava v Dobrušce potlesk kamsi nahoru, odkud možná sledoval dění sám velký vlastenec, a na závěr směřovaly ovace
ke všem interpretům.
Houslista Václav Hudeček, který už
více než pět desítek let okouzluje svým
uměním, Festivalový orchestr F. L. Věka,
složený z vynikajících mladých hudeb-

níků, dirigent Debashish Chaudhuri,
rodák z indické Kalkaty, který se na prahu milénia usadil
v Česku, ženský
pěvecký sbor Vlasta
a také známý moderátor Jiří Vejvoda
– ti všichni svým
uměním servírovali
11. dubna posluchačům, a pomyslně
také Františku Vladislavu Hekovi, hudební dárek té nejvyšší
kvality. Navíc přesně v den, kdy se před
250 lety tato nejznámější osobnost Dobrušky narodila.
Zněla hudba Edvarda Griega, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonia Vivaldiho,
Jana Jiřího Bendy, Pabla de Sarasate a Johanna Sebastiana Bacha. Při Malé noční hudbě, Divertimentu, sonátě Léto ze
Čtvera ročních období nebo Cigánských
melodiích se stačilo rozhlédnout kolem
sebe a bylo na první pohled patrné, kolik
radosti krásná hudba v takto špičkovém
provedení přináší. Někteří přijímali sklad-

by s lehkým úsměvem, jiní s přivřenýma
očima, další s pohledem vzhůru do klenby svatostánku a všichni si je ukládali co
nejhlouběji do paměti. Velké dojetí  publika pak přišlo s písní Soudce všeho světa, Bože, kterou za hudebního doprovodu
zazpívaly naše Vlastičky.        
Vraťme se však také k výjimečné osobnosti, jíž slavnostní koncert patřil, k Františku Vladislavu Hekovi, který v Dobrušce
spatřil světlo světa 11. září 1769. Moderátor Jiří Vejvoda ho přiblížil v kontextu doby takto: „Narodil se ve stejný rok
jako Napoleon Bonaparte, bylo jim oběma
15
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dvacet, když vypukla Velká francouzská
revoluce. Dva roky předtím si Američané
sepsali svoji první ústavu. O rok mladší
byl Beethoven, o třináct let starší Mozart. Bylo by zajímavé přemýšlet, jakou
vzrušující dobu žil, co o ni věděl na dálku
a čeho se možná dotýkal...“
V krátkém rozhovoru s bývalým ředitelem dobrušského muzea Jiřím Machem
pak došlo i na potvrzení setkání s Mozartem, když historik uvedl: „Řekl bych, že
Hek se Mozarta s největší pravděpodobností dotýkal i fyzicky, protože Alois Jirásek ve svém F. L. Věkovi popisuje scénu

jejich setkání při přípravě a nastudování
opery Don Giovanni v Praze. Jirásek si
tuto scénu nevymyslel, převzal ji z Hekovy autobiografie. Dokonce je snad pravdivá i příhoda, kdy mu Mozart věnoval
legendární dvacetník.“
Koncert postupně gradoval.   Ještě než
se mistr houslí, orchestr i dirigent rozloučili přídavkem v podobě Bachova mystického Air, při němž se mnohým doslova
tajil dech, připomněl Václav Hudeček své
vystoupení v Dobrušce v roce 2011. „Bylo
mi ctí, že jsem v tomto nádherném kostele hrál úplně první koncert festivalu F. L.

Věka, a jsem opravdu rád, že festival  díky
varhaníkovi Pavlu Svobodovi a Spolku
F. L. Věka tak skvěle funguje dodnes.“
Důkazem jeho slov byl i slavnostní
koncert k 250. výročí narození Františka
Vladislava Heka, který Spolek F. L. Věka
rovněž pořádal. Dík ovšem patří i Státnímu fondu kultury, Královéhradeckému
kraji a v neposlední řadě také městu Dobruška, jež uskutečnění projektu významně
podpořily.      
(eda)
Fotogalerii z koncertu najdete na straně 2

Svěrák: Pan Věk a pan Cimrman
by si určitě povídali od večera až do rána
cích Šel nádražák na mlíčí povedeně naladily obecenstvo na vlastní hru Švestka.
Během osobitého cimrmanovského
„švestkobraní“ se pak leckomu z přítomných určitě sbíhaly sliny i na švestkové
knedlíky nebo „slíváky“, ti otrlejší nepochybně (alespoň v představách) „povalovali“ po jazyku lahodný bezbarvý mok,
který kudy teče, tudy léčí.
Když ovace skončily, bylo pro mě sladkou švestičkou na dortu kratičké setkání
s velikou ikonou českého divadla a filmu
ZDEŇKEM SVĚRÁKEM, autorem uvedené hry a Přemyslem Hájkem ve Švestce
v jedné osobě. První otázka pochopitelně
nemohla být jiná než tato:
Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka
při úvodních referátech.
Mohl být zvolen největším Čechem
historie, a přestože k tomu měl v roce
2005 opravdu skvěle nakročeno, zůstalo
jen u kdyby, neboť vítězství mu bylo vyhlašovatelem ankety nakonec upřeno.
Mnohý čtenář už jistě tuší, že řeč je
o českém géniovi, který proslul vynálezem dvoudílných plavek, ale i plnotučného mléka či prvního spojení na principu
internetu a který sklízí obdiv i v 21. století, stejně jako nikterak nepomíjí popularita
jeho „objevitelů“. Zkrátka Jára Cimrman
a Divadlo Járy Cimrmana stále vyprodávají hlediště nejen pražské domovské scény, ale kdekoliv, kam přijedou.  
Ačkoli byl zrovna apríl, platilo to
1. dubna i v Dobrušce. Divadlo Járy Cimrmana tu uvedlo představení Švestka a ne
zaplněné, nýbrž doslova přeplněné, hlediště společenského centra se bavilo typickým humorem Zdeňka Svěráka, Miloně
Čepelky a jejich spoluhráčů.
Referáty Cimrmanův krokový defekt,
Písně s dentální tématikou, Železniční
stomatolog, Japonská inspirace, Dva stařecké neduhy a hudební tečka první části
v podobě společné písně všech účinkují16

V jaké podobě máte vy osobně švestky
nejraději?
Já je mám rád vlastně ve všech podobách. Když uzrají a už jsou sladké, tak je
miluju. Pak je hodně miluju sušené, ale
musí být ještě trochu „mokré“, ne suché
jako jablka. Slivovici mám taky rád, ale
v tom mě předčí žena - když přivezu slivovici, tak strašně rychle vyprchá.
Přestože byl čas na setkání velmi omezený, dostalo se i na dva dotazy s dobrušskou tématikou:

Za 10 dní (11. dubna) oslavíme v Dobrušce 250 let od narození nejznámějšího
rodáka F. V. Heka, předlohy Jiráskova
Věka. Můžete jako věhlasný cimrmanolog odhadnout, zda by si Jára Cimrman, jeden z největších Čechů, a náš
Věk, pokud by se hypoteticky potkali,
měli co říci?
Musím především předeslat, že F. L.
Věk je můj nejoblíbenější Jiráskův román.
Četl jsem od něj všechno, ale tenhle mě
vzal za srdce. Myslím si, že pan Věk a pan
Cimrman by si určitě povídali od večera
až do rána.
V referátu Dva stařecké neduhy jste se
„přitřel“ o bývalého ministra školství
Zdeňka Nejedlého, který Vám kdysi
kazil chuť na nedělní oběd svými pravidelnými propagandistickými projevy
v rozhlase. V Dobrušce jsme po něm
měli pojmenované gymnázium a dodnes
tu máme ulici Zdeňka Nejedlého. Myslíte, že by změna stála za zamyšlení?
Za zamyšlení by to stálo. Velice krásně
s tím naložili v Litomyšli. Mají tam sochu Zdeňka Nejedlého a k ní přidali nápis,
že on způsobil poctu i úhonu městu. Tím
zdůraznili obě jeho „zásluhy“.          (eda)

„Cimrmani“ sklidili velký aplaus zcela zaplněného velkého sálu Společenského centra
– Kina 70.
Fotogalerii z divadelního představení Švestka najdete na straně 40.
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„Pojďte s námi do důchodu!“
V pátek 15. března se v sále Kulturního
domu sešli všichni kamarádi a příznivci  
Divadélka Na štaflích, které zde pořádalo
19. divadelní ples. Tématem toho letošního byl seniorský věk.
A protože téma seniorského věku a důchodu mnohé odradí, neboť se necítí být
ještě důchodci, vysvětlil v pozvánce toto
téma nestor Divadélka Na štaflích Zdeněk
Zahradník slovy: „Naši milí, od našeho
prvního společného divadelněplesového
setkání v roce 2001 jsme společně zestárli
všichni – každý téměř o dvacet let. Ať jste
již seniorského věku také dosáhli, nebo se
k němu teprve (nezadržitelně a neodvratně!) blížíte, budeme rádi, když přijmete
naši výzvu „Pojďte s námi do důchodu!“
a na náš ples přijdete vybaveni tak, jak Vy
si toto období lidského života představujete, tedy KDY, KDE a JAK byste chtěli
svůj důchod prožít.“
A tak jste na parketu mohli potkat babku
s dědkem, šedesátiletého teenagera, členy
zahrádkářského klubu, lékárnici s tradič-

ními prášky, krále s vlastním královstvím
i měnou, turisty, věčného truhláře…
Ti všichni se na ten jediný večer stali
studenty Dikobra(z)sa, tedy „Divadelní
konzervatoře, brány aktivního stárnutí“.
A členové Divadélka Na štaflích jejími
profesory.
A protože se divadelníci rádi baví, stalo
se už tradicí, že divadelní ples v průběhu
večera oživí divadelní výstupy. Všechny
vtipné a plné nadsázky. Proto se v tento
večer potkal Stařec a moře s Babičkou
a jejími vnoučaty ze slavného Gutfreundova pomníku, Tři
mušketýři v domově
pro seniory a parta
starých hippiesáků,
která při závěrečném
vystoupení přesně
o půlnoci roztančila
celý sál.
Tím, že se parket
zaplnil spokojenými a velmi dobře se
bavícími účastníky
plesu, se splnilo přání všech divadelníků
z Divadélka Na štaflích, které svými

slovy zase vyjádřil Zdeněk Zahradník:
„Přátelé, naše setkání by v žádném případě nemělo být zatrpklé a ukňourané,
ale mělo být laskavé, milé a optimistické,
protože každý je takovým seniorem, jakým se cítí být.“
A takový divadelní ples opravdu byl.
Milý, přátelský, veselý a možná, jak v hluboké noci vyslovovali svoje přání odcházející tanečníci, nebyl ještě poslední!
(jme)
Fotogalerii z Divadelního plesu najdete
na straně 39.

Ondřej Vetchý
přiveze Prachy!!!
Z důvodu nemoci jednoho z hlavních
herců dochází ke stažení hry S NEBO
BEZ z repertoáru divadla Palace Praha a jako náhradu za toto představení
nabídneme divadelní hru PRACHY!!!,
která se uskuteční ve středu 5. června
od 19.30 hodin ve Společenském centru - Kino 70 Dobruška. V hlavní roli
zde uvidíte Ondřeje Vetchého a Vandu
Hybnerovou a další známé herce. Vstupenky na původní představení zůstávají
v platnosti. Tímto se všem omlouváme
a doufáme, že toto představení s vynikajícím herci se stane plnohodnotnou
náhradou.   Pokud vám termín divadla
nevyhovuje, vstupenky je možné vrátit do středy 15. května pouze v Informačním centru. Po tomto termínu již
nebude možnost vrácení peněz. Zbylé
vstupenky je možno zakoupit v Informačním centru Dobruška v ceně 350 Kč
od 16. května.
Kulturní zařízení města Dobrušky

Výběr z knižních novinek – květen 2019
Beletrie pro dospělé
Markéta Harasimová
Donatella Di Pietrantonio
Marc Elsberg
Jarmila Pospíšilová
Zdeněk Svěrák
Ken Follett
Sue Graftonová
Kamin Mohammadi
Fiona McIntosh
Anthony Doerr
Daniel Palmer

Hedvábná past
Navrátilka
Zero
Slepá bába
Strážce nádrže
Ohnivý sloup
Y… jako Ypsilon
Bella figura: jak žít, milovat
a jíst po italsku
Čokoládový sen
Čtvero ročních období v Římě
Odpusťte mi

Naučná literatura pro dospělé
Jakub „Kubrt“ Vilingr a kol. Průvodce světem plastikového
modeláře 1 - 4
Lenka Velebová
Nekonečný střih:
trička, halenky, tuniky, šaty
James Witts, Mark Storey Bike manuál: kompletní údržba
a servis jízdního kola
Eva Francová
Sladkosti ze Svatojánu
Karla McLarenová
Řeč emocí

Tomáš Halík
Daniel Orgoník
Lucie a Radek Groverovi
Petr Casanova

To že byl život?
Extrémní Česko:
41 závodů plných adrenalinu
Aby porod nebolel
100 nejkratších cest k Tobě
aneb Příběh duše

Literatura pro děti
Kazu Kibuishi
Eva Bešťáková

Amulet. Paní kamene (1. díl)
O zvědavém telátku a bázlivém
hříbátku
Magdalena Wagnerová
Malý podvodní průvodce
David Walliams
Táta za všechny prachy
Martin Carev
Jmenuju se Martin. Nejlepší cesty
mýho života
Aurélie Chien Chow Chine Emil se bojí: Emil a emoce
Helena Haraštová
Čáp Čeněk
Marissa Meyerová
Iko
Grace Jonesová
Z vejce slepice, ze semínka
slunečnice: životní cyklus   
Renaud Collin
Mimoni. 3., Aďžije náš šév!
Marcin Brykczyński
Vláčky: objevuj s úsměvem
Daniela Krolupperová
Polštářoví podvodníci
17
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Náš tip pro měsíc květen:
Literatura pro dospělé:
David Rollins:
VÁLEČNÍK
1. vydání, Talpress,
Praha, 2018, 430 s.,
449 Kč
Zvláštní agent Vin
Cooper pátrá po oběti únosu. CIA pátrá
po chybějící jaderné
bombě. Vin se právě
vrátil z utajené akce v Kongu. Teď se
ovšem zapletl do něčeho mnohem nebezpečnějšího. Jeho kolega z Vojenského

letectva byl unesen. Jeho useknutá ruka
a požadavek na 15 milionů dolarů byly
doručeny ke Cooperovým dveřím a on má
pouhých jedenadvacet dnů na to, aby zaplatil. Vin tedy sleduje pohyby zmizelého
vojáka ze šantánu v Las Vegas přes žraloky zamořený Pacifik do riodejaneirských
favel a nakonec až do piráty zamořených
vod u pobřeží Somálska, kde zjistí, že jeho
bývalý kolega pracuje v utajení u krutého
jihoamerického obchodníka se zbraněmi.
Náhle se hledání přítele mění na putování
do středu mrazivého spiknutí. Putování,
které Vin Cooper nemusí přežít.

Noc s Andersenem v knihovně
V naší městské knihovně se v pátek 29.
března zabydlela spousta pohádkových bytostí. Mohli jste tu potkat čarodějnici, Ferdu

Mravence, rytíře, Červenou
Karkulku nebo bílou paní.
A pokud jste se navečer
pohybovali po Dobrušce, mohli jste takových stvoření potkat
ještě víc. Konala se
totiž další Noc s Andersenem, kterou každý rok pořádá mnoho
knihoven v Česku
i v zahraničí. Je spojena s dánským tvůrcem
pohádek, ale program
bývá různorodý.
My jsme se tento
rok vydali s dvanácti

Literatura pro děti:
Ivona Březinová:
WWW.BEZ-BOT.CZ
1. vydání, Cattacan, Praha, 2018, 137 s., 239 Kč
Kniha
pojednává
o problematice tělesně
handicapovaných. Příběh
začíná jako děsivé snové drama vážně
zraněného mladého lyžaře Bena Brauna.
Svět je najednou cizí, k realitě nelze dohlédnout, ze všeho vnímá jen náznaky.
Probuzení je ale ještě horší - Ben se musí
vyrovnat s faktem, že přišel o obě nohy...
dětmi z prvního stupně ZŠ na dobrodružnou výpravu. Holky a kluci měli za úkol
zachránit pohádky, ve kterých byl najednou
šílený chaos. Čarodějnice je totiž zaklela,
a tak se rytíř bál, Karkulka spěchala s hrachem a čočkou za dědečkem a princezna
se zamilovala do draka, který ji bohužel
za ženu nechtěl. Když se dětem podařilo
všechny zadané úkoly splnit, čekala je pravá knihovnická odměna – knížky. Poté se
konal pohádkový bál, kam dokonce přijela
princezna i s princem naučit děti pár tanečních krůčků. Děti si pak mohly vyrobit
papírového jednorožce nebo draka, hrát
společenské hry nebo si číst. Ke spánku
je ukolébaly Andersenovy audiopohádky.
Ráno jsme byli všichni vzhůru brzo, takže
jsme se mohli v klidu nasnídat a zabalit si
spacáčky. Těšíme se zase na další rok!

Ze škol
Univerzitní aula tleskala příběhům pamětníků
Poslední březnový páteční podvečer
patřil na Pedagogické fakultě Univerzity
Hradec Králové nejen studentům, ale i pamětníkům. V rámci Pedagogických dnů se
tu konala závěrečná prezentace projektu
Příběhy našich sousedů, který na středních školách v pěti městech od září
loňského roku realizovala nezisková organizace Post Bellum díky finanční podpoře
Královéhradeckého kraje a ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou hradecké univerzity a centrem podpory uměleckých
aktivit Impuls Hradec Králové.
Slavnostní večer ve fakultní aule zahájili
svými proslovy hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a ředitel východočeské
pobočky Paměti národa Tomáš Heller. Pak
už se slova ujali sami studenti z Dobrušky, Hořic, Náchoda, Dvora Králové nad
Labem a Hradce Králové a přítomné diváky postupně seznámili s příběhy deseti
18

pamětníků, které během půl roku natočili
a zpracovali. Studenti pouštěli vlastní minutové medailonky pamětníků, které doplnili živým vystoupením.
Odborné porotě se nejvíce líbila práce týmu z Gymnázia Boženy Němcové
v Hradci Králové, který zpracoval příběh disidenta a chartisty Stanislava Pitaše. Na druhém místě se umístili studenti
z náchodské Střední průmyslové školy
stavební a Obchodní akademie arch. Jana
Letzela, kteří zaznamenali osudy Jaromíry Kočnarové, dcery rodiny skrývající
během druhé světové války ruské a české
partyzány. Třetí místo obsadil tým z Hořického gymnázia, který si za svou pamětnici zvolil atletku a mistryni Evropy
v běhu na 1 500 m z roku 1969 Jaroslavu
Jehličkovou.
Těsně za pomyslnými stupni vítězů zůstaly dva týmy Střední průmyslové školy

elektrotechniky a informačních technologií Dobruška pod vedením učitelů Nadi
Pochobradské a Jaroslava Mužíka. Studenti ze třídy T2B Štěpánka Habrmanová,
Tereza Klamíková, Jan Valeš, Jakub Zítko
a Martin Pago představili 93letou Milenu Macháčkovou z Nového Města nad
Metují v medailonku „Krásné 20. století
očima sokolky“. Tým ze třídy T3B ve slo-
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žení Tomáš Voborník, Martin Klíma, Dan
Outrata a Jakub Bartoníček zpracoval příběh Amira Zaketoviče, který zažil hrůzy
občanské války v Jugoslávii.
„Práce probíhaly v našem skvěle vybaveném multimediální studiu, kde studenti
sami zvládli střih, mixy i titulky. Výsledkem se stalo minutové a pětiminutové
video, které bylo zasláno k posouzení
odborné porotě. Potom před námi stál poslední nelehký úkol, připravit závěrečnou
prezentaci a obhajobu projektu. Proběhla
série sepisování, proškrtávání a přezkušování přednesu. Nemilosrdným soupeřem
nám byl čas, protože i na závěrečnou obhajobu byl stanoven časový limit tři a půl
minuty, který musel být dodržen a jehož
součástí musel být minutový medailonek
o pamětníkovi. Vše jsme ale zdárně zvlád-

li. I když jsme se neumístili mezi první
trojicí, tak naši studenti odvedli velký kus
práce a zbyl za nimi významný příběh,
který již nikdy nebude zapomenut. Za to
jim náleží poděkování. Našim pamětníkům patří velký dík za ochotu svěřit nám
důležité momenty svého nelehkého života,“ řekla po vyhlášení výsledků učitelka
Naďa Pochobradská.
Studentské videoreportáže jsou zveřejněné na www.pribehynasichsousedu.cz.
Dobrušští studenti představí příběhy
svých pamětníků   6. června od 18 hodin
v budově Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií.
Do Dobrušky rovněž zamíří ve dnech
23. května - 6. června venkovní výstava
příběhů, které studenti zdokumentovali.
(dr)

Nejlepší programátory má dobrušská průmyslovka
V soutěži o nejlepší webovou aplikaci
využívající otevřená data Královéhradeckého kraje zvítězil tým studentů Střední
průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce. Vytvořili aplikaci, pomocí které si uživatel může
najít praktického lékaře či zubaře.
Prvního ročníku Hackathon Královéhradeckého kraje se zúčastnilo třináct
týmů z osmi středních škol Královéhradeckého kraje. Jejich úkolem bylo vytvořit webovou aplikaci, která využívá data
zveřejněná na webových stránkách kraje.
Nejlépe si s   úkolem poradil tým ze
Střední průmyslové školy elektrotechniky
a informačních technologií v Dobrušce.
Studenti oboru Aplikační software a mul-

timédia Jiří Šrytr (T4E) a Matyáš Teplý
(T4E) vytvořili aplikaci mediFinder, díky  
které si uživatel může najít praktického
lékaře či zubaře pomocí klíčových slov
a dalších specifikací. Uživatel si také
může vytvořit vlastní seznam doktorů
a zubařů a mít tak všechny informace
na jednom místě.
Výsledky včetně prezentací vítězných prací naleznete na: http://www.hackathon-khk.cz/cz/kraj-volene-organy/
hackathon/aplikace-302467/.         (dr, dl)
Jiří Šrytr a Matyáš Teplý převzali ocenění
z rukou krajského radního Rudolfa Cogana a představili svou vítěznou aplikaci

Dvojnásobná zlatá radost gymnazistů
škol v Rychnově nad Kněžnou triumfoval
rovněž v krajském klání v Jičíně.
Okresní kolo – Rychnov n. K.
„Ve
skupině
jsme nejdříve porazili OA Kostelec
a následně smolně
prohráli s SPŠelit
z Dobrušky, když
jsme především selhali v zakončení.
V semifinále nás čekal nejtěžší možný
soupeř - gymnazisté
z Rychnova. Utkání jsme si zbytečně
zkomplikovali, když
jsme ještě minutu
před koncem vedli o dvě branky, ale
Horní řada zleva: Vít Ludvík, Filip Antal, Patrik Filip, Luboš soupeři se povedlo
těsně před závěPavlíček a Martin Mach.
hvizdem
Dolní řada zleva: Tomáš Preclík, Tomáš Štětina a Josef Komůrka. rečným
vyrovnat.
Postup
Na fotografii chybí Jakub Kubeš a Tomáš Novák.

Tým Gymnázia Dobruška dosáhl dvou
úspěchů na turnajích v halové kopané.
Po vítězství v okresním kole středních

do finále jsme vybojovali až po penaltovém rozstřelu. Finále jsme nezačali dobře, už po minutě jsme prohrávali. Poté se
nám sice povedlo vyrovnat a výsledek
otočit, ale soupeř z VOŠ a SPŠ Rychnov
výsledek opět zvrátil na svoji stranu. Dvě
minuty před koncem jsme tak prohrávali
o jednu branku. Mohutným finišem v závěru se nám povedlo vyrovnat a necelou
půlminutu před závěrečným hvizdem
jsme vstřelili vítěznou branku. I přesto, že
posledních třicet vteřin náš tým dohrával
oslaben o jednoho hráče v poli, se nám
podařilo výsledek udržet, vyhrát okresní
kolo a postoupit do kola krajského,“ popsal průběh turnaj Jan Dyntar, učitel a trenér v jedné osobě.
Výsledky
Skupina: Gymnázium Dobruška - OA
Kostelec nad Orlicí 4:1, - SPŠelit Dobruška 1:2. Semifinále: Gymnázium Dobruška – Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov
nad Kněžnou 3:3, postup po penaltách.
Finále: Gymnázium Dobruška - VOŠ
a SPŠ Rychnov nad Kněžnou 4:3.
19
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Krajské kolo – Jičín
„Závěrečného turnaje se zúčastnilo pět
týmů z celého Královéhradeckého kraje, hrálo se   systémem každý s každým.
Po výhrách nad SPŠ Trutnov, Lepařovým gymnáziem Jičín a VOŠ a SPŠ Jičín
jsme měli jistotu nejhůře druhého místa.
Po dalším zápase našich soupeřů jsme
měli definitivní jistotu vítězství v turnaji.

K poslednímu zápasu jsme proto nastupovali v klidu a kluci si ho chtěli užít. Opět
jsme vyhráli, když nás zejména podržel
brankář Tomáš Preclík. Po závěrečném
hvizdu jsme mohli začít slavit, protože
se nám po letech podařilo vyhrát krajské
kolo v halové kopané. Děkuji všem hráčům za vzornou reprezentaci gymnázia
a Dobrušky. Dík patří Josefu Jarkovskému

z firmy Autoškola Jarkovský za dopravu
na tyto turnaje,“ řekl Jan Dyntar.
Výsledky
Gymnázium Dobruška - SPŠ Trutnov 1:0,
- VOŠ a SPŠ Jičín 2:1, - Lepařovo gymnázium Jičín 1:0, - SPŠ Stavební Hradec
Králové 1:0.                                   (dr, jd)

Držitel titulu Zlatý Ámos v oboru fyziky učí v Dobrušce
Vizitka nejlepšího fyzikáře

Mgr. Josef Hylský se narodil v Náchodě, celý život bydlí v Novém Městě
nad Metují. Po gymnáziu v Dobrušce
vystudoval bakalářský obor Fyzika
zaměřená na vzdělávání na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde dokončil
i magisterský obor Učitelství matematiky – fyziky pro střední školy.
Po čtyřletém působení na VOŠ
a SPŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchodě se vrátil do Dobrušky a začal učit
na gymnáziu.
Rád cestuje, sbírá poštovní známky
a také se věnuje komunální politice.

Pedagogický sbor Gymnázia Dobrušce má ve svém středu nejlepšího fyzikáře
roku 2018 ze soutěže Zlatý Ámos. Je jím
Mgr. Josef Hylský.
Anketa Nejlepší fyzikář, kterou vyhlásila skupina ČEZ, se stala součástí soutě-

že Zlatý Ámos už pošesté. S výhrou ČEZ
Ámos je spojen také finanční příspěvek
200 tisíc korun na vybavení učeben technických předmětů.
Vítězství je o to cennější, že svého
učitele navrhli sami žáci dobrušského

gymnázia, kteří mu přezdívají Hylbert
Matematikus, protože v jeho hodinách
proložených různými soutěžemi a vtipnými historkami se nemají čas nudit.
Gratulujeme!                                    (eda)

SŠ – PVC Dobruška hostila krajské kolo
soutěže odborných dovedností
V posledním březnovém týdnu hostila ve svých dílnách Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška
dvoudenní krajské kolo soutěže odborných dovedností učebního oboru Strojní
mechanik (v minulosti zámečník), která
je pořádána v rámci celostátní přehlídky
České ručičky.
Soutěže se zúčastnilo osmnáct studentů
3. ročníků   z devíti středních škol ze tří
krajů České republiky. Jejich úkolem bylo
během osmi hodin vyrobit zámečnickou
svěrku, ke které dostali pouze technickou
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dokumentaci, výkresy a materiál. Druhý
den pak všichni zasedli do školních lavic,
kde si v písemné práci prověřili svoje teoretické znalosti.
Na samotném začátku soutěže při slavnostním nástupu všechny soutěžící pozdravil starosta města Dobrušky Ing. Petr
Lžíčař, který jim popřál hodně zdaru a šikovnosti, zdůraznil, že Dobruška je městem otevřeným šikovným mladým lidem.
Na slova starosty města o potřebnosti
technicky vzdělaných absolventů pak se
stejnou myšlenkou navázal i Ing. Zdeněk
Forejtek z dobrušské firmy Koenig
& Bauer Grafitec,
která se vedle města
Dobrušky stala patronem této soutěže.
Ředitel
školy
Ing. Vladimír Voborník se už jenom
podíval do historie
samotné
soutěže
a připomenul, že
Střední škola – Podorlické vzdělávací
centrum tuto soutěž

poprvé hostila v březnu 2016 a stejně jako
letos v ní soutěžili strojní mechanici. Další rok to pak byli obráběči kovů a vloni
nástrojaři. Přesto si neopomněl postesknout, že ho mrzí, že popularita a propagace těchto náročných perspektivních
tříletých učebních oborů je mizivá, i když
absolventi berou dvojnásobek průměrné
mzdy...
A kdo vyhrál? To v této soutěži nebylo tak podstatné. Vyhráli všichni, kteří
vytvořili zámečnickou svěrku, co se nejvíce podobala té v technické a výkresové
dokumentaci. I tak první dva z každého
kraje postoupili do finále přehlídky České
ručičky, které se letos uskuteční v Opavě. Vítěz obdrží zlatou plaketu v hodnotě
téměř 12 000 tisíc korun. Je dobře, že zastoupení zastoupení tam bude mít SŠ-PVC
z Dobrušky. Do Opavy totiž pojede Matěj
Kinzel.                                               (jme)
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Herecké elévy dobře ladí dobrušská zuška
Velice povedenou premiéru mají za sebou žáci literárně-dramatického oboru
ZUŠ Dobruška, kteří 25. března poprvé
veřejně sehráli hudební pohádku Byl jednou jeden drak. Nastudovali ji pod režijním vedením svého učitele MgA. Jana
Holka a uznale jim tleskalo hlediště Společenského centra – Kino 70.
„Jsme elévové, herci mladí - Dobrušská zuška nás teď ladí. Thálie je naše teta
- přátelit se budem léta. Učíme se základu

Pohádka

Byl jednou jeden drak
se bude hrát také v květnu
V pondělí 20. května dopoledne ji
od 8.30 a od 10 hodin uvidí žáci škol
a školek. V 18 hodin začíná repríza pro
veřejnost. Tam se představí i mladší
skupina se svým soutěžním vystoupením Otvírání studánek, kterým se
4. dubna prezentovala v regionální
soutěžní přehlídce literárně-dramatických oborů ZUŠ v Hradci Králové
a získala bronzové pásmo.

- jak rozdávat náladu - moudro žití, poučení - múzy nás vzaly do učení.“
To je refrén herecké hymny, kterou se
hlavní aktéři hudební pohádky Byl jednou
jeden drak loučili s nadšenými diváky.
Autorem textu je Antonín Kohl, kamarád
MgA. Jana Holka, jenž okolnosti vzniku
upřesnil: „Vznikla už před zhruba osmi
lety původně pro dětský sbor v Broumově. Já ji pouze oprášil a text upravil pro
Dobrušku.“
Svoji velkou premiéru zvládli žáci
dobrušské
zušky
na jedničku a v tomto duchu hodnotil
výkony i přípravu
také jejich pedagog: „Byla to opravdu skvělá práce se
skvělými dětmi.“
Připomeňme
proto, že se na jevišti objevil nejen
zelený drak Kabrahár, ale i princezna
Anka, líný Honza, čarodějnice Kanimůra,
čert Haramáš a další pohádkové bytosti,
do nichž se převtělili Alžběta Balcarová,
Slavomír Bílek, Eliška Čtvrtečková, Agá-

31.5.2019
Základní umělecká škola v Dobrušce Vás zve na celodenní akci

ROZTANČÍME DOBRUŠKU!
8,30 hodin - Kino 70

vystoupení tanečního oboru pro školy

9,00 – 17,00 hodin

zdarma otevřené dobrušské památky

9,30 hodin - náměstí

KAPELA DOBRUŠSKÉ ZUŠ
pod vedením pana učitele Tošovského

10,30 hodin - náměstí
- Kino 70

žáci hudebního oboru ZUŠ
vystoupení tanečního oboru pro školy

11,30 hodin

- náměstí

KAPELA DOBRUŠSKÉ ZUŠ
pod vedením pana učitele Tošovského

12,30 hodin - náměstí

žáci hudebního oboru ZUŠ

17,30 hodin

vystoupení tanečního oboru

- Kino 70

Po celé dopoledne na náměstí malování s výtvarným oborem

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
regionální
podpora:

Město Dobruška

ta Dyntarová, Klára Hůlková, Veronika
Kotvová a Oliver Schejbal. K úspěchu
představení navíc přispěli i výtvarníci
školy pod vedením Petry Žďánské, kteří
se podíleli na vzniku kulis.
Všichni herečtí elévové se prezentovali výbornými výkony, dobře zvládnutými
dialogy i pěveckými a tanečními čísly,
vtipem, lehkostí i nápady a závěrečná
děkovačka byla opravdovým vrcholem
představení.
(eda)

Zápis ZUŠ
Základní umělecká škola Dobruška přijímá nové žáky ve věku 5 – 14 let na I. stupeň
a 14 – 19 let na II. stupeň: hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor.
ZUŠ umožňuje vzdělání nadaným i výrazně talentovaným dětem. Odborně je připravuje na neprofesionální uměleckou činnost, případně na studium středních a vysokých škol uměleckého nebo pedagogického zaměření. Zápis se uskuteční ve čtvrtek
23. května od 15 do 18 hodin a v pátek 24. května od 13 do 16 hodin.

Suverénní prvenství bez ztráty bodu
Ve středu 10. dubna
se žáci 8. a 9. ročníků
ZŠ Fr. Kupky narození
v letech 2003 – 2005 zúčastnili okresního
finále v minifotbalu, které se uskutečnilo
na hřišti s umělou trávou v Rychnově nad
Kněžnou.
Turnaje se zúčastnilo devět škol a hrálo se ve formátu šest hráčů v poli a jeden
brankář. Ve skupině jsme postupně porazili ZŠ Doudleby 4:0, ZŠ a MŠ Častolovice také 4:0, ZŠ Javornická Rychnov nad
Kněžnou 3:0 a ZŠ Rokytnice v Orlických
horách 2:0. Po těchto výsledcích jsme
vyhráli svou skupinu a postoupili z prvního místa do semifinále. V něm nám byl
soupeřem druhý celek skupiny B a tím
byli reprezentanti ZŠ Týniště nad Orlicí.
I v tomto utkání se nám podařilo zvítězit
2:0 a postoupit do finále. V něm se nám již
podruhé postavil tým ZŠ Rokytnice v Orlických horách, který ve svém semifiná-

lovém utkání přehrál
1:0
favorizovaný
celek ZŠ Masarykova Rychnov nad
Kněžnou. V tomto
zápase jsme využili
našeho širšího a vyrovnanějšího kádru
a zvítězili jsme 3:0.
Jak vidíte, v průběhu celého turnaje
jsme neztratili ani
bod a celkové skóre
18:0 ze šesti zápasů
hovoří o naší velmi
úspěšné reprezentaci školy. Tímto výsledkem jsme se kvalifikovali na krajské finále v Jičíně. Na tomto
skvělém výsledku se podíleli následující
hráči: Petr Sedláček, David Pago, Jan
Tomi, Lukáš Prause, Jan Václavek, Tomáš
Večeřa, Denis Doucek, Matyáš Čančara,

Miloš Pochobratský, Oliver Váňa, Viktor
Macek a Tomáš Karnold. Tímto bych jim
všem chtěl poděkovat a věřím, že uspějeme i v Jičíně.
Mgr. Robert Šebek
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Den otevřených dveří

Základní škola Františka Kupky ve čtvrtek 21. března otevřela prostory veřejnosti.
Zákonní zástupci, prarodiče a veřejnost
měli možnost si prohlédnout  základní školu a nahlédnout do výuky. V každou celou
hodinu probíhalo v tělocvičně vystoupení

mažoretek a ukázka
cvičení na míčích.
V pravé poledne proběhl exhibiční zápas   
žáků školy ve florbale.
Návštěvníci
měli možnost prohlédnout si učebny
kmenové i odborné.
Při prohlídce získali bližší informace
o chodu školy. Pozvání přijali i bývalí
zaměstnanci, kteří
si prohlédli prostory
školy. Ve sborovně,
pak pro ně bylo připraveno pohoštění,
které připravili žáci
školy pod vedením vyučujících. Školu
také navštívili  zástupci města.
Děkuji všem zaměstnancům a žákům
za přípravu a zajištění Dne otevřených
dveří.
Alena Bačíková, ředitelka ZŠ Fr. Kupky

Odpoledne pro
budoucí prvňáčky

V
letošním
školním
roce
proběhla na Základní
škole
Františka Kupky
dvě odpoledne,
kdy mohli budoucí žáčci navštívit spolu s rodiči školu
a okusit první krůčky ve školních lavicích. Pod vedením zkušených učitelů si
žáčci vyzkoušeli  své dovednosti z matematiky, českého jazyku, zacvičili si, zazpívali a recitovali básničky. Příjemným
způsobem strávené chvíle ve školních lavicích připravily děti na jejich první důležitý krok  a to zápis do prvního ročníku.
Děkujeme také firmě Somipo za dárky
pro budoucí prvňáčky. Všem dětem a jejich rodičům přejeme krásné chvíle strávené ve škole.
Alena Bačíková, ředitelka ZŠ Fr. Kupky

Otevřeno pro veřejnost
Stalo si již tradicí, že každý rok v měsíci dubnu otvíráme školu veřejnosti. Tento
rok se konal již 16. ročník Dne otevřených
dveří a proběhl v úterý 9. dubna.
Malí i velcí návštěvníci měli možnost
seznámit se na vlastní oči s prostředím
školy, s jejím materiálním vybavením
a s našimi pedagogickými pracovníky.
U vstupu návštěvníky vítali žáci 8. a 9.
tříd a podávali jim základní informace
o škole. Poté příchozí provedli prostory
školy, ukázali jednotlivé učebny pro výuku, učebnu výpočetní techniky, školní

družinu, tělocvičnu,
cvičnou kuchyňku,
dílny a relaxační
místnost.
Pro dospělé návštěvníky
bylo
v prostorách sborovny
připraveno
drobné občerstvení a každý malý účastník obdržel sladký
dárek. Naši školu, kromě nesčetně dalších, navštívili zástupci města v čele se
starostou Ing. Petrem Lžíčařem, dále pak

Morena skončila ve Zlatém potoce
Pro naše předky byl rituál vynášení
zimy a vítání jara významnou událostí, kterou prožívala celá společenství.
Dospělí a staří ale jenom přihlíželi. Přímými aktéry byli mladí lidé, dospíva-
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jící nebo děti, kteří představují naději
do budoucna.
Žáci základní školy Opočenská v Dobrušce navázali na tuto tradici a každý rok
se celá jejich škola vydává na pochod
s Morenou. Ke zhotovení
Moreny
žáci použili to, co
už nebylo k potřebě – suché větve,
roští a uschlou trávu. Morenu ustrojili do starých šatů
a okrášlili ji náhrdelníky z vyfouknutých
vaječných skořápek,
tedy symboly smrti
a zmaru. Vždyť figurína Moreny představuje smrt, nemoci,
bídu a všechno, co
lidem škodí.

poslanec Poslanecké sněmovny PČR Petr
Sadovský a delegáti dalších městských institucí. Děkujeme všem za milou návštěvu.
ZŠ Opočenská, Dobruška
S Morenou pak vyšli v průvodu, aby ji
zapálili, do Zlatého potoka hodili, a tak
zimu zahnali. Hořící Morenu za doprovodu říkadel odnesla voda a mohlo začít
jaro.                   ZŠ Opočenská, Dobruška

Zápis dětí do MŠ
Mateřská škola J. A. Komenského
Dobruška vyhlašuje Zápis dětí do MŠ.
Zápis nových dětí se uskuteční v úterý 14. května (9.00 – 16.00) v ředitelně MŠ Komenského a ve středu
15. května (9.00 – 16.00) v ředitelně MŠ Za universitou. Termín zápisu
a podávání žádosti o přijetí je nutno
dodržet z důvodů zahájení správního
řízení. Potřebujete: rodný list dítěte,
průkaz totožnosti zákonného zástupce
a potvrzení o očkování dítěte.  
(mš)
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Setkání učitelů z „mateřinek“ v Dobrušce
V dobrušském Kulturním domě se
ve čtvrtek 21. března uskutečnilo setkání
téměř padesáti učitelů mateřských škol
z celého území ORP Dobruška. Akci pořádala MAS POHODA venkova, z. s. - projekt MAP II Dobrušsko (www.mapd.cz).
Během setkání jednotlivé mateřské

školy představovaly své aktivity, navzájem se seznámily se svými činnostmi
a vzděláváním, projekty, ve kterých jsou
zapojeny, a sdílely praktické příklady z výchovně vzdělávacího procesu dětí v mateřských školách. Celou akci, za účasti
vedení města Dobrušky a MAS POHODA

venkova, moderoval známý bavič Karel
Hynek, kterého doplnil svým pěveckým
vystoupením nadějný Tomáš Bartoš.  (op)

Učitelé z Dobrušska na stáži ve Velké Británii
Poslední březnový týden se desítka
učitelů ze základních a mateřských škol
z Dobrušska vydala na odbornou stáž
do škol ve Velké Británii.
Během stáže, která proběhla v rámci
projektu MAP II Dobrušsko (www.mapd.
cz), který realizuje MAS POHODA venkova, z. s., navštívili vybraní pedagogové celkem tři školy. Všechny navštívené
školy jsou součástí britského vzdělávací-

ho systému a vzdělávají děti a žáky do 15
let. Pedagogové měli možnost diskutovat
s vedením britských škol, komparovat
český a britský vzdělávací systém dětí
a žáků do 15 let, účastnit se výuky, diskutovat s pedagogy,
ale i s rodiči, dětmi
a žáky.
V
návaznosti
na stáž budou peda-

gogové prostřednictvím setkání (tzv. pracovních skupin v rámci projektu MAP II
Dobrušsko) předávat své poznatky a sdílet
příklady praxe včetně načerpaných zkušeností s ostatními učiteli v území.        (op)

Ze života spolků
Sto let od založení Klubu českých turistů v Dobrušce
Dokončení z minulého čísla
Nelehká doba
Těžké časy pro Klub českých turistů
nastaly s příchodem nacistických okupantů a vyhlášením tzv. Protektorátu Čechy
a Morava. Klub mohl nadále existovat (či
spíše živořit) jen jako součást Kuratoria
pro výchovu mládeže, v němž našly svůj
téměř ilegální azyl i mladí ze zakázané
organizace Junák a dalších spolků, které
okupační a protektorátní úřady zlikvidovaly. Obnoveny byly až po skončení války, ale ne na dlouho.
Po uchopení moci komunistickou
stranou v roce 1948 se prosadily snahy
o sjednocování všech spolků, aby byly
lépe ovlivnitelné v duchu nové ideologie.
Záhy po únorovém převratu byl Klub českých turistů zrušen, jeho majetek zabaven
a členové na tzv. slučovacích schůzích
začleněni do nové jednotné tělovýchovné organizace, Československého svazu
tělesné výchovy. Odbor turistiky vznikl
i v Dobrušce.
Rozvoj turistiky
Ani snahy o jednotnost a uniformitu
nezmohly nic proti snaze lidí provozovat turistickou činnost. Od padesátých let
byl jedním z hybatelů této práce Jaroslav
Ruml, jehož zásluhy o dobrušskou turistiku jsou skutečně nezapomenutelné. Turistika byla propagována celou řadou akcí,
z nichž mnohé přetrvaly až do naší současnosti. Připomeňme si například Sol-

nickou solnou stezku, Okolo Velké Deštné,
Přes tři hrady, Cikánské toulky nebo celou řadu akcí zimní turistiky v Orlických
horách. U zrodu Cikánských toulek stáli
i dobrušští turisté. Ing. Josef Verner, Jiří
Novák a několik dalších založili v roce
1974 v Ohnišově odbor Svazu turistiky
a v následujících letech začali pořádat
uvedenou oblíbenou turistickou akci.
S pozitivním ohlasem se setkávalo i Sto
jarních kilometrů a další turistické akce.
Plejáda osobností
Jaroslav Ruml byl také požádán o příspěvek do turistického průvodce Dobruškou, který vyšel v roce 1972. Vedle statí
Jana Klena o nejstarší minulosti Dobrušska, Ladislava Hladkého o historii města
a místních pamětihodnostech, se v publikaci objevila i stať Za krásami Dobrušska, kterou Jaroslav Ruml napsal společně
s Josefem Smolou. Na dlouhá léta byl tento průvodce jedinou moderní příručkou
o Dobrušce, její historii a zajímavostech
a jejím okolí.
Jaroslav Ruml vedl dobrušské turisty
velmi dlouho. V roce 1977 předal předsednickou funkci Jiřímu Novákovi, který
stojí v čele dobrušských turistů dodnes.
Později byl také činný v okresních orgánech, předsedou Svazu turistiky oblasti
Orlické hory a v ústředí byl členem komise vysokohorské turistiky. Z dalších osobností moderní dobrušské turistiky můžeme
uvést alespoň Ing. Josefa Vernera, kte-

rý působil i ve vyšších
orgánech
turistického
hnutí. Spolu s Josefem
Smolou vykonávali i práci značkařů. Věra
Dvořáková a Danuše Tláskalová vedly
mládež. K aktivním turistům patřili i Josef
Krtil, Vítězslav Mecner, Marie Brandejsová, která vedla dlouhá léta účetnictví, Eva
Šimerdová, Petr Brandejs, Miloslav Ryšavý, Ladislav Kubec, Zdeněk Šíma, Vladimír Musil a jistě by si zde zasloužili být
jmenováni i mnozí další.

Současný Klub českých turistů na túrách
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„Polistopadová“ obnova
Samostatný Klub českých turistů mohl
být obnoven až v roce 1990. Osamostatnila se i dobrušská organizace, která začala velmi aktivně pracovat. Každoročně
pořádá několik desítek výletů a dalších
turistických akcí (jen v roce 2018 jich
bylo na sedm desítek), stará se i o mladou
generaci. Vedle pěší turistiky provozuje

i cykloturistiku, vysokohorskou turistiku
a lyžařskou turistiku. V roce, kdy si připomíná sté výročí svého založení, sdružuje 83 členů, z toho 47 žen a 36 mužů.
Věkové rozpětí členstva je velmi široké,
od mladých až po nejstarší, z nichž dvěma
aktivním členům je přes 80 let. Předsedou
KČT v Dobrušce je Jiří Novák, jednatelem Vladimír Musil.

Dobrušská turistika má své pevné a důležité místo mezi občanskými aktivitami
ve městě a jedním z činitelů, které přispívají k tomu, že Dobruška je dobrým
místem pro život. Odbor Klubu českých
turistů patří mezi nejaktivnější místní organizace a nabízí nejen svým členům, ale
i širší veřejnosti zajímavé a smysluplné
využití volného času.                         (jm)

Outdoorový klub
V dubnu se volnočasový klub Vješák
vydal opět do přírody, a to na jednu
z aktivit outdoorového klubu. Akce byla
určena mladým klukům, kteří se nebojí
něco zažít, poznat
a učit se novým dovednostem. Cílem
klubu outdoor jako
takového je rozvíjet
jak dovednosti, tak
i týmového ducha,
spolupráci, a vést

www.jbdobruska.cz
V DUBNU v Rodinném centru Sedmikráska proběhl ve dnech 8. - 12. dubna
TÝDEN BEZPEČNOSTI A PREVENCE
PRO CELOU RODINU. Akce se opakuje pravidelně již několikátým rokem. Jako
tradičně jsme připravili na podporu rodin
interaktivní besedy, při kterých si účastníci
rozšířili své znalosti i dovednosti v oblasti
první pomoci, bezpečnosti dětí a mládeže spojené s používáním internetu, vlivu
médií na vývoj dítěte, bezpečnosti v silničním provozu atd. Této akce se účastnil
opravdu velký počet rodičů, dokonce i ně-
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dospívající kluky k základním hodnotám
mužství a roli muže v dnešní době. Dubnový outdoor proběhl ve stylu airsoftu,
odehrál se v lese v okolí starých vojenských bunkrů, což podpořilo atmosféru.
Chlapci si akci užili i přes chladné počasí
a vítr znepříjemňující hru. Vojenský styl
je pro mladé hochy velmi lákavý. Pokud
je motivace správně směřována, nikoliv
k násilí a individualismu, avšak k domluvě, parťáctví, vzájemné podpoře a respektu, může být i airsoft dobrým nástrojem
pro práci s mládeží. Každý čas strávený
na klubech outdooru je i pro nás vedoucí
přínosem a poučením z různých situací.
Tým Vješáku

sedmikraska@jbdobruska.cz

kteří prarodiče. Týden bezpečnosti podpořilo MPSV a Královéhradecký kraj.
V rámci projektu „Sedmikráska v akci“
probíhal i tematicky zaměřený program
pro malé účastníky. Kluci a holčičky se
zábavnou formou seznámili se záchranáři,
hasiči i policií, zazpívali si k tomu písničky, zacvičili a prohlédli si, co dané profese používají při své práci.
Vyvrcholením byla v pátek 12. dubna
společná návštěva místní hasičské stanice. Tímto bychom rádi poděkovali celému týmu hasičského sboru v Dobrušce

za jeho ochotu a čas strávený s námi! Celá
ochutnávka jeho práce v podobě prohlídky aut, garáže, jednotlivých záchranářských pomůcek, hasičské výzbroje, hadic,
zkoušky vysokého žebříku atd. byla pro
děti i jejich doprovod nevšedním zážitkem
a taky velmi vzácnou zkušeností. Všichni
odcházeli nadšeni, poučeni a na památku
si odnášeli hasičská pexesa.
V KVĚTNU si připomeneme a podpoříme mezinárodní DEN RODIN. Veškerá péče, čas s našimi dětmi, společné
zážitky, zábava, výchova i každodenní
řešení všedních situací, jsou pro naše
ratolesti nesmírně důležité, i když často
stojí hodně sil. Sedmikráska fandí všem
rodinám a podporuje všechny maminky
a tatínky v jejich často náročné péči, výchově a práci. Stojí to za to! U příležitosti tohoto svátku chystáme dvě praktické
přednášky:
Středa 15. května: „Po mateřské do práce“ od 10.00, lektor Mgr. Gabriela Machová, právní koncipient;
Čtvrtek 23. května: „Hranice dětí ve výchově“ od 9.30, lektorka Mgr. Evald Rucký
Th.D.Ep.Fr., rodinný a výchovný poradce.
Na všechny se těšíme, nenechte si program ujít.  
Tým Sedmikrásky, Mgr. Kateřina Faltová
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Senioři ČR – pobočka Dobruška
Pobyt v Jilemnici a putování do Podorlického skanzenu
Senioři ČR - Městská organizace Dobruška pro vás připravili bohatý květnový program a těší se na setkání s vámi.
Od čtvrtka 9. do neděle 12. května navštívíme Jilemnici,
kde na nás během relaxačního pobytu čekají procházky, bazén,
sauna a vířivky. Podíváme se do místního muzea a nezapomeneme ani na cukrárnu, která je vyhlášená v širokém okolí.
Na účastníky čeká řada překvapení.
Ve čtvrtek 16. května od 16 hodin se v Rýdlově vile uskuteční tradiční Sousedské posezení. Hostem bude paní Eliška
Pilařová, jejíž hlas znáte z Českého rozhlasu.

V sobotu 25. května vyrazíme na další výlet z našeho letošního Putování za sluníčkem. Cílem bude Podorlický skanzen
v Krňovicích, kde nás čeká příjemné posezení s vyprávěním
a možností občerstvení. Odjezd bude z parkoviště u Kina 70
ve 13.00 hodin. Nezapomeňte si s sebou přibalit dobrou náladu
a chuť užít si bezva odpoledne. Účast je nutné nahlásit na níže
uvedené kontakty: tel: 494 622 953; mobil: 732 262 600;
e-mail: renata.dobruska@seznam.cz.
Naše pozvání je pro všechny, nejen pro seniory. Těšíme se
na další zážitky s vámi.    Renata, Xanto a Petr Tojnar

Jarní dobročinný bazárek se podařil
Noc kostelů
Farnost sv. Václava Dobruška vás zve
v pátek 24. května na Noc kostelů.
Kostel bude pro vás otevřen
od 18.00 do 21.30 hodin.
Program:
18.00: mše svatá;
18.45: možnost individuálního ztišení
a tématických zamyšlení;
21.15: závěrečné požehnání.

Čtyřdenní akce, kterou jsme opět
na jaře uspořádali v Pastoračním centru u kostela sv. Václava, se konala
od 5. do 8. dubna.
Setkala se s velkým zájmem. V pátek
5. dubna nanosili lidé mnoho věcí a darovali je Charitě. Poté byly všechny tyto
věci uspořádány, oceněny a rozloženy
v Pastoračním centru na prodej. Ceny byly
stanoveny jako minimální s tím, že pokud
někdo chtěl přispět více, bylo to s díky
přijato na charitní činnost. Celkem bylo
prodáno 2225 věcí a utrženo 38 129 Kč.
Spokojenost byla opět na všech stranách – dárce hřálo u srdce, že mohou darovat, kupující měli
radost, že za symbolické obnosy nakoupili věci pro ně
užitečné.
Charita
získala na svou činnost nezanedbatelnou částku a ještě
jsme z neprodaného
zůstatku věcí darovali oblečení a vy-

bavení
potřebným.
Asi padesát pytlů
s oblečením si druhý
den odvezla Diakonie
Broumov, která oblečení roztřídí a účelně
použije dál.
Děkujeme všem dárcům, kupujícím
a dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří všichni společně přispěli k úspěchu
akce. Příští bazárek plánujeme uspořádat
na podzim v termínu 22. – 25. listopadu.
Ing. Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška

Kulturní a sportovní kaleidoskop
květen 2019
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
24. – 25. května
DOBRUŠSKÁ POUŤ
stánkový prodej pouťových pochoutek, pouťové atrakce, výrobky drobných řemeslníků
Doprovodný program v pátek 24. května:
17.30 mažoretky Dobruška, skupina D-Rush Melounci
– taneční skupina DDM Dobruška;
19.00 vystoupí zpěvačka ELLA s kapelou;

přehled akcí
21.00

koncert Heidi Janků se skupinou Heidi Band.

Pátek 31. května
ZUŠ OPEN - ROZTANČÍME DOBRUŠKU!
09.30 Kapela dobrušské ZUŠ pod vedením
pana učitele Tošovského;
10.30 žáci hudebního oboru;
11.30 Kapela dobrušské ZUŠ;
12.30 žáci hudebního oboru ZUŠ.
Pátek 31. května ve 20.00
KONCERT - JANEK LEDECKÝ S KAPELOU
25
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MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA (obytná světnice, kupecký
krám a muzejní expozice) je v květnu otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je
přístupná denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Jindy na předchozí objednání v informačním centru, tel. 494 629 581 nebo
v muzeu.
HISTORICKÁ EXPOZICE: Dějiny města Dobrušky a dobrušské obce židovské, jejichž součástí je i rituální očistná lázeň
mikve a interiér synagogy, jsou přístupné denně mimo pondělí
v 9–11.30 a v 12.30–17 hodin. Expozice mají vchod v budově
muzea čp. 45 na Šubertově náměstí.
DEN MUZEÍ – v sobotu 18. května při příležitosti Mezinárodního dne muzeí budou všechny muzejní expozice přístupné
zdarma.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
Úterý 7. května v 17.15
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Čtvrtek 9. května v 18.00
II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Pondělí 13. května v 18.00
III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA

RÝDLOVA VILA
SPOLKOVÝ DŮM
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667 a 777 418 748
RÝDLOVA VILA – VOJENSKÁ GEOGRAFIE: V minulém
roce nově otevřená unikátní expozice vlastivědného muzea dává
možnost nahlédnout nejen do vývoje vojenskou geografií využívaných přístrojů, pomůcek, tvoření map, zabezpečení vosk, ale
také seznamuje s několika významnými osobnostmi této vědy
a dalšími hledisky jejich mimořádně důležité práce. Expozice je
pro veřejnost přístupná denně mimo pondělí v 10–12 a 13–17
hodin v prvním patře.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
KVĚTY ORLICKÝCH HOR
Akademická malířka Helena Hrušková–Štefková
– olej na plátně.
Výstava je přístupná v otevíracích hodinách pro veřejnost po celý
měsíc. Vernisáž se koná ve čtvrtek 9. května v 17 hodin.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní čp. 428, ☎ 494 623 794
Úterý 7. května v 17.15
Koncert žáků ZUŠ v Synagoze v Dobrušce.
Čtvrtek 9. května v 18.00
II. Absolventský koncert žáků ZUŠ v Synagoze v Dobrušce.
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Pondělí 13. května v 18.00
III. Absolventský koncert žáků ZUŠ v Synagoze v Dobrušce.
Pondělí 20. května v 18.00
Vystoupení literárně-dramatického oboru Otvírání studánek
a pohádka Byl jednou jeden drak ve Společenském centru –
Kino 70.
Čtvrtek 23. května 15.00 – 18.00
Zápis do ZUŠ pro školní rok 2019/2020.
Pátek 24. května 13.00 – 16.00
Zápis do ZUŠ pro školní rok 2019/2020.
Pátek 31. května od 8.30 po celý den ZUŠ Open 2019.

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

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.30
12.30 - 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.00
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00

UPOZORNĚNÍ:
Od 6. května 2019 bude změněna výpůjční doba
v oddělení pro dospělé:
pondělí, úterý, středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.30 hod.
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 14.00 hod.
Ve čtvrtek bude knihovna uzavřena.
Výpůjční doba oddělení pro děti se nemění.

Výstava ve foyer knihovny na měsíc květen:
ve výpůjčních hodinách knihovny

ROMAN GÁL - Skrytý Řád kolem nás
Roman Gál svá malířská díla tvoří pod pseudonymem Grál, což je vlastně přeskupení
jeho osobních iniciál a zároveň narážka na tajemno, mystično kolem nás. Jeho díla jsou
projevem a náhledem do této problematiky.
Chce poukázat na vyšší princip kolem nás,
své osobní zaujetí metafyzikou, alchymií, hermetikou, ajurvédou prostupující jeho tvorbu a nabídnout okolnímu světu vnitřní pohled, náhled, jakousi podvědomou intuici. Roman Gál je
vášnivým historikem a badatelem. Narodil se na jižní Moravě –
ve Znojmě. Již tři roky žije se svojí ženou v Kvasinách. Oba dva
pracují ve zdejší automobilce a velice rádi poznávají východní
Čechy, které je stále překvapují svojí krásou a rozmanitostí.
Pro děti do 6 let:
Čtvrtek 2. května 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 dospělé čtenáře:
Čtvrtek 2. května ve výpůjčních hodinách městské knihovny
RANDE S KNIHOU NASLEPO
aneb Vyberte si knižního partnera pro májový večer
Nesuďte knihu podle obalu a půjčte si tajemný balíček s knihou. Může to být knižní láska hned na druhý pohled. Přijďte si
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vypůjčit knihu naslepo a až doma zjistíte, jakou jste si přinesli. V půjčovně pro dospělé vás budou čekat balíčky, ve kterých
se skrývají naše knižní tipy. Na každém balíčku najdete malou
nápovědu s upřesněním žánru. Můžete se tak dostat ke knihám,
které by vás nikdy ani nenapadlo si vypůjčit.
TRH LOVCŮ PEREL V KNIHOVNĚ
V sobotu 11. května se v knihovně uskuteční trh, na němž si
děti, které se zúčastnily celoroční soutěže Lovci perel, budou
moci vybrat některé z cen. Trh bude otevřený od 9 do 11 hodin,
děti mohou přijít kdykoliv v tomto rozmezí. Pokud čtenář získal
alespoň jednu perlu, náleží mu odměna. Knihovnice mu podle
získaných perel a bodů za nepovinné otázky přidělí hotovost, tzv.
„moriony“, za které si bude moci vybrat z trhu cokoliv v této
hodnotě. Kdo tedy sbíral pečlivěji a často, odnese si více hodnotnějších dárků. Také budou vyhlášeni a oceněni tři nejlepší lovci.
Do hry se od září zapojilo 25 dětí, dohromady přečetly přes 150
knih. Pokud si někdo není jistý, kolik perel mu náleží, v knihovně to jednoduše zjistí z nástěnky. Pro dotazy se obraťte na dětské
oddělení. Těšíme se na malé „nakupující“ čtenáře!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
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.
KURZ KERAMIKY PRO DĚTI – vytvoříte si výrobky vyvalovanou technikou a modelováním z ruky, zdobené glazurou.
Vhodné pro děti od 5 let. Celkem 5 lekcí, cena: 500 Kč. Termín:
středy od 22. května  16.15 – 17.45 hodin.
KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ – Vytvoříte si výrobky
vyvalovanou technikou a modelováním z ruky, zdobené glazurou, točení na hrnčířském kruhu. Celkem 6 lekcí, cena: 1000 Kč.
Termín: pondělí od 20. května  8.30 – 10.30 hodin.
DRHANÝ ZÁVĚS – macramé – úterý 21. května od 16.00 - pomocí ozdobných uzlů zhotovíte dekorativní závěs na stěnu.  Cena
kurzu 150 Kč, materiál vlastní. Přihlášky předem v DDM nebo
na tel. 494 621 505.
POHÁDKOVÝ LES – sobota  8. června na táborové základně
v Mělčanech. Při procházce lesem potkáte pohádkové bytosti, se
kterými budete plnit drobné úkoly. Startovné 30 Kč platí pouze
děti.
ČTVERCE PRO AFRIKU – prosíme všechna pilné pletařky,
aby hotové výrobky přinesly do konce května do DDM.
Informace o plánovaných akcích a přihlášky v DDM, Domašínská 363, ☎ 494 621 505.

SOKOLOVNA
Opočenská 585, ☎ 724 179 754
Tělocvičná jednota Sokol Dobruška – oddíl všestrannosti zve
chlapce a děvčata ve věku od 6 do 10 let k pravidelnému cvičení ve velkém sále sokolovny, vždy v pondělí od 17.30 hodin.
Ke společnému cvičení jsou vítáni rodiče i prarodiče. Případné
dotazy volejte paní Věře Jílkové na telefonní číslo 603 781 975.   

BĚSTVINY
SPOLEČENSKÝ AREÁL
Středa 1. května – MÁJOVÝ VÍNEK
Od 11.00 grilování, od 14.00 živá hudba a zábava.

VJEŠÁK
Náměstí F. L. Věka 24, ☎  776 705 177
Pravidelná otevírací doba:
Út a Čt 16.00 – 18.00
Pá (florbalový klub) 19.30 – 21.00
Akce na květen:
Turnaj v ping pongu 9. května
Outdoor klub 18. května
Work in Progress 25. května
Večer deskových her 31. května

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, ☎  605 548 288
Středa 15. května v 10.00
PO MATEŘSKÉ DO PRÁCE
Mgr. Gabriela Machová, advokátní koncipient. Na co mají maminky v zaměstnání ze zákona nárok, péče o dítě do 4 let, do 7
let, příprava na pracovní pohovor, aktuální situace na trhu práce.
Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Čtvrtek 23. května v 9.30
DĚTI A HRANICE VE VÝCHOVĚ
Mgr. Evald Rucký Th.D.Ep.Fr., rodinný a výchovný poradce.
Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici

IXKO
Církev bratrská v Dobrušce
Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254, www.ixko.eu
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 hodin
v Kině 70. (během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
V pastoračním centru (za farou):
AWANA (klub pro děti od 5ti let do 7. třídy ZŠ) - každé pondělí
v 16.30 hodin.
V ul. Zd. Nejedlého 574:
BIBLICKÉ STUDIUM - středa 15. května v 19.00 hod.
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.00 hodin.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program aktivit naleznete na webu.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
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.
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Čtvrtek 2. května ve 20.00
HELLBOY
Repríza amerického akčního fantastického dobrodružného sci-fi
filmu. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 121 min. České znění.
Pátek 3. května ve 20.00
AVENGERS: ENDGAME film ve 3D
Repríza amerického akčního dobrodružného filmu. Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 182 min. České znění.
Sobota 4. května v 17.30
MIA A BÍLÝ LEV
Premiéra úchvatného rodinného dobrodružného filmu Francie/
Německo/JAR. Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší
kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Ml. přístupný. Vstupné
120 Kč. 98 min. České znění.
Sobota 4. května ve 20.00
SHAZAM film ve 3D
Premiéra amerického akčního dobrodružného filmu. V každém
z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 132 min. České znění.

Neděle 12. května v 17.30
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU film ve 3D
Premiéra akčního dobrodružného animovaného rodinného filmu
USA/Japonsko. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 104 min. České
znění.
Neděle 12. května ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina
Horského. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 16. května v 10.00
TERORISTKA
Repríza 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. Ml. přístupný.
Vstupné 60 Kč. 95 min.
Čtvrtek 16. května ve 20.00
SNĚŽÍ!
Repríza české komedie. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 74 min.

Neděle 5. května v 17.30

Pátek 17. května ve 20.00
JOHN WICK 3
Premiéra amerického akčního kriminálního thrilleru. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 131 min.

Neděle 5. května ve 20.00
ZELENÁ KNIHA
Repríza americké dramatické komediální roadmovie natočené
podle skutečné události. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 130 min.

Sobota 18. května v 17.30
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU film ve 3D
Repríza akčního dobrodružného animovaného rodinného filmu
USA/Japonsko. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 104 min. České
znění.

DUMBO
Repríza (2D) amerického rodinného dobrodružného filmu. Ml.
přístupný. Vstupné 100 Kč. 90 min. České znění.

Mimořádné představení!
Středa 8. května v 17.30
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Repríza (2D) amerického dobrodružného filmu pro všechny.
Vstupné 110 Kč. 104 min. České znění. První diváci obdrží malý
dárek!
Středa 8. května ve 20.00
SHAZAM film ve 3D
Repríza amerického akčního dobrodružného filmu. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 132 min. České znění. První diváci obdrží
malý dárek!
Čtvrtek 9. května ve 20.00
ZACHRÁNIT LENINGRAD
Nový ruský válečný dramatický film. Ml. přístupný. Vstupné
110 Kč. 93 min.
Pátek 10. května ve 20.00
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Premiéra komedie – Francie/Belgie. Ml. přístupný. Vstupné
120 Kč. 117 min.
Sobota 11. května v 17.30
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
Repríza úžasného animovaného rodinného filmu Francie/Čína.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 92 min. České znění.
Sobota 11. května ve 20.00

SNĚŽÍ!
Premiéra české komedie od režisérky Kristíny Nedvědové. Sněží! je poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném
světě uvnitř každé rodiny. Babička, matka a dvě sestry v jednom domě a na jedné zahradě. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč.
74 min.
Koncert na schodech kina!
Neděle 12. května v 15.00
JARNÍ KONCERT VALANKY
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve velkém sále Společenského
centra - Kino 70.
28

Sobota 18. května ve 20.00
THE BEACH BUM
Premiéra komedie - USA/Francie/Velká Británie/Švýcarsko.
Hlavní hrdina (Matthew McConaughey) vypadá jako plážový
povaleč, chová se jako plážový povaleč a ze všeho nejvíc to prostě a jednoduše je plážový povaleč, obejda a vagabund… Ml.
nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min.
Neděle 19. května v 17.30
V OBLACÍCH
Premiéra německé animované dobrodružné komedie. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 88 min. České znění.
Neděle 19. května ve 20.00
TRHLINA
Premiéra slovenského mysteriózního hororu podle knižního bestselleru Jozefa Kariky Trhlina. Režie: Peter Bebjak. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 111 min.
Čtvrtek 23. května ve 20.00
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
Premiéra dramatického filmu Německo/Itálie. Strhující drama
o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Ml. nepřístupný.
Vstupné 120 Kč. 188 min.
Pátek 24. května ve 20.00
AVENGERS: ENDGAME film ve 3D
Repríza amerického akčního dobrodružného filmu. Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 182 min. České znění.
Sobota 25. května v 17.30 a neděle 26. května v 17.30
ALADIN film ve 3D
Premiéra amerického dobrodružného fantastického muzikálu.
Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi. Ml.
přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min. České znění.
Sobota 25. května ve 20.00
SYN TEMNOTY
Premiéra amerického mysteriózního sci-fi hororu. Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro
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lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně?
Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.
Neděle 26. květnave 20.00
JOHN WICK 3
Repríza amerického akčního kriminálního thrilleru. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 131 min.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 30. května v 10.00
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Repríza dokumentárního filmu ČR. Ml. přístupný. Vstupné
60 Kč. 120 min.
Čtvrtek 30. května ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie. Vyběhnout štěstí naproti. Ml.
přístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min.
Pátek 31. května
ZUŠ OPEN - ROZTANČÍME DOBRUŠKU!
8.30, 10.30 a 17.30: vystoupení tanečního oboru ZUŠ Dobruška.
Pátek 31. května ve 20.00
ROCKETMAN
Premiéra velice očekávaného dramatického životopisného hudebního filmu – USA/VB. Rocketman je hudební fantazie, která
vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti - Eltona Johna. V hl. roli: Taron Egerton. Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 120 min.

MALÝ SÁL
VÝSTAVA
„100 let vojenské geografie“. Výstava je přístupná od 1. května
do 2. června v provozních hodinách kina. Vernisáž ve čtvrtek
2. května v 10 hodin.
Úterý 14. května v 15.00
EXEKUCE, DLUHY - JUDr. Ing. Martin Štika
Přednáška s možností individuálních dotazů, téma bude prezentováno srozumitelným jazykem tak, aby posluchači pochopili
podstatu exekučního řízení. Vstupné zdarma.

SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
Pátek 3. května
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ zrekonstruovaného Městského
stadionu Václava Šperla
Časový harmonogram:
9.00 – 14.30: Středoškolský pohár
14.30: vyhlášení výsledků Středoškolského poháru a slavnostní otevření zrekonstruovaného Městského stadionu Václava Šperla
15.15: Antitalent (punk rock – Bystré)
16.15: Madhouse Company (crossover – Dobruška)
18.00: Sto zvířat (ska- Praha)
Doprovodný program:
9.00 – 17.30: přehlídka strojů na údržbu hřišť
9.00 – 17.30: výstava fotografií stadionu: To nejlepší z historie a současnosti
16.30: ukázkový trénink atletického oddílu SK Dobruška

FOTBAL
Domácí mistrovské zápasy týmů SK Dobruška
na Městském stadionu Václava Šperla
Sobota 4. května
Krajský přebor – mladší žáci
Dobruška, Rychnov, Č. Skalice
Krajská soutěž – starší dorost
Dobruška/Opočno – Vamberk/Rokytnice
Krajský přebor – muži
Dobruška A – Rychnov n. K.
Neděle 5. května
Krajský přebor – mladší přípravka
Dobruška, FC Hradec, Náchod
Okresní přebor – Muži
Dobruška B – Křivice
Středa 8. května
Krajský přebor – muži
Dobruška A – Sobotka
Sobota 11. května
Krajský přebor – mladší přípravka
Dobruška, Trutnov, Vrchlabí
Krajská soutěž – starší dorost
Dobruška/Opočno – Kunčice/Kobylice
Okresní přebor – Muži
Dobruška B – Kostelec n. O. B

10.00
14.45
17.00

10.00
17.00

17.30

10.00
14.45
17.00

Neděle 12. května
Krajský přebor – mladší žáci
Dobruška, Černilov, Vrchlabí

10.00

Sobota 18. května
Krajský přebor – muži
Dobruška A – Chlumec n. C.

17.00

Sobota 25. května
Okresní přebor – Muži
Dobruška B –  Lukavice

17.00

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Domácí zápasy týmů T. J. Sokol Dobruška na hřišti za sokolovnou
Ženy – I. liga
Vzhledem k tomu, že před uzávěrkou nebyla ještě dohrána
základní část soutěže, uvádíme pouze datum a časy plánovaných utkání nadstavbové části. Dobrušské ženy jsou před
koncem základní části soutěže na medailové pozici, a proto
i letos budou bojovat o příčku nejvyšší.
Neděle 12. května – 12.30.
Neděle 26. května – 9.15.
Muži – II. liga
Neděle 19. května – 10.30: Sokol Dobruška – Draken Brno.
Mládež – oblastní přebor
Neděle 12. května
9.00: Sokol Dobruška – Sokol Krčín A (starší žákyně)
Sobota 18. května
8.30: Sokol Dobruška – Sokol Podhorní Újezd (mladší žáci)
9.40: Sokol Dobruška – Sokol Podhorní Újezd (muži B)
11.00: Sokol Dobruška – Sokol Podhorní Újezd  starší žáci)
Neděle 26. května
8.00: Sokol Dobruška – Sokol Krčín A (mladší žákyně)
10.30: Sokol Dobruška – Sokol Krčín B (dorostenky)
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KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
POZOR! JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE V KVĚTNU BUDE
NÁRAZOVĚ PŘERUŠEN PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU, SLEDUJTE, PROSÍM, AKTUALITY NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Bazén
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

Čtvrtek 15.15 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Pátek 14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy)
Aquaerobic (v květnu se cvičí naposledy, pokračovat se bude
až od října) úterý a čtvrtek 18-19 hod.
Alternativní provoz (veřejnost nebo organizace):
pondělí 16 – 19 hod.
úterý
17 – 18 hod.
čtvrtek 13 – 14 a 17 – 18 hod.
Sauna
1. 5. a 8.5. (středa) SAUNA UZAVŘENA!
POZOR, ZMĚNA PROVOZU SAUNY!
OTEVŘENO VE DNECH:
Úterý 13 – 21 hod. ženy
Středa 13 – 21 hod. muži
Čtvrtek 13 – 21 hod. společná

Omezení pro veřejnost
1. 5. a 8. 5. 2019 (středa)  KRYTÝ BAZÉN UZAVŘEN!
Čtvrtky (2., 9. a 16. 5.) od 17.00 do 18.00 hodin KB uzavřen
(rezervace bazénu)
Pátky 10. a 24. 5. otevřeno pouze  od 14 do 20 hodin
Soboty 11. a 25. 5. otevřeno pouze  od 12 do 20 hodin
Sobota 4. 5. krytý bazén otevřen 12 - 17 hodin a 19 - 21 hodin.
(ve dnech školní výuky)
Úterý 14.45 – 16.45 (rezervace 2 drah) a 17.00 – 18.00 (rezervace 1 dráhy)

Ranní plavání: (ve dnech školní výuky)
Středy – 1. a 8. 5. ranní plavání zrušeno
Středy – od 6.00 do 700 rezervace 1 dráhy
Čtvrtky – ranní plavání zrušeno
Pátky – 24. a 31. 5. plavání zrušeno
Spinning
Libor dle zájmu pátky od 16.30 a 17.45 hodin
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

Ze sportu
OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍ SKIBOBOVOU SEZONOU
Dařilo se rovněž českým reprezenMistrovství světa
tantům v mládežnických a seniorských

kategoriích, kteří vybojovali celkem 37
medailí (20 – 11 – 6). Závodníci ze Skibob klubu Dobruška se radovali ze zisku
jedenácti cenných kovů. V juniorské kategorii Jan Baláček vybojoval dvě zlata
(slalom a kombinace) a dvě stříbra (Super-G a obří slalom), Dominik Harnach
k mistrovským titulům v Super-G a obřím
slalomu přidal stříbrnou medaili v kombinaci. Mezi seniory Bohumil Flegl vybojoval tři stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Čiháček zkompletoval zlatý hattrick
Úspěchem českých barev skončilo
březnové mistrovství světa v jízdě na skibobech, které hostilo rakouské středisko
Nassfeld. Naši reprezentanti v konkurenci závodníků z jedenácti zemí vybojovali
celkem padesát cenných kovů! Velký podíl na tomto medailovém zisku měli členové Skibob klubu Dobruška.
V hlavních kategoriích mužů a žen vybojovali naši reprezentanti všechny mistrovské tituly!   Získali nejvíc medailí (8
zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové) a suverénně ovládli hodnocení národů.   
Hvězdou šampionátu byl Pavel Čiháček z Dobrušky. Jedenatřicetiletý člen
TJ Sokol Deštné v Orlických horách opět
přepsal skibobovou historii, když potřetí
v řadě vybojoval kompletní zlatou sbírku
medailí. Celkem jich má na svém kontě
devatenáct.
Mezi ženami suverénně kralovaly české reprezentantky. Nejúspěšnější účastnicí světového šampionátu byla Aneta
Havlíčková z TJ Sokol Deštné v Orlických horách, která k titulům v Super-G
a kombinaci přidala stříbro ze slalomu
30

Světový pohár
Preclíková obhájila prvenství, Čiháček
druhý a Harnach třetí
Čtyřikrát zlatý Pavel Čiháček
a obřího slalomu. Celková vítězka Světového poháru Stanislava Preclíková ze
Skibob klubu Dobruška si odvezla kolekci všech cenných kovů – zvítězila
ve slalomu, druhá byla v kombinaci a třetí
v obřím slalomu. Úspěch českých barev
podtrhla její oddílová kolegyně Gabriela
Jašková ziskem titulu v obřím slalomu
a bronzem v Super-G.

Česká reprezentantka Stanislava Preclíková ze Skibob klubu Dobruška potřetí
triumfovala v celkovém pořadí Světového poháru. Její oddílový kolega Dominik
Harnach obhájil loňské třetí místo.
Letošní seriál Světového poháru čítal
celkem pět podniků ve Francii, Rakousku,
Německu a Česku. Body se tak rozdělovaly z deseti závodů. Konečné pořadí určily
dva finálové obří slalomy v areálu Paseky
nad Jizerou.
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Konečné pořadí Světového poháru
Muži: 1. Knauss (Rak.) 205, 2. Čiháček (ČR/TJ Sokol Deštné v O. h.) 195, 3. Harnach (Skibob klub Dobruška) 126, 4. Achleitner (Rak.) 117, 5. Pavlíček 117, 6. P. Hlaváč,… 9. Housa (všichni ČR/TJ Sokol Jablonec n. J.),… 11. Pásler (ČR/TJ Sokol
Deštné v O. h) 47,… 14. Baláček (ČR/Skibob klub Dobruška) 30 bodů.
Ženy: 1. Preclíková (ČR/Skibob klub Dobruška) 129, 2. Havlíčková (ČR/TJ Sokol
Deštné v O. h.) 120, 3. Zaffová (Rak.) a Steiningerová (Něm.) 71, 5. Jašková (Skibob
klub Dobruška) 61, 6. Gruberová (Rak.) 52 bodů.

Mistrovství
České republiky
Dvanáct mistrovských titulů pro Dobrušku
Pozici světové jedničky potvrdila česká reprezentantka Stanislava Preclíková
ze Skibob klubu Dobruška. K obhajobě
pohárového triumfu jí stačilo první a čtvrté místo v závěrečných obřích slalomech.
Se ztrátou devíti bodů skončila druhá
Aneta Havlíčková z TJ Sokol Deštné
v Orlických horách. O celkově třetí místo se podělily Rakušanka Lisa Zaffová
a Silvia Steiningerová z Německa. Gabriela Jašková ze Skibob klubu Dobruška
se blýskla vítězstvím v posledním závodě
a celkově skončila pátá.
Mezi muži se z celkového prvenství
radoval Rakušan Joachim Knauss, který
odolal tlaku dobrušského Pavla Čiháčka
startujícího za TJ Sokol Deštné v Orlických horách. Obhájce titulu sice vyhrál
oba závěrečné obří slalomy, ale ani to
nestačilo. Padesátibodovou ztrátu, kterou
nabral z důvodu neúčasti v úvodním podniku SP ve Francii, se mu nepodařilo vymazat. Český skibobista mocně finišoval,
když z osmi závodů vyhrál sedm a jednou
dojel druhý, ale ani to nestačilo. Dominik
Harnach ze Skibob klubu Dobrušku obhájil loňské celkové třetí místo a potvrdil, že
patří k největším českým nadějím.

Závodníci Skibob klubu Dobruška
získali na mistrovství České republiky v Pasekách nad Jizerou a v Deštném
v Orlických horách celkem třicet medailí, z toho dvanáct zlatých, osm stříbrných
a deset bronzových.
Kompletní sbírku čtyř zlatých medailí
(Super-G, obří slalom, slalom a kombinace) vybojovali junior Dominik Harnach
a senior Bohumil Flegl. V kategorii žen
Gabriela Jašková byla dvakrát zlatá (Super-G a obří slalom) a dvakrát stříbrná (slalom a kombinace). Navlas stejnou bilancí
se může pochlubit Stanislava Preclíková,
která získala zlato ve slalomu a kombinaci, stříbro pak v Super-G a obřím
slalomu.
Úspěšné
vystoupení dobrušských žen podtrhla
Anna
Šmakalová
třetími místy ve slalomu a kombinaci.
Na stupně vítězů ze
Skibob klubu Dobruška dále vystoupili
junioři Jan Baláček
(4x stříbrný) a Patrik
Pohl (třetí ve slalomu a kombinaci),

senior Pavel Harnach (třetí ve slalomu
a kombinaci), juniorka Gabriela Skaláková
(třetí v Super-G a obřím slalomu) a žák Jakub Krsek (třetí ve slalomu a kombinaci).

Český pohár
Flegl a Harnach stoprocentní
Tři závody MČR společně s dalšími
čtyřmi závody ČP určily konečné pořadí
seriálu Českého poháru 2019. Mezi ženami triumfovala Stanislava Preclíková
před Gabrielou Jaškovou. Suverénně si
počínali junior Dominik Harnach a senior
Bohumil Flegl, kteří vyhráli všech sedm
závodů započítávaných do Českého poháru. Celkově druhé místo pro dobrušské
barvy dále zajistil junior Jan Baláček, třetí místa vybojovali senior Pavel Harnach
a juniorka Gabriela Skaláková.             (dr)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROKU 2018

Preclíková a Harnach mezi oceněnými
V hradeckém Kongresovém centru
Aldis se poslední březnové úterý uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého
kraje za rok 2018“, kterou pořádají krajská organizace České unie sportu, Královéhradecký kraj, Všesportovní kolegium
KHK, Deník a agentura Sport Action.
Záštitu nad galavečerem převzali hejtman
Jiří Štěpán a primátor Alexandr Hrabálek.
Nejúspěšnějším sportovcem v Královéhradeckém kraji za rok 2018 byl vyhlášen automobilový závodník Jan Kopecký
z Kostelce nad Orlicí. Jezdce továrního
týmu Škoda Motorsport vynesl na trůn
v anketě titul mistra světa v rally v kategorii WRC2.

Druhá v kategorii
jednotlivců skončila
česká reprezentantka v jízdě na skibobech Stanislava
Preclíková.
Členka Skibob klubu
Dobruška se v roce
2018 stala trojnásobnou
mistryní
světa, ovládla celkové pořadí Světového
poháru, triumfovala
ve všech vypsaných
závodech mistrovství České republiky
a získala celkové prvenství v Českém
poháru.

Mezi nejlepší krajské sportovce se prosadil rovněž skibobista Dominik Harnach.
Reprezentant ze Skibob klubu Dobruška
v kategorii mládež od 16 do 19 let obsadil
sedmou příčku.                                   (dr)
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Dobruška nestačila pouze na Tymákov
Chomutov hostil 45. ročník Českého poháru v národní házené žen a mužů

V Chomutově se konal 45. ročník Českého poháru v národní házené v kategorii
žen a mužů. Mezi nejlepší čtyři týmy se
podařilo probojovat i dobrušským děvčatům, která obsadila druhé místo za vítězným Tymákovem.
Házenkářky z města F. L. Věka po výhrách nad Přešticemi a Starou Vsí nad

Ondřejnicí se v přímém souboji o první
místo utkaly s úřadujícími mistryněmi
I. ligy z Tymákova.
Do zápasu bohužel
kvůli
zdravotním
potížím nenastoupila útočnice Andrea Henclová, což
bylo pro Dobrušku
znatelné oslabení.
V útoku se jejího
postu v základní sestavě chopila Barbora Jelenová, která je
nyní nejmladší hráčkou dobrušského útoku a postupně teprve
sbírá ligové zkušenosti. První poločas byl
velmi vyrovnaný a skončil remízou 7:7.
Po změně stran Tymákov odskočil o několik branek a v závěru své vedení s přehledem udržel. Druhé místo je pro Dobrušku
úspěchem, který ještě umocnily ceny pro
nejlepší obránkyni Dagmar Drašnarovou

a nejlepší střelkyni Petru Vošlajerovou.
Výsledky: T. J. Sokol Dobruška – TJ
Přeštice 26:23 (14:12), - TJ Stará Ves nad
Ondřejnicí 30:17 (19:6), - Sokol Tymákov
13:17 (7:7).
Sestava Dobrušky: Kočová - Štěpánová, Drašnarová, Rydlová, Svobodová,
Čepelová – P. Vošlajerová, N. Henclová, A. Henclová, Jelenová, Čtvrtečková,
Červinská. Trenéři: B. Laštovičková a J.
Sychrovský.
Konečné pořadí: 1. Sokol Tymákov 6
bodů (skóre 68:43), 2. Sokol Dobruška
4 (69:57), 3. TJ Přeštice 2 (60:68), 4. TJ
Stará Ves n. O. 0 (48:77).
Individuální ocenění
Nejlepší brankářka: Tereza Kuglerová
(Sokol Tymákov).
Nejlepší obránkyně: Dagmar Drašnarová
(T. J. Sokol Dobruška).
Nejlepší útočnice: Michaela Bittnerová
(Sokol Tymákov).
Nejlepší střelkyně: Petra Vošlajerová – 35
branek (T. J. Sokol Dobruška). (jb, dr)

Přední freediver David Vencl vyzkoušel
hloubku dobrušského krytého bazénu
Dobrušský krytý bazén navštívil jeden
z předních světových freediverů DAVID
VENCL. Potápěč, který se pod vodu noří
na jeden nádech bez pomoci přístrojů, přijal pozvání dobrušského Klubu sportovních potápěčů, aby při tréninku předvedl
své umění a předal cenné zkušenosti.
„Freediving je pro mě návrat ke svobodě pohybu a přírodě,“ říká teplický potápěč, který se může pochlubit výbornými
výkony a výsledky jak na domácích, tak
zahraničních soutěžích. Je držitelem titulu
mistra České republiky i národních rekordů. Na loňském mistrovství světa skončil
pátý, stejné místo vybojoval rok předtím
na evropském šampionátu. Není divu, že
účastníci tréninkové jednotky pozorně naslouchali radám a pečlivě plnili praktická
cvičení.

„Trénink v bazénu jsme zaměřili na hypoxii. Ani ne tak na techniku nebo ekonomiku pohybu, ale na to, jak pod vodou
efektivně dosáhnout hypoxických stavů
a jak s hypoxií pracovat,“ řekl David Vencl, jenž přijal pozvání svého kamaráda –
dobrušského freedivera Miroslava France.
„Seznámili jsme se v roce 2013 na potápěčském kurzu v Egyptě. Tenkrát jsme se
oba věnovali organizovanému freedrivingu asi jeden rok. Nyní jsme se domluvili
na užší spolupráci. Prostředí dobrušského
krytého bazénu se mně moc líbilo. Určitě
jsem tady nebyl naposledy,“ řekl David
Vencl.
„První společný trénink byl spíše seznamovací, ale určitě zajímavý a poučný.
Pro naše členy to byla rozhodně dobrá
zkušenost. Věřím, že se nejednalo o po-

Běžci a bikeři míří na Chlum
Tri club Dobruška uspořádá v květnu tradiční běžecké a cyklistické závody
v lese Chlum u Mělčan.
Sobota 11. května – Mělčanský kros.
Prezence od 9 hodin, start v 10 hodin u hasičské zbrojnice. Délka trasy: 10,4 km.
Běh je zařazen do seriálu běhů Velká cena
východních Čech v bězích 2019.
Neděle 12. května – XC MTB Mělčany. Prezence od 9 hodin, start v 10 hodin
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u hasičské zbrojnice. Délka trasy: 29 km.
Jedná se o třetí závod 26. ročníku amatérského cyklistického Dobrušského poháru
- Memoriálu Martina Hockého.
Středa 15. května – Dětský závod
na horských kolech na lesních cestách
v blízkosti rybníku Drňák.
Aktuální informace o závodech najdete
na: http://triclub.dobruska.cz.
(dr)

slední setkání. Chceme tréninky opakovat, protože freedivingová odnož našeho
klubu se zdárně rozvíjí. O toto sportovní
odvětví je zájem a věřím, že se můžeme
dočkat i dílčích úspěchů pro Dobrušku.
Chce to jen více času a učení ve vodě, jen
tak dojde ke zlepšení výkonnosti,“ věří
Miroslav Franc.
A jaké plány David Vencl spřádá na letošní sezonu? „Chtěl bych se zúčastnit
mistrovství světa v Istanbulu v bazénových disciplínách a světového šampionátu
na Roatanu v hloubkových disciplínách.
Musím se více zaměřit na hloubkové disciplíny a pořádně potrénovat. Doufám, že
navážu na výkony a výsledky z minulých
vrcholných akcí,“ přeje si český freediver.
Hodně štěstí!
(dr, rf)
DAVID VENCL
Nejlepší výkony
STA: 8:01 minut (čas)
DYN: 176 metrů (vzdálenost)
DNF: 144 metrů (vzdálenost)
FIM: 67 metrů (hloubka)
CWT: 79 metrů (hloubka)
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Průjezd Opočnem bude bezpečnější, silničáři začali stavět
obchvat města

V Opočně začala
stavba dlouho očekávané první etapy přeložky silnice
II/298, která v rámci rozšíření strategické
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny odvede přetíženou tranzitní dopravu z centra
města. Celkové náklady obchvatu města
činí 145 milionů korun s termínem dokončení v srpnu 2020. V úterý 2. dubna
stavbu poklepem základního kamene zahájili představitelé Královéhradeckého
kraje v čele s hejtmanem Jiřím Štěpánem.
„Tranzitní doprava díky obchvatu už
nepovede středem města. Jeho stavba je
rozdělena do dvou částí. V první etapě vybudují silničáři komunikaci, která ‚obejde‘ město ze severu. Začne na kruhovém
objezdu, který vznikne na křižovatce silnic vedoucích z Opočna na Bohuslavice
a České Meziříčí. Napojí se za městem
na silnici II/298 vedoucí na Dobrušku.
Druhá etapa zahrnuje úsek od okružní
křižovatky přes přemostění Zlatého poto-

ka a napojí se na silnici ve směru Ledce
a Třebechovice. Součástí stavby je rovněž i mimoúrovňové křížení cyklostezky
Opočno – Dobruška,“ doplňuje první ná-

městek hejtmana Martin Červíček s tím,
že stavba obchvatu proběhne za minimálního dopadu na silniční provoz.
(ms)

Setkání řezbářů, betlémářů
a přátel lidových řemesel
v Olešnici v Orlických horách
Olešnice v Orlických
horách bude poslední
květnový víkend hostit
Setkání řezbářů, betlémářů a přátel lidových
řemesel. Od pátku 24.
do neděle 26. května se
již potřetí sejdou zajímaví lidé, věnující
se tvorbě nebo sbírání, restaurování a záchraně lidových uměleckých děl.
Iniciátorem a garantem setkání je Kamil
Andres, restaurátor mechanických betlémů
z Třebechovic pod Orebem, který v Olešnici restauroval krásný Utzův betlém.
Obec poskytuje setkání potřebné zázemí.
Účastníci tráví večery besedami nad svými
novými pracemi, promítáním dokumentů,
přednáškami. Při letošním setkání spolupracujeme s Muzeem zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických
horách. Jeho vedoucí Bohumír Dragoun nás
při sobotním výletu provede svým muzeem, dále středověkým skanzenem v Uhřínově, výlet bude pokračovat do kostela
v Neratově a na závěr jsme přijali pozvání
řezbáře Štefana Hrudky, jenž nás seznámí

se svou manufakturou ve Vlčkovicích.
Bližší informace
najdete na webových
stránkách
Olešnice v Orlických horách v záložce kultura.
Eva Bezstarosti,
členka realizačního
týmu setkání

FOTOFÓR
Kam to bude?
Roli svého pána převzal na chvíli pes
v autě parkujícím na letohradském náměstí. Přesunul se na sedačku řidiče a majestátně se rozhlížel. Jako by říkal, tady jsem
teďka pánem já. Jen nastartovat a vyrazit.
Jedno je jisté, i kdyby bylo auto otevřené,
tak si na něj zloději určitě netroufnou.
33
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Křížovka o ceny

Tajenka čtvrtého čísla Dobrušského
zpravodaje roku 2019 souvisela s významným výročím. Ve čtvrtek 11. dubna uplynulo 250 let od narození F. Vl. Heka. Právě
v tento den se v kostele sv. Václava od 18
hodin uskutečnil slavnostní koncert, na kterém vystoupil legendární houslista Václav
Hudeček. Tajenka 4/2019 zněla následovně: VIRTUOS VÁCLAV HUDEČEK.
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Z 98 úspěšných luštitelů starosta Petr
Lžíčař vylosoval následující trio: Romana Maková z Běstvin, Marie Pohlová
z Dobrušky a Lukáš Hvězda z Křovic.
Šťastní výherci získávají obvyklou cenu
- poukázku na dvě vstupenky na květnové 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 šestého 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 pondubna. Stačí
dělí 15. května.
Stačí jen
jen mít trochu více
řešení…
štěstí při slosování správných řešení…  
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.

NÁPOVĚDA: BOM, AAD, ENATA.
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Inzerce
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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PALEC D OLŮ
Kam s ní? Do sběrného dvora!
„Krásné zátiší” v kontejnerovém stání v Laichterově ulici. Podobných fotografií jsme v Dobrušském zpravodaji zveřejnili už pěknou řádku.
Bohužel, případy, kdy naši spoluobčané nechávají
u kontejnerů televize, nábytek, kočárky či v tomto případě lednici,
se stále opakují.
Opět upozorňujeme,
že tyto věci patří
do Sběrného separačního dvora u teplárny, kam je mohou
obyvatelé Dobrušky
bezplatně
uložit.
Přispějí tak k udržování pořádku u kontejnerových
stání
a
zaměstnancům
Technických služeb
ušetří práci při odstraňování černých
skládek.
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PALEC NAHORU
Nové rozcestníky zlepší orientaci ve městě
Pracovníci Technických služeb města Dobrušky v uplynulých dnech nainstalovali další nové
rozcestníky v ulicích města. Bylo tak dokompletováno značení, které pomůže obyvatelům a hlavně
návštěvníků Dobrušky k lepší orientaci ve městě
a k nalezení hledaného objektu či instituce.

Již po devatenácté zaplnili sál Kulturního domu kamarádi a příznivci Divadélka Na štaﬂích. Letošní DIVADELNÍ PLES se konal
na téma seniorský věk, ale to vůbec nebránilo dobré zábavě. Více
podrobností o tradiční akci najdete na straně 17.

Starosta Petr Lžíčař převzal ve čtvrtek 18. dubna v Mladé Boleslavi AUTOMOBIL PRO DOBRUŠSKOU PEČOVATELSKOU
SLUŽBU. Slavnostní předání automobilu se uskutečnilo ve středu 24. dubna na náměstí F. L. Věka.
Celkem ŠESTNÁCT CENNÝCH KOVŮ vybojovali na letošním mistrovství světa v jízdě na skibobech členové Skibob klubu
Dobruška. Za úspěšnou reprezentaci města a státu jim na setkání
v neděli 14. dubna poděkoval dobrušský starosta Petr Lžíčař.
Velký sál Společenského centra – Kina 70 se v sobotu 23. března zaplnil nejmladšími diváky, kteří se za doprovodu rodičů a prarodičů
těšili na dětské představení MICHALOVI MAZLÍČCI. Dlouholetý populární tvůrce pořadů pro děti Michal Nesvadba opět navodil
perfektní atmosféru. Zábavný program plný soutěží si děti nadmíru užily.

Beznadějně vyprodaný velký sál Společenského centra – Kina 70 aplaudoval
hercům Divadla Járy Cimrmana, kteří se
představili s divadelní hrou ŠVESTKA.
Více o představení a krátký rozhovor se
Zdeňkem Svěrákem najdete na straně 16.

Devátý ročník přehlídky amatérských divadelních souborů
ŠUBERTOVA DOBRUŠKA v průběhu dubna nabídl milovníkům
Thálie tři představení. O úvod se postarali TŘI MUŠKETÝŘI
v podání Divadelního souboru Šembera z Vysokého Mýta (snímek
vpravo nahoře). Ve hře KDO UTEČE – VYHRAJE? se představily Dagmar Švecová a Jana Portyková (horní snímek) z hradeckého Divadla Jesličky. Tečku za letošní přehlídkou udělala
PŮJČKA ZA OPLÁTKU v podání souboru Nodivse z Nového
Města nad Metují (snímek vpravo dole).

