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Poslední dubnovou neděli se ve zcela zaplněném velkém sále Společenského centra – Kina 70 uskutečnil koncert NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE A LUKÁŠE VONDRÁČKA. Podrobnosti
o kulturní události najdete na stranách 13 a 14.

Představitelé města Dobrušky a Vojenského geografického
a hydrometeorologického úřadu Dobruška v úterý 7. května uctili PAMÁTKU OBĚTÍ NACISMU slavnostním položením věnců
u památníku obětí druhé světové války před střední průmyslovou
školou v ulici Čs. odboje.

Pohled z ptačí perspektivy nabízí VIZUALIZACE PRODEJNY LIDL V DOBRUŠCE.
Vyjádření společnosti Lidl k plánované výstavbě najdete na straně 3.
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SLOVO STAROSTY
Milí
Dobrušťáci,
uplynulý měsíc přinesl řadu
událostí, které významně
přispějí
ke zkvalitnění života v našem městě.
Za účasti hejtmana
Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána byl
slavnostně
otevřen
zrekonstruovaný
Městský stadion Václava Šperla s novým
tartanovým oválem a sektory pro technic-

ké disciplíny. Atleti, ale i široká veřejnost
a školy, tak najdou na stadionu špičkové
podmínky. Rovněž fotbalisté oslaví výročí 110 let dobrušské kopané na novém
trávníku. Rekonstrukce stadionu je dokladem toho, že město věnuje oblasti sportu
velkou pozornost a snaží se vytvářet co
nejlepší podmínky zejména pro mládež.
A právě studenti dobrušských středních
škol orámovali slavnostní otevření premiérovým kláním o Středoškolský pohár.
Druhou důležitou událostí, týkající se seniorů a sociálních služeb, byl
podpis smlouvy o převodu budovy
chirurgie a porodnice v areálu býva-

Číslo měsíce: 69
Na pódiu velkého sálu Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce se
během jarního koncertu Novoměstské ﬁlharmonie představilo celkem 69
účinkujících včetně dirigenta Jaroslava
Rybáčka a vynikajícího klavíristy Lukáše Vondráčka. Posluchači byli svědky
strhujících výkonů. Odměnou účinkujícím byl velký aplaus do posledního
místa zaplněného sálu. Více o koncertu
si přečtete na stranách 13 a 14.

lé opočenské nemocnice do vlastnictví
Královéhradeckého kraje. V objektu
vznikne dům pro seniory s kapacitou
34 lůžek. Provoz zařízení zajistí zapsaný
ústav, založený městy Opočno a Dobruška, kterému bude objekt po dokončení
Královéhradeckým krajem přenechán
do užívání. K otevření domova by mělo
dojít v příštím roce.
A do třetice stavební téma. Plánovaná
výstavba prodejny Lidl zajímá Dobrušťáky určitě nejvíce. Jaká je aktuální situace?
O tom se podrobněji dozvíte ve vyjádření
vedení společnosti Lidl na této straně.
Neobyčejný kulturní zážitek nabídl
koncert Novoměstské ﬁlharmonie a klavírního virtuosa Lukáše Vondráčka ve velkém sále Společenského centra – Kina
70. V krátké době po vystoupení Václava Hudečka a Festivalového orchestru
F. L. Věka jsme byli svědky skvělých
výkonů všech interpretů, kteří připravili
posluchačům nezapomenutelný zážitek.
Milovníci hudby se i letos mohou těšit
na tradiční „Dobrušské letní muzicírování“. Premiéru obstará v neděli 30. června
Kapela dobrušské ZUŠ.
Všem přeji co nejpříjemnější prožití
„předprázdninového“ června.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Lidl: Vyjádření k výstavbě prodejny v Dobrušce
Naše společnost plánovala v dohledné
době zahájit výstavbu prodejny v Dobrušce a novou prodejnu otevřít pro zákazníky koncem letošního roku. Vzhledem
ke vznesené námitce v rámci stavebního
řízení jsme však nuceni chystanou výstavbu posunout na zatím blíže neurčený
termín. Doufáme však, že obyvatelům
Dobrušky budeme moci novou prodejnu
představit co nejdříve.
Na jakou prodejnu se zákazníci mohou
těšit?
Bude se jednat o nejnovější typ prodejny. Ta zaujme na první pohled moderním architektonickým pojetím, vzdušným
a velkoryse pojatým vnitřním prostorem,
díky kterému se zákazníci mohou těšit na příjemné a pohodlné nakupování.
K tomu přispějí například široké uličky,
velká pekárna, rozsáhlé úseky čerstvých
potravin, tedy ovoce a zeleniny, masa
a mléčných výrobků. Ke komfortu přispějí i pokladny s odkládacím prostorem.
Prodejna bude jednopatrová, přičemž při
stavbě bude myšleno také na zaměstnance. Ti se mohou těšit na útulné zázemí.

Zákazníci budou využívat prostorné
parkoviště s prostornými parkovacími
místy o šířce 2,70 m, což je o 20 cm více
než standardní parkovací stání. Vyčleněna
budou i parkovací místa pro rodiny s dětmi. Pro ně budou k dispozici i speciální
vozíky pro upevnění autosedačky či dětské nákupní vozíky.
Velmi důležitým aspektem nové budovy bude také její ekologická šetrnost.

K ochraně životního prostředí přispějí
lepší tepelně-izolační vlastnosti budovy,
efektivní systém podlahového vytápění
a použití ekologických chladicích technologií. Uvnitř prodejny i na parkovišti se
bude svítit úsporným LED osvětlením.
Věříme, že nová prodejna splní očekávání našich budoucích zákazníků.
Poznámka: Vizualizaci nové prodejny Lidl
v Dobrušce najdete na straně 2.

O společnosti LIDL
Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 244 prodejen, které jsou zásobovány 4 logistickými centry. Filozoﬁe prodeje
společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří
více než 80 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin
a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě lidl-shop.cz. Společnost Lidl se snaží být
ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či výstavbu Rákosníčkových hřišť.
Více informací naleznete na www.lidl.cz.
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 18.04.2019
schvaluje
– uzavření Dodatku smlouvy o operativním
leasingu č. 1173352 se společností ŠkoFIN
s. r. o., IČ 45805369.

–

Rada města
dne 26.04.2019
souhlasí
– s provedením ručně kopaných sond na pozemcích parc. č. 2113/130, 2113/126
a 2113/137 v obci a katastrálním území
Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky
v místě uvedeném v přiloženém zákresu,
za účelem zjištění skutečné polohy a hloubky uložení přípojek horkovodu, kanalizace
a vodovodu dle žádosti společnosti Lidl
Česká republika, v. o. s., IČ 26178541 ze
dne 25.04.2019. Po provedení sond budou
pozemky uvedeny do původního stavu.

–

–

–

Rada města
dne 29.04.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 7/2019
dle předloženého návrhu
– účetní závěrky příspěvkových organizací
zřízených městem Dobruška (MŠ J. A. Komenského, ZŠ Františka Kupky, ZŠ Pulická, DDM a ZUŠ) sestavené k 31.12.2018
– rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Dobruška (ZŠ Františka Kupky, Dobruška, ZŠ
Dobruška, Pulická, ZUŠ Dobruška a DDM
Dobruška) k 31.12.2018 do rezervního fondu a fondu odměn dle předloženého návrhu
– podání žádosti o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši
94.620 Kč u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v souladu s platnými předpisy
– uzavření Dohody o ukončení Smlouvy
o vzájemné spolupráci ze dne 13.05.2011,
s Komerční bankou a. s., IČ 45317054
– uzavření Dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu v Kč číslo 192159900237/0100 s Komerční bankou a. s.,
IČ 45317054
– udělení plné moci XXXXX, k zastupování
města Dobrušky v územním a stavebním
řízení, cílem kterých je získání pravomocného povolení pro realizaci přístavby výtahové šachty k objektu polikliniky čp. 99
v Dobrušce
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na provedení díla „Automatický zavlažovací
systém v Archlebových sadech, Dobruška“
s Janem Šolcem, IČ 42251923. Celková cena
byla zvýšena o 27.388 Kč vč. DPH a po tomto zvýšení činí 723.790,19 Kč vč. DPH
– uzavření smlouvy o dílo se společnosti
KENVI CZ s. r. o., IČ 28825039, ve znění
v souladu s návrhem smlouvy předloženým
tímto účastníkem v jeho nabídce na plně-
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–

–

–

–

ní veřejné zakázky 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. Nabídková cena této společnosti činí
3.159.187,81 Kč bez DPH
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s panem Martinem Holečkem, IČ 49989511,
jehož předmětem je prodloužení doby plnění díla
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s panem XXXXX na vybudování a umístění
vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 570/3 v obci Dobruška a k.
ú. Pulice ve vlastnictví města Dobrušky
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.11.2018 k bytu č. 1 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 1 do 31.07.2019
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.09.2017 k bytu č. 15 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 15 do 31.05.2019
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.02.2018 k bytu č. 3 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 3 do 30.04.2020
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
11 v čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s manžely XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu bytu
schválené radou města dne 13.01.2016,
doba nájmu od 01.05.2019 do 31.07.2019,
smluvní nájemné za m2 podlahové plochy
bytu bude činit 43,87 Kč
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
9 v čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 01.05.2019 do 31.07.2019, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 43,87 Kč
bezplatné zapůjčení prostor Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce kromě
prostor vyznačených v přiloženém nákresu, pódia včetně nezbytné elektroinstalace,
prodlužovacích kabelů 380V, mobilních el.
rozvaděčů, stolů a lavic, pivních setů (včetně
řetízků a zámku na jejich zabezpečení), párty
stanů, barelů a kontejneru na odpadky (přistaveného přímo v areálu) a mobilního oplocení, vše Mgr. Petru Poláčkovi, IČ 72793601,
na akci „Dobruška FEST 2019“, která se
bude konat ve dnech 21.06. - 22.06.2019.
Mgr. Poláček zapůjčené prostory a městský
mobiliář převezme dne 19.06.2019 a předá
zpět čistý a uklizený dne 24.06.2019. V případě poškození nebo ztráty půjčeného majetku je Mgr. Poláček povinen uhradit škodu
v plné výši. Zároveň je povinen dodržovat
provozní a návštěvní řád Městského stadio-

–

–

–

–

–

–

–

–

nu Václava Šperla v Dobrušce a řídit se pokyny vedoucího Sportovních zařízení města
Dobrušky a správce stadionu. Podrobnosti
zapůjčení si Mgr. Poláček domluví přímo
s vedoucím Sportovních zařízení města Dobrušky a vedoucím Technických služeb města
Dobrušky v předávacím protokolu
paušální úhradu za odebranou elektrickou energii na akci „Dobruška FEST
2019“, kterou pořádá Mgr. Petr Poláček,
IČ 72793601, ve dnech 21.06. – 22.06.2019
na Městském stadionu Václava Šperla
v Dobrušce, ve výši 6.000 Kč včetně DPH
za celou akci, která je splatná v hotovosti
do 30.06.2019
bezplatné umístění reklamních bannerů
v souvislosti s akcí „Dobruška FEST 2019“
Mgr. Petra Poláčka, IČ 72793601, na ploty u Krytého bazénu v Dobrušce (u garáží)
– ve vlastnictví města Dobrušky - na dobu
od 01.05. do 23.06.2019 a na rohovou konstrukci hřiště a plot u Městského stadionu
Václava Šperla v Dobrušce – ve vlastnictví města Dobrušky - na dobu od 04.05.
do 23.06.2019
uzavření smlouvy o převodu majetku
z vlastnictví České republiky podle § 22
odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů s Česká republika – Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČ 70882525. Předmětem smlouvy je
bezúplatné převedení speciálního požárního automobilu CAS 15, Mercedes-Benz
Atego 1426 do vlastnictví města
uzavření darovací smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Rodný kraj
Františka Kupky, IČ 75123142. Předmětem
smlouvy je darování propagačních předmětů v celkové částce 2.376 Kč vč. DPH
pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře
a místostarosty Miroslava Sixty s doprovodem ve dnech 09.05. - 10.05.2019 do slovenského partnerského města Veľký Meder
v rámci Mezinárodního dne muzeí bezplatný vstup do všech expozic muzea dne
18.05.2019
bezplatné zapůjčení velkého sálu Společenského centra - Kina 70 v Dobrušce dne
15.05.2019 od 17 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
zaslat Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové, Žádost o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání podle § 112 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 24 vyhlášky č.
518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů
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– uzavření Dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.
RKA-JZ-21/2018 s Úřadem práce ČR
a navýšení počtu pracovníků technických
služeb o 2 zaměstnance na dobu nejpozději
do 30.04.2020

byla seznámena
– s výročními zprávami o činnosti škol
za školní rok 2017/2018 a výročními zprávami o hospodaření za kalendářní rok 2018
ze zřízených základních škol, základní
umělecké školy a domu dětí a mládeže, které jí byly předloženy v elektronické podobě,
v písemné formě jsou založené na odboru
ﬁnančním a školském
– se Zápisem z 1. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 16.04.2019.

souhlasí
– s vybudováním sjezdu z místní komunikace
na pozemku parc. č. 570/3 v obci Dobruška
a k. ú. Pulice ve vlastnictví města Dobrušky
na pozemek parc. č. 570/190 v obci Dobruška a k. ú. Pulice ve vlastnictví pana XXXXX
v souladu s předloženým výkresem projektové dokumentace Schéma zpevněných ploch
a oplocení, č. výkresu D2.1.1, stupeň PD jednostupňový projekt, zak. číslo 626/18, s názvem „RD Pulice p.č. 570/190, k.ú. Pulice“,
vyhotovené společností Ekonomické stavby
k datu 08/2018 a za splnění podmínek v přiloženém znění. Zároveň Rada města Dobrušky
souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace na pozemku parc. č. 570/3 v obci
Dobruška a k. ú Pulice 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 užíváním městských účelových komunikací na pozemcích parc. č. 1729, 1727/1,
1727/2, 1728/1, 2846/1, 2852/3 a 2855
v obci a k. ú. Dobruška a s umístěním přechodného dopravního značení PDZ č. A22
+ E13 s textem „Cyklistické závody“ dle
přiloženého zákresu užívání městských
pozemků a komunikací, pro uspořádání
9. ročníku cyklistického závodu pro předškolní a školní děti Dolský bike cup, který
se uskuteční 09.06.2019 (náhradní termín
16.06.2019) v době od 14 do 18 hodin a který pořádá SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Dobruška – Doly, IČ 75143267

neschvaluje
– převod nájmu bytu č. 1 v domě čp. 157
v Pulické ulici v Dobrušce z paní XXXXX
na pana XXXXX

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit přijetí daru pozemku parc. č.
1912/3 v obci a k. ú. Dobruška od jeho
spoluvlastníků XXXXX (podíl ve výši ½
celku) a XXXXX (podíl ve výši ½ celku).
Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí
město Dobruška
– rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč
Farní charitě Rychnov nad Kněžnou,
IČ 42887968, na sociální službu Odlehčovací služby (§ 44) ve smyslu zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

ve znění pozdějších předpisů, poskytovanou 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

ruší
– své usnesení č. RM 19/19/2019 ve znění:
Rada města Dobrušky schvaluje 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, se
sídlem Komenského 30, 549 01 Nové Město
nad Metují, 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.

Rada města
dne 13.05.2019
schvaluje
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
na provedení díla „Městský stadion Václava Šperla v Dobrušce – provedení zpevněných ploch ze zámkové dlažby“ s Martinem
Packem, IČ 62019597, jehož předmětem je
prodloužení doby plnění díla
– objednání modernizace měrného objektu ČOV Dobruška u společnosti AQUA
SERVIS, a. s., IČ 60914076 za 295.720 Kč
bez DPH v rozsahu cenové nabídky ze dne
03.05.2019
– realizaci projektu „Stavba chodníku od čp.
2 k čp. 123 v Pulicích“ včetně zajištění
jeho ﬁnancování a podání žádosti o dotaci na tento projekt z dotačního programu Královéhradeckého kraje „19RRDU3
Program obnovy místních částí“. Předpokládané náklady na realizaci projektu činí
1.012.650 Kč vč. DPH 21 %
– připojení elektrického proudu pro předvolební mítink Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové,
IČ 00442704, dne 15.05.2019 od 13 do 18
hodin za cenu 80 Kč včetně DPH za celou
akci splatnou hotově v den konání akce
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IZ-12-2001095/VB/01, název: Dobruška,
Mírová 998 – přel. příp. kNN, s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu číslo: IV12-2018111, název: Dobruška – Křovice,
93/1 – úprava kNN, s ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035
– uzavření kupní smlouvy s XXXXX na prodej použité pistole Viking ráže 9 mm Luger
v. č. 0644600219, inv. č. MAJ000001339,
za kupní cenu 4.000 Kč a použité pistole
CZ 75 Para, v. č. U3188, inv. č. 2115012,
za kupní cenu 2.000 Kč, tedy za celkovou
kupní cenu 6.000 Kč. Cena bude zaplacena
hotově při podpisu kupní smlouvy, zároveň
dojde k předání předmětu prodeje
– zaplacení členského příspěvku na rok
2019 ve výši 1.500 Kč Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s.,
IČ 60126361

– bezplatné zapůjčení části prostor Kulturního
domu v Dobrušce (vestibul, WC) a dále bezplatné zapůjčení 12 ks laviček a 6 ks stolů
(včetně dopravy a umístění v Archlebových
sadech v Dobrušce), vše spolku Senioři
České republiky, z. s., Městská organizace
Dobruška, IČ 07751079, na den 21.06.2019
za účelem realizace akce „Putování s hendikepem“. Podrobnosti zapůjčení si pořadatel
akce domluví přímo s vedoucím Technických služeb města Dobrušky Vlastislavem
Kuncem (městský mobiliář) a vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky Mgr. Taťánou Klapkovou (prostory kulturního domu)
– uzavření Servisní a materiálové smlouvy
k tiskovému zařízení se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol.
s r. o., IČ 00176150
– uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Booking.com B.V.
– uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje:
Podpora činnosti turistických informačních
center – 19CRG04 ve výši 21.000 Kč.

souhlasí
– s rozšířením stávajícího sjezdu z účelové komunikace na pozemku parc. č. 642/3
v obci Dobruška a k. ú. Pulice ve vlastnictví
města Dobrušky na pozemek parc. č. 642/78
v obci Dobruška a k. ú. Pulice ve vlastnictví
XXXXX. Rozšíření sjezdu bude realizováno v roce 2019 v souladu s dodatkem k projektové dokumentaci s názvem „Novostavba
rodinného domu, včetně oplocení a přípojek
inženýrských sítí, vyhotovené Ing. Ondřejem Jarešem, Týnec nad Labem, s datem
10/2017. Napojení zámkové dlažby na živičný povrch stávající komunikace bude
ošetřeno ﬂexibilní zálivkou, dešťové vody
budou svedeny na pozemek stavebníka.
Před zahájením prací si stavebník nechá vytyčit veškeré inženýrské sítě. Údržbu sjezdu
bude svým nákladem hradit stavebník

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– prodej pozemku parc. č. 69/4 o výměře 36
m2 odděleného geometrickým plánem č.
383-38/2019, vyhotoveným dne 05.04.2019
Ing. Milošem Tůmou, CSc., Opočno, z pozemku parc. č. 69/2 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice do podílového spoluvlastnictví manželů XXXXX za dohodnutou kupní cenu
ve výši 10.080 Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy. Návrh
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny. Správní poplatek za návrh
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zhotovení geometrického plánu
nutného k oddělení pozemků hradí kupující
– prodej pozemku parc. č. 69/5 o výměře 10
m2, jehož součástí je studna, odděleného
geometrickým plánem č. 383-38/2019, vyhotoveným dne 05.04.2019 Ing. Milošem
Tůmou, CSc., Opočno, z pozemku parc.
č. 69/2 v obci Dobruška a k. ú. Pulice paní
XXXXX za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 5.122 Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy. Návrh
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny. Správní poplatek za návrh
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zhotovení geometrického plánu
nutného k oddělení pozemků hradí kupující.
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ZASEDÁNÍ
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si Vás pozvat
na zasedání
zastupitelstva
města Dobrušky,
které se uskuteční
v pondělí 17. června od 17 hodin
v malém sále
Společenského centra-Kina 70

Vzpomínky
na „samet“
V listopadu uplyne třicet let od sametové revoluce - jedné ze stěžejních
událostí našich novodobých dějin. Široká veřejnost si při této příležitosti
připomene hektické dění závěru roku
1989. Nejinak tomu bude v našem městě, kde si listopadové dny připomeneme mimo jiné prostřednictvím výstavní
expozice a vzpomínkového večera.
Prosíme proto pamětníky o poskytnutí
(zapůjčení) fotograﬁí, tiskovin, ﬁlmových materiálů či osobních vzpomínek.
V této záležitosti kontaktujte, prosíme, Pavla Štěpána (tel. 603 720 499)
nebo Leoše Dragúně (tel. 778 536 600,
e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz).
(re)

Z pracovního diáře starosty
■ Středa 17. 4.: představení projektu SPŠ
el-it Příběhy našich sousedů
■ Čtvrtek 18. 4.: převzetí auta pro Pečovatelskou službu v Mladé Boleslavi
■ Sobota 20. 4.: slavnostní zahájení Chovatelské přehlídky trofejí v Kulturním
domě Dobruška
■ Úterý 23. 4.: setkání s hejtmanem Jiřím
Štěpánem a starostkou města Opočna
Šárkou Škrabalovou u příležitosti podepsání smlouvy o převodu budovy
chirurgie a porodnice v areálu bývalé
opočenské nemocnice na Královéhradecký kraj, schůzka komise pro přípravu strategického plánu Dobrušky
■ Středa 24. 4.: jednání s představiteli
společnosti Sodexo, předání aut pečovatelským službám na dobrušském náměstí

■ Úterý 30. 4.: jednání představenstva Centrálního zdroje tepla v Dobrušce
■ Čtvrtek 2. 5.: schůzka volebních komisí
■ Pátek 3. 5.: setkání starostů s hejtmanem a radou Královéhradeckého kraje
v Rychnově nad Kněžnou, slavnostní
otevření zrekonstruovaného Městského
stadionu Václava Šperla
■ Pondělí 6. 5.: schůzka Komise pro teplárnu
■ Úterý 7. 5.: položení věnců u památníku obětí II. světové války
■ Čtvrtek 9. 5. a pátek 10. 5.: pracovní
návštěva a seznámení se s novým vedením slovenského partnerského města
Veľký Meder

■ Pátek 26. 4.: schůze Okresního mysliveckého sdružení v Kulturním domě
Dobruška

■ Pondělí 13. 5.: schůze rady města,
vyhlášení výsledků motivačního programu Prokopa Diviše na SPŠ el-it,
schůzka Komise pro rozvoj Dobrušky, shromáždění delegátů Stavebního
bytového družstva Dobruška v malém
sále společenského centra

■ Sobota 27. 4.: křest knížky o květeně
Orlických hor v Hlinném

■ Středa 15. 5.: setkání s pěstounskými
rodinami v Kulturním domě Dobruška

■ Neděle 28. 4.: setkání s královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem
na dobrušské faře, koncert Novoměstské ﬁlharmonie a Lukáše Vondráčka

■ Čtvrtek 16. 5.: jednání s vedením společnosti Aqua servis, jednání s vedením společnosti Lidl v Praze, schůzka
volebních komisí s Českým statistickým úřadem

■ Čtvrtek 25. 4.: jednání komise pro přípravu výročí 700 let Dobrušky

■ Pondělí 29. 4.: schůze rady města

Okénko poslance Petra Sadovského:
Byl jsem se podívat ve škole,
kde jsem začínal
Květen
je
ve všech středních
školách
spojený
s maturitami. A tak
i já jsem zavzpomínal na dobu, kdy
jsem chodil do skoly. Tou školou byla
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce.
Prožil jsem zde několik krásných let.
A tak jsem využil příležitosti vrátit
se do školních lavic, kde jsem seděl i já.
Nešel jsem však sám, ale vzal jsem s sebou hosty, kteří se do této školy chtěli také
podívat. A byli to hosté opravdu vzácní.
Šlo o europoslankyni Martinu Dlabajovou a možná budoucího europoslance
Martina Hlaváčka. Naším cílem však nebyla jen prohlídka školy, ale také beseda
se studenty. Vždyť téma Evropské unie
je v současné době tématem všech zpráv
a zároveň i kapitolou z učiva občanské
nauky.
6

Vůbec jsem netušil, jak se studenti postaví k besedě s „nějakou“
europoslankyní
a ještě k tomu v pondělí ráno. Ale mile
mě překvapili. Studenti byli skvělí!
Byli pozorní, vnímaví a se zájmem
o danou problematiku. Nebáli se ani
složitých
dotazů,
které Martině Dlabajové pokládali. I téma
zemědělství, které je těmto budoucím informatikům a strojařům tak vzdálené, je v
podání Martina Hlaváčka zaujalo. Byl to
prostě velmi příjemně strávený čas mezi
mladými lidmi.
A spokojenost neskrývala ani europoslankyně Martina Dlabajová, která ocenila
nejenom samotné studenty, ale i zaměření
této malé školy s perspektivními studijní-

mi a učebními obory. Vyzdvihla fakt, že
škola je nestátní neziskovou organizací,
jejímž zřizovatelem jsou podniky, ﬁrmy
a organizace, což je současný trend v Evropské unii a hlavně nejprogresívnější
způsob řízení školy.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec
Parlamentu ČR
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Budova chirurgie a porodnice v areálu bývalé nemocnice
v Opočně patří Královéhradeckému kraji
Hejtman Jiří Štěpán a starostka města
Opočna Šárka Škrabalová za přítomnosti
dobrušského starosty Petra Lžíčaře podepsali smlouvu o převodu budovy chirurgie a porodnice v areálu bývalé opočenské
nemocnice. Uzavřením smlouvy se Královéhradecký kraj stane vlastníkem objektu,
který bude v budoucnu sloužit seniorům
z regionu.

ce a sociálních věcí
ČR, závisí na výši
ﬁnančních
zdrojů
v programu.
Provoz zařízení
bude zajišťovat zapsaný ústav, jehož
zakladateli
budou
města Opočno a Dobruška, kterému bude
objekt po dokončení
Královéhradeckým
krajem
přenechán
do užívání.
„Naši senioři zde
naleznou zázemí na vysoké úrovni. Už
dnes někteří dobrušští občané bydlí v domově pro seniory Jitřenka. Dokončením
domu pro seniory v budově chirurgie
a porodnice v areálu bývalé opočenské
nemocnice se významně zvýší kapacita

lůžek a využitelnost bude mnohem větší
jak pro klienty z Opočna a Dobrušky, tak
blízkého okolí. Populace stárne a podobné projekty v oblasti sociálních služeb budou v blízké době nabývat na důležitosti,“
řekl dobrušský starosta Petr Lžíčař. (dr)

„V Opočně vznikne dům pro seniory,
ve kterém počítáme s kapacitou 34 lůžek.
Část z nich bude určena pro nejtěžší stadia
Alzheimerovy nemoci,“ uvedl hejtman
Jiří Štěpán. Dodal, že rada kraje již vybrala zhotovitele, který dle smlouvy během
tří měsíců zpracuje projektovou dokumentaci. Kraj chce vysoutěžit dodavatele
tak, aby se přes letošní zimu už pracovalo
na vnitřní rekonstrukci a v příštím roce se
podařilo dům pro seniory otevřít.
Královéhradecký kraj vyčlení ze svého
rozpočtu na náklady spojené s přípravou
projektu 1,3 milionu korun a na rekonstrukci téměř 69 milionů korun.
Využití státní dotace na tuto investici
v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb, který vyhlašuje Ministerstvo prá-

Dobruška opět zabodovala
za nejlepší elektronickou službu v letošním ročníku krajského kola soutěže Zlatý
erb získal Městský úřad Dobruška další
ocenění. Dobruška je uvedena v publikaci
Ministerstva vnitra PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD
2019 - příklady dobré praxe obcí s rozšířenou působností. Oceněno je poradenství občanům a setkávání s nimi nad
plánovanými projekty či školení starostů
v našem spádovém obvodu.

Po letošním prvním místě v krajském
kole výzkumu Město pro byznys a obdržení ceny za třetí místo v kategorii

V publikaci se mimo jiné uvádí:
V Dobrušce věří, že službou obce s rozšířenou působností je i oblast poradenské činnosti ve vztahu ke svým občanům,
podnikatelům, ale také obcím spadajícím
do jejich správního obvodu. Zřídili proto právní poradnu, ve které se zaměřují
zejména na seniory. Vedle častých témat

jsou probírány problematiky bydlení, exekucí nebo dluhů s cílem podpořit prevenci. Právní rady poskytují najatí právníci,
kteří mají také své okénko v městském
zpravodaji. Zapojen je ovšem také sociální odbor města.
Další oblastí jsou pravidelná setkání starosty s podnikateli. Město takto spolupracuje s dotčenými subjekty například
na přípravě strategického plánu či při
dílčím zjišťování spokojenosti a potřeb
podnikatelského sektoru. Starosta se setkává také s občany, a to zejména k plánům
obnovy veřejných prostranství nebo městského majetku.
V neposlední řadě se město soustředí
na školení zastupitelů obcí ve svém spádovém obvodu, do něhož spadá pětadvacet obcí. Město vedle toho připravuje také
informativní setkání obcí s rozšířenou
působností.
(dr, jš)
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AKTUALITY Z MĚSTA
Atleti pokřtili červený tartan
Zrekonstruovaný Městský stadion Václava Šperla
slavnostně otevřel premiérový Středoškolský pohár
První květnový pátek byl v Dobrušce
ve znamení významné sportovně společenské události. Po rozsáhlé rekonstrukci
byl za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána slavnostně otevřen
Městský stadion Václava Šperla.
Přestřižením stuhy byl uveden do provozu nový tartanový ovál a technické
sektory, jež nahradily nevyhovující škvárový povrch. Obnovou prošel trávník

fotbalového hřiště. Rekonstrukce stála
21 milionů korun, město ze svého rozpočtu zaplatilo 8 milionů, zbytek pokry-

ly dotace. Práce prováděly ﬁrmy EKKL
Kroměříž a Phillip trávníky.
„Věřím, že nová tartanová dráha přiláká nové adepty atletiky - královny sportu.
Město věnuje oblasti sportu dlouhodobě
značnou pozornost. Cílem je především
přilákat na sportoviště mládež. A v případě atletů se to daří náramně,“ řekl dobrušský starosta Petr Lžíčař.
Atletický oddíl má v současnosti více
než sto členů a výraznou většinu tvoří
mládež. Nyní mají
atleti ideální zázemí, stadion splňuje
podmínky, aby se
zde mohly konat
krajské či republikové závody.
„Tréninkové
podmínky se nám
nesrovnatelně zlepšily. Tartanový povrch je rozhodně
rychlejší, ale hlavní
je, že nás neomezují
povětrnostní
podmínky. Můžeme
trénovat i v dešti
a daleko delší dobu
na podzim,“ řekl
spokojený
Luděk
Ovčarik,
předseda oddílu atletiky
SK Dobruška.
Na slavnosti nemohla chybět Marie
Dohnálková, dcera
Václava Šperla, s jehož jménem je spojen vznik stadionu v roce 1963. „Kdyby
otec viděl, jak se stadion rozrostl a jak

Jak šel čas
Dobrušský stadion byl vybudován
v akci Z. S jeho vznikem je neodlučitelně spojeno jméno Václava Šperla, který
stavbě stadionu věnoval značné úsilí.
Hlavně díky jemu bylo dílo v hodnotě
1,5 milionu korun dokončeno a slavnostně otevřeno 30. června 1963.
V sedmdesátých letech byly vybudovány dva tenisové antukové kurty,
v osmdesátých letech postaveny nové
kabiny a zastřešeny dvě tribuny.
Po zničující povodni v roce 1998
došlo k budování rozsáhlého sportovního areálu. Vedle hlavního stadionu jsou
k dispozici další travnaté a hlinitopísčité hřiště na fotbal a tři travnatá hřiště
na futsal.
V roce 2010 se uskutečnila přestavba a rozšíření kabin a stadion byl oﬁciálně přejmenován na Městský stadion
Václava Šperla, na počest budovatele
a dlouholetého správce stadionu.
V roce 2013 vzniklo víceúčelové
hřiště s umělým povrchem a v roce
2015 fotbalové hřiště s umělým trávníkem třetí generace.
Vloni bylo dokončeno workoutové hřiště pro širokou veřejnost, rodiče
s dětmi do deseti let využívají dětský
koutek s houpačkami, skluzavkou
a dalšími herními prvky.
nyní vypadá, tak by byl šťastný,“ neskrývala dojetí.
Součástí slavnostního otevření zrekonstruovaného stadionu byl Středoškolský
pohár a přehlídka strojů na údržbu hřišť.
Návštěvníci dále zhlédli ukázkový trénink atletické mládeže a ocenili výstavu
fotograﬁí stadionu s názvem: To nejlepší
z historie a současnosti. Tečku za vydařenou akcí udělalo vystoupení tří hudebních
skupin.
(dr)

Pořizování strategického plánu rozvoje města se chýlí k závěru
V úterý 23. dubna se sešla komise pro
strategické plánování za účelem projednání rozvojových záměrů a opatření navržených jednotlivými pracovními skupinami.
Většina těchto záměrů a opatření byla přijata beze změn, u některých z nich došlo
k dílčím úpravám rozšiřujícím spektrum
aktivit spadajících pod jednotlivá opatření. Zároveň bylo schváleno i několik
opatření, která vzešla nikoli z jednání
pracovních skupin, ale z přehledu aktivit
8

a projektů realizovaných odborem rozvoje
města. Také tato opatření komise pro strategické plánování nakonec přijala.
Během měsíce května odbor rozvoje
města a další nositelé opatření zpracují pro každé opatření tzv. projektový list
obsahující jeho popis, hlavní odpovědnou
osobu a spolupracující subjekty, výčet
a popis dílčích aktivit a měřitelných výstupů, časový rámec realizace opatření,
odhad nákladů na ni a speciﬁkaci zdrojů

ﬁnancování. Takto zpracované projektové
listy se stanou přílohou strategického plánu rozvoje města, jemuž dodají konkrétní
náplň.
Poslední schůzka komise pro strategické plánování se uskuteční v úterý
4. června. Na tomto jednání členové komise posoudí opatření podle několika kritérií, projednají projektové listy a vytipují
opatření, která jsou pro realizaci strategického plánu nejdůležitější a na něž je
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potřeba se v její počáteční fázi nejvíce
zaměřit. Mělo by přitom jít o opatření,
která jsou pro dosažení cílů strategie největším přínosem. Strategický plán rozvoje
města představuje ambiciózní dokument
vyžadující značné množství ﬁnančních
prostředků. Je tedy zřejmé, že nelze počítat s realizací všech v něm zahrnutých

opatření zároveň, a bude proto nutné vybrat prioritní aktivity pro realizaci strategického plánu v prvních několika letech
po jeho vzniku.
Komise pro strategické plánování rovněž doporučí strategický plán zastupitelstvu města, které se bude konat v pondělí
17. června, k projednání. Tímto bychom

rádi pozvali nejen všechny členy komise
pro strategické plánování a pracovních
skupin, ale i širokou veřejnost, neboť
se zde nabízí možnost získat informace
o směřování rozvoje města v příštích patnácti letech a vyjádřit se k nim.
Mgr. Martin Pošvář,
referent odboru rozvoje města

Auto pro pečovatelskou službu
Za přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána a ředitele
závodu Škoda Auto Kvasiny Jiřího Černého se ve středu 24. dubna na náměstí F. L.
Věka v Dobrušce uskutečnilo slavnostní
předání sedmi nových vozů Škoda Octavia combi, které společnost Škoda Auto
zapůjčila poskytovatelům sociálních služeb na Rychnovsku. Cílem této aktivity

je podpora mobility
sociálních
služeb
v rámci podnikového projektu Atraktivita
regionu
Kvasiny, který slouží
ke
zlepšení
kvality života a dostupnosti služeb.

Jedno auto bude
sloužit také dobrušské
Pečovatelské službě. „Chtěla
bych touto cestou
poděkovat závodu
Škoda Auto Kvasiny
za tento záslužný čin

a Jakubovi Jedlinskému za prvotní myšlenku i realizaci projektu. Nový služební
vůz zvýší dostupnost naší pečovatelské
služby, zajistí uživatelům komfortní způsob doprovodu k lékařům, na úřady či
na kulturní akce,“ uvedla Táňa Klimešová, vedoucí Pečovatelské služby města
Dobrušky.
(dr)

Koupaliště hlásí: Sezona právě začíná!
Letní sezóna na dobrušském koupališti
začne jako každý rok na Mezinárodní den
dětí, to znamená v sobotu 1. června, alternativním provozem.
„V závěru dubna proběhlo čištění vany
venkovního bazénu a přilehlých prostor
areálu. Mimo standardní údržby před let-

ní sezonou jsme se letos zaměřili hlavně
na technologickou udržitelnost koupaliště. O vrtu v Loučkách už bylo psáno
v dubnovém čísle Dobrušského zpravodaje, nicméně pro připomenutí uvádím, že
na vrtu došlo ke kompletní výměně technologie čerpání vody a vyčištění vrtu. Revizí prošla strojovna
koupaliště. V areálu
koupaliště byla doplněna automatická
závlaha, která nám
v letních dnech pomáhá udržet trávník
v dobré kondici.
Prováděly se nátěry
laviček a úpravy terénu. Doufáme, že
se nám letošní letní
sezona vydaří aspoň
tak, jako ta loňská,
kdy jsme v pokladně odbavili bezmála

BRIGÁDA NA PRÁZDNINY
Koupaliště Dobruška přijme brigádníky na pozici plavčík od července 2019
– neurčito. Podmínkou je dosažený věk 18 let a absolvování kurzu plavčíka.
Odměna 110 Kč/hod. Bližší informace: tel. 724 179 756.

32 tisíc návštěvníků,“ informuje Robert
Franc, vedoucí Krytého bazénu.
(dr)

PŘÍRODOU
ORLICKÝCH HOR
Výstava fotograﬁí
Vladimíra Homolky
Oddělení životního prostředí
Městského úřadu Dobruška vás srdečně zve na prohlídku fotograﬁí
zobrazujících květenu a další krásy Orlických hor, které zachytil
svým objektivem fotograf Vladimír
Homolka. Výstava je ke zhlédnutí
v budově Městského úřadu Dobruška č.p. 32 (budova infocentra).
9

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2019

ADVOKÁT RADÍ
Vydědění
Mám syna, který prohrál všechen svůj
majetek na automatech. Sice se snaží se
svojí závislostí bojovat, ale stejně mu
dluhy rostou a není schopen je hradit.
Vím, že jako syn je můj dědic, který musí
dostat alespoň část dědictví, a bojím se,
že tak můj majetek, na který jsme s manželem dřeli celý život, skončí u nějakých
exekutorů. Neradi bychom ale o peníze
připravili jeho děti a naše vnoučata. Kromě syna máme ještě dceru, která má také
dvě děti. S ní žádné problémy nemáme.
Podobné případy jsou velmi citlivé a je
určitě dobré pro všechny, když svoji pozůstalost začnete řešit včas. Ideálním řešením
v takovém případě je sepsání závěti v kombinaci s listinou o vydědění. Pokud nechcete, aby některé z vašich dětí bylo dědicem,
je nezbytné je vydědit. To lze podle zákona
udělat z několika důvodů (neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi, neprojevuje o zůstavitele patřičný zájem nebo proti němu
nebo jeho rodině spáchal trestný čin, nebo
vede trvale nezřízený život).
Klasické vydědění ve vašem případě ovšem nebude příliš vhodné, protože zde platí, že se vztahuje na celou rodovou větev,
tedy spolu se synem byste vydědili i jeho
děti a vaše vnuky (pokud syn nezemře před
vámi), což nechcete. Pro takové případy
je asi nejlepším řešením postupovat podle
ustanovení § 1647 občanského zákoníku,
které umožňuje vydědění s tím, že je majetek odkázán dětem vyděděného. Důvodem
má být pak to, že je zde obava, že na jeho
potomky nezbude povinný díl z dědictví.
Pokud jde o to, jak v dané věci postupovat, tak nejlepším způsobem sepsání závěti a listiny o vydědění je notářský zápis.
Na rozdíl od ručně sepsané a podepsané
závěti (což je také platná forma) zde máte
jistotu, že po vaší smrti bude v souladu
s těmito listinami postupováno. Uloží se

totiž do rejstříku závětí a listin o vydědění,
kam se pak notář, který bude jako soudní
komisař po vaší smrti zjišťovat existenci
těchto listin, dozajista podívá. Jak z názvu
vyplývá, tak zápis sepíše notář, který také
obvykle zdarma dá základní rady ohledně
obsahu závěti i listiny o vydědění. Bude
vás to sice stát několik tisíc korun, nicméně
zejména pokud je ve hře větší majetek, tak
to určitě stojí za to a bude to velmi pravděpodobně jak v prospěch vašich vnuků, tak
nakonec možná bude rád i váš syn, že není
rodinný majetek utopen v jeho dluzích.

TŘETÍ ROČNÍK BEZPLATNÉ PRÁVNÍ POMOCI
DLUHY, EXEKUCE, BYDLENÍ, ZAMĚSTNÁNÍ
Je vám více než 50 let? Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte, jak se jí
zbavit? Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce? Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor vybílí byt nebo účet? Přemýšlíte o řešení dluhů osobním
bankrotem? Bojíte se, že přijdete o bydlení? Nemáte prostředky na komerční
právní pomoc?
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška pro vás ve spolupráci
s Iuridicum Remedium, z. s. připravil již 3. ročník jednodenní bezplatné mobilní advokátní poradny v Dobrušce, která bude spočívat v individuálním právním
poradenství v oblasti dluhů, exekucí, bydlení, zaměstnání. Cílem mobilní právní
pomoci je zajistit pro občany (50+) možnost individuální osobní konzultace s advokátem Mgr. Janem Vobořilem, Ph.D. či s jeho kolegy.
Díky vstřícnému přístupu manželů Horákových z Centra pro všechny generace
se 3. ročník bezplatné právní pomoci uskuteční v prostorách tohoto centra nad restaurací Jelen (nachází se zde RC Sedmikráska a VK Vješák, náměstí F. L. Věka 24,
Dobruška - vchod od občerstvení U Sedmikrásky).
Na konzultaci navazuje další možná právní pomoc, která bude poskytována zejména prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo písemně.
Občané, kteří budou mít zájem o tuto bezplatnou individuální advokátní pomoc,
mají možnost objednání konzultace na telefonním čísle 776 703 170. Službu je
možné využít i bez předchozího objednání. Je ale možné, že na neobjednané zájemce o pomoc se nemusí dostat řada, přednost budou mít občané objednaní.
Místo: Centrum pro všechny generace Dobruška
Datum: 12. června | Čas: 10.00 – 17.00
Bližší informace vám sdělí:
Ing. Mgr. Simona Dolková 494 629 621, Mgr. Bohuslav Matys 494 629 625
Poznámka: na konzultaci si s sebou přineste potřebné dokumenty, které se
k vašemu problému vztahují.
(sd)

OSPOD PRO OSPOD
Ve spolupráci s Krizovým centrem pro
děti a rodinu z Českých Budějovic uspořá-

dal Odbor sociálních
věcí a zdravotnic-

tví MěÚ Dobruška
- Orgán sociálně právní ochrany dětí
(OSPOD) dne 3.
května v malém sále
Společenského centra - Kina 70 vzdělávací akci na téma
Praktický nácvik
zjišťování potřeb
a názorů dětí.
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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

Akreditovaný kurz, který vedli manželé Knetlovi, byl uspořádán pro pracovníky
OSPODu z Dobrušky, Jaroměře, Nového
Města nad Metují, Náchoda a Rychnova
nad Kněžnou. Všichni zúčastnění měli
možnost zdokonalit si schopnosti vedení
rozhovoru s dítětem za použití rozličných
metod a technik, které dítěti umožňují
své potřeby a názor přirozeně vyjádřit.
K dispozici byl dostatečný prostor k vyzkoušení těchto technik, jež budou moci
využít ve své práci s dětmi od devíti
do šestnácti let. Seznámili se s novými
metodami práce s dětmi, které mají speciﬁcké potřeby, například jsou ostýchavé,
ustrašené, nekomunikující, hyperaktivní,
manipulované.
Simona Dolková
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Dopravní situace v Pulické ulici a u gymnázia
U Gymnázia Dobruška v Pulické ulici byly instalovány dvě nové dopravní
značky B1 (zákaz vjezdu) s omezením
„mimo dopravní obsluhy“. Ke gymnáziu
je nyní vozidlům, jež nesplňují podmínku
dopravní obsluhy, vjezd zakázán a to ze
všech tří směrů.
Čím dál častěji se setkáváme s řidiči,
kteří takový zákaz porušují i na jiných
místech v Dobrušce. Například v ulici
Na Budíně nebo v ulici Poddomí, kde se
v poslední době na dodržování tohoto zákazu zaměřujeme. Někteří řidiči nevědí, co

znamená pojem „dopravní obsluha“ a „zásobování“ nebo nechápou jeho význam.
Dopravní obsluha jsou v české terminologii silničního provozu vozidla
zajišťující zásobování nebo lékařské,
opravárenské, údržbářské, komunální
a podobné služby, speciálně označená
vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči,
popřípadě provozovatelé mají v místech
za značkou bydliště, ubytování, sídlo
nebo nemovitost.
Deﬁnice ,,zásobování” je užší. Také
zahrnuje vozidla zajišťující zásobování
nebo lékařské, opravárenské, údržbářské,
komunální a podobné služby, speciálně
označená vozidla přepravující osobu těžce
postiženou nebo těžce pohybově postiženou, ale už nezahrnuje vozidla taxislužby
a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

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
18 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.

Dále upozorňuji, že
v rámci uzavírky pozemní komunikace v Novém
Městě nad Metují a vedení objízdné trasy přes
Pulice a Dobrušku probíhají a nadále budou
probíhat z důvodu nárustu dopravy zvýšené
kontroly na dodržování nejvyšší dovolené
rychlosti v ulicích Pulická a Zd. Nejedlého,
a to i v ranních hodinách při začátku školního vyučování. Pro ty, co nepostřehli změnu
dopravního značení, pouze připomínám,
že v ulici Pulická u gymnázia a základní
školy platí v pracovní dny v době od 6.00
do 17.00 snížení rychlosti na 30 km/h.
Strážmistr Bc. Adolf Soumar

BRÁNA RECYKLACE
Od 23. května do 19. června je
v budově Městského úřadu Dobruška č.p. 32 (budova infocentra)
k vidění výstava s názvem Brána
recyklace, uspořádaná ve spolupráci s neziskovou společností
EKO-KOM, a.s.
Navštivte výstavu o recyklaci
odpadů, která se poutavou a interaktivní formou snaží vysvětlit
smysl recyklace a třídění odpadů.
Recyklované výrobky již dnes nejsou žádnou výjimkou, nacházejí se
všude kolem nás. Ovšem aby prošly
materiály procesem recyklace, je
třeba je řádně vytřídit. Na výstavě
se můžete také na přehledných informačních panelech dozvědět více
o správném nakládání s odpady.
Výstava je otevřena v pracovní
dny: pondělí a středa 8.00 – 17.00,
úterý a čtvrtek 8.00 – 15.00, pátek
8.00 – 13.00. Pro školní skupiny
dle individuální domluvy kontakt:
Ing. David Moravec, e-mail: d.moravec@mestodobruska.cz.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
08. 06.
09. 06.
15. 06.
16. 06.
22. 06.
23. 06.
29. 06.
30. 06.
05. 07.

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
MDDr. Učňová Petra - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Veselská Renata - Poliklinika Týniště nad Orlicí, s. r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Bahník František - Bahník Dent s.r.o.
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Beránek Jan - JB DENT s.r.o.,
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
MDDr. Borůvková Veronika
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
MUDr. Domáňová Iva
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 323 152
494 371 088
494 622 114
602 514 715
494 515 694
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Z HISTORIE
Jaromír Pochobradský
Dnes
připomínané výročí je
poněkud odlišné
od výročí osobností v jiných měsících. Netýká se
ani narození ani
úmrtí
příslušné
osobnosti, ale události, která výrazným způsobem poznamenala její život.
Vrátíme se o pětasedmdesát let zpět.
Do časů, kdy se naše vlast jmenovala
Protektorát Čechy a Morava, do časů,
které bezesporu můžeme řadit k nejtěžším obdobím naší novodobé národní historie. Říká se, že ve vypjatých situacích
se nejryzeji projevují lidské charaktery.
Pro dobu nacistické okupace naší země
to platilo jistě beze zbytku. Samozřejmě,
nemohl a nebyl každý hrdinou. Obavy
o osud a život nejen svůj, ale i svých blízkých mnohé odradily od aktivního boje
proti německým vetřelcům. Vždyť nejen v dobách stanného práva, ale vlastně
po celou okupační éru platilo, že za odboj
byl potrestán nejen jeho aktivní účastník,
ale i příslušníci jeho rodiny a mnohdy
i nejbližší příbuzní.
O to statečněji se jeví ti, kteří neváhali
a (nechť to nezní jako fráze) v boji proti
fašismu nasadili i své životy. Nebylo jich
málo a byli mezi nimi i mnozí občané našeho města. Ten, kterému jsou věnovány
tyto řádky, se však obyvatelem Dobrušky
stal až v letech poválečných. Mnozí ho
ještě pamatují. Jmenoval se Jaromír Pochobradský.
Pocházel z Chrudimi a zde se také
po okupaci zapojil do ilegální odbojové
činnosti. V roce 1939 mu bylo teprve 18
let. V odboji byl i jeho otec, bývalý ruský
legionář. Když ho gestapo dopadlo, hrozilo nebezpečí zatčení i Mirkovi. Přesto
pokračoval v ilegální činnosti.
Počátek jeho nejtěžší životní zkoušky

nese datum 2. června 1944. V tento den
byl Mirek zatčen
gestapem a zajištěn
na četnické stanici
v Chrudimi a odtud potom odeslán
na služebnu gestapa v Pardubicích.
Gestapácké výslechy byly brutální
a vyslýchaní při
nich mnohdy přišli
i o život. Ani sebevětším
mlácením
však z Mirka nedostali žádné užitečné
informace. Své spolubojovníky nevyzradil.
Přesto se však bál,
že další výslechy již
nemusí vydržet. A tak chtěl raději zvolit
smrt, než (byť brutálně vynucenou) zradu.
Při převádění se gestapákům vytrhl a skočil z druhého patra na dlažbu. Smrt však
ještě odložila své úřadování a Mirek pád
přežil. Jeho zranění byla však natolik vážná, že si vyžádala převoz do nemocnice.
Pardubičtí lékaři samozřejmě věděli,
kdo je jejich pacientem. Snažili se ho sice
léčit, ale tak, aby byla hospitalizace nadále nezbytná. Proto léčení prodlužovali
i v době, kdy už byl Mirek zdráv. Jejich
úsilí pomohla náhoda.
Dne 2. srpna 1944 provedlo spojenecké
letectvo velký noční nálet na Pardubice.
Nastal velký zmatek a chaos, který způsobil, že se pacient na chvíli ocitl v pokoji sám. Neváhal a nabízené příležitosti
využil. Tak jak byl, jenom v trenýrkách,
prolezl oknem a dal se na útěk. Odvaha
a risk byly korunovány úspěchem. Podařilo se mu za svítání najít úkryt u rodiny
Kudláčkovy ve Vlčnově. Odtud pak přešel do lesů Železných hor a stal se přísluš-

níkem partyzánské brigády Jana Koziny.
Zde ho také zastihl konec války.
V poválečném období se na rozdíl
od jiných, kteří toho pro osvobození naší
vlasti vykonali daleko méně, popřípadě vůbec nic, nesnažil ze své odbojářské
a partyzánské činnosti vytlouci politický
kapitál. A to přesto, že byl od roku 1942
členem ilegální Komunistické strany Československa. Žil tak, jako miliony dalších
obyčejných lidí.
V roce 1968 projevil ještě jedno životní hrdinství. Po okupaci naší země
demonstrativně vrátil sovětské vyznamenání, které obdržel za svoji partyzánskou
činnost. Následně byl v nastupující normalizaci z KSČ vyloučen. Zemřel v necelých šestapadesáti letech v roce 1977.
Hrdinství se neměří okamžitým činem,
ale celoživotními postoji. A ty byly u Jaromíra Pochobradského vždy čestné a přímé. Je dobré a potřebné si lidi jako byl on
připomínat. Jsou to právě oni, kdo spoluvytvářeli i naši současnost.
(jm)

75 let – 1. června 1944 přeložen okresní soud do Dobrušky
Město Dobruška, jako sídlo okresního
úřadu, prošlo za existence této instituce
státní správy mnoha peripetiemi – stěhování do sousedních měst a opětnými
návraty. A tak v letošním roce můžeme
vzpomenout i jednoho více než „půlkulatého výročí“.
Po revoluci v roce 1848 došlo ke změnám ve státní správě rakouské monarchie.
Zanikly některé vrchnostenské úřady
12

a městské tzv. regulované magistráty.
Na základě toho Dobruška získala 27.
května roku 1850 okresní úřad, tedy c.
a k. okresní soud a berní úřad. Chyběla
však odpovídající budova, a tak město
řešilo tento problém pronájmem soukromého domu a zavázalo se, že postaví
odpovídající budovu. Roku 1852 však
zemřel dosavadní purkmistr Antonín
Schwarz a nové, tzv. „nákladnické“, za-

stupitelstvo vedené lékárníkem Khittlem
se obávalo vysokých nákladů na stavbu,
stále ji odkládalo a nakonec představitelé obce požádali o zrušení svého závazku
budovu postavit. Toho využilo sousední
Opočno s podporou knížete Colloredo-Mansfelda a 24. června 1858 byl ve Vídni podepsán dekret, kterým byl úřad
přeložen z Dobrušky do Opočna. Když
pak v únoru roku 1859 došlo k deﬁnitiv-
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Stavba nové budovy ONV v Solnické ulici (1957)
Budova Okresního národního výboru po dokončení
nímu přesunu, pochopili dobrušští zastupitelé svou chybu – klesly například tržby
v hostincích i tržby řemeslníků a obchodníků, neboť obyvatelé ze sousedních obcí
nyní museli na úřad místo do Dobrušky
do Opočna.
Pozdější purkmistři a zastupitelstva se
snažili tuto chybu napravit. Za purkmistrování Josefa Hendrycha byla například
vykácena část městského lesa, aby prodejem dřeva bylo získáno 20 000 zlatých
na stavbu, roku 1860 byla vyslána do Vídně pětičlenná deputace s prosbou o návrat
úřadu do Dobrušky. Ale jak píše Alois
Beer v jednom ze svých sešitů, zůstalo jen
u slibů. O navrácení úřadu do Dobrušky
se snažil nově zvolený purkmistr Josef
Archleb, který využíval někdy i ne zcela
korektní metody, například sliby ﬁnanční odměny pro obce, které podpoří dobrušskou žádost. Hlasování o dobrušském
požadavku se dostalo až do sněmu v listo-

padu 1890, kdy poslanci na přání většiny
obcí soudního okresu v hlasování přesun
do Dobrušky zamítli.
Okresní soud se pak vrací do Dobrušky až v době okupace, kdy podle nařízení
tehdejšího ministra spravedlnosti Krejčího bylo sídlo okresního soudu přeloženo do Dobrušky s účinností od 1. června
1944. Po osvobození pak dekretem prezidenta republiky ze dne 27. října 1945 bylo
přeloženo sídlo okresního úřadu z Nového Města nad Metují do Dobrušky a podle
stejného dekretu byla zřízena „ve správním okrese dobrušském expositura v Novém Městě nad Metují pro obce soudního
okresu novoměstského“. Následně Vládním nařízením ze dne 2. dubna 1946 o zřízení správního okresu Nové Město nad
Metují „zřizuje se správní okres se sídlem
okresního národního výboru v Novém
Městě nad Metují. Jeho obvod tvoří obce
soudního okresu Nové Město nad Metu-

jí, jež se zároveň vylučují z dosavadního
správního okresu dobrušského“. Tento
stav však netrval dlouho a již 1. února
roku 1949 byl samostatný novoměstský
okres zrušen a jeho obvod byl přičleněn
k Okresnímu národnímu výboru Dobruška. Současně byl v Dobrušce zřízen lidový soud.
V padesátých letech probíhá v Dobrušce výstavba nových obytných čtvrtí – ulice Mírová, ulice 1. máje, ulice 25. února
(dnešní Javorová), ale vyrostla i budova
gymnázia v Pulické ulici - a také nová
budova pro okresní úřad na místě zbouraných stodol v Solnické ulici. Během jara
1958 se podle pamětníků úřad do nové
budovy stěhoval, ale úředníci zde dlouho nepobyli. Již k 1. červenci roku 1960
byl po rozsáhlé správní reformě Okresní
národní výbor v Dobrušce zrušen a jeho
obvod rozdělen mezi okresy náchodský
a rychnovský.
(jf)

Z KULTURY
Zážitek jako z newyorské Carnegie Hall
Novoměstská filharmonie a Lukáš Vondráček v Dobrušce

Když pan Andrew Carnegie postavil
roku 1891 na newyorské Sedmé avenue
koncertní budovu, asi netušil, že se jednou stane Mekkou všech hudebníků všech
hudebních žánrů. Koncertovat v ní je jejich toužebným snem i měřítkem kvality
jejich umění.
Český klavírní virtuos Lukáš Vondráček (1986) v této slavné koncertní síni
vystupoval poprvé už v roce 2003, tedy
ve svých sedmnácti létech. Předtím i potom vystupoval v mnoha jiných koncertních sálech světa, s mnoha významnými
uměleckými tělesy a špičkovými dirigenty. V lednu roku 2016 vyhrál klavírní
soutěž belgické královny Alžběty, která
je považována za nejprestižnější světové
klání na tento nástroj. V současnosti se
řadí mezi světovou interpretační špičku
v tomto oboru.
V neděli 28. dubna vystoupil spolu
s Novoměstskou filharmonií ve zcela vy13
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prodaném sále dobrušského kina. Přednesl v mistrovském podání klavírní koncert b moll č. 1 pro klavír a orchestr Petra
Iljiče Čajkovského, jedno z nejslavnějších děl světové klavírní tvorby. Už první
takty první věty, ono slavné Ty tytotóó
to tóó to tóó to toto tóó… v posluchači
navodí stav, kdy jste zcela zahlceni zvukem orchestru i klavíru, tóny, které ve vás
navodí stav euforie, či dojetí, kdy vám
jde mráz po zádech. Lukášovo klavírní
umění jako by nabudilo doprovázející
Novoměstskou filharmonii pod taktovkou
Jaroslava Rybáčka ke strhujícímu výkonu,
takže byla velmi dobrým partnerem skvělého interpreta. Ostatně už v první části
koncertu nám neprofesionální hudebníci
předvedli, že své pověsti nezůstanou nic
dlužni. Zvláště Šostakovičův valčík č.

2 z Jazz Suite a Chačaturjanův Šavlový
tanec z baletu Gajané předvedl orchestr
v plném lesku. Jeho smyčcová sekce je
skutečně skvělá. Tím nechci v žádném
případě říci, že by snad dechová byla
horší. Byli jsme prostě svědky krásného
hudebního zážitku, který se v našem pro-

vinciálním prostředí každý den nepotká.
Když potom Mistr nadšené publikum
odměnil třemi přídavky, byl večer plný
nádherné hudby završen měrou vrchovatou. Však se jemu i orchestru také posluchači odměnili dlouhotrvajícím standing
ovation.
Sluší se zmínit, že Lukáš Vondráček
hrál na špičkový nástroj D 282, zapůjčený
ﬁrmou Bechstein, jehož hodnota dosahuje
částky 3,75 milionu korun.
A sluší se také v neposlední řadě poděkovat řediteli kina Pavlu Štěpánovi, který
má hlavní zásluhu na tom, že se tento koncert uskutečnil.
Carnegie Hall je pro nás přece jenom trochu z ruky. Bylo velkým štěstím,
že srovnatelný zážitek nám dokázalo poskytnout kino v Dobrušce.
(joj)

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – ČERVEN 2019
Beletrie pro dospělé
Michal Vaněček
Victoria Jenkins
Lisa Wingate
Světlana Aleksijevičová
Jiří Raichl
Diana Gabaldon
Sarah Flint
Pam Jenoﬀ
Pavla Horáková
Simon Mawer
Julia Drosten

Mlýn
Dívky ve vodě
Než jsme byly tvoje
Poslední svědci:
sólo pro dětský hlas
Zítra už bylo
Sedm kamenů lásky a ztráty
Sběratel trofejí
Světla zimní noci
Teorie podivnosti
Pražské jaro
Lvice z Maroka

Naučná literatura pro dospělé
K. Cingrošová,
Jak jsme vařili a jedli:
K. Dvořáková
knížka pro vzpomínání
a procvičování paměti
Andrea Homolová
Známe se celé věky čili
Osudové vztahy
Petr Mazal
S kolem kolem světa:
27 000 km, 150 dní, 20 zemí,
4 kontinenty
Z. Němec, P. Martinovská Asistent pedagoga v mateřské škole
M. Remešová, R. Schuster Karel Gott: zůstal svůj

Josef Suchár
Renáta Kiara Vargová
Bruno Baumann
B. Turzonovová, P. Pafko
A. M. Lajusticia Bergasa

Zázrak v Neratově
Domov pro tělo i duši
Tulák po pouštích: mé putování
po písečných mořích světa
Česko Slovensko - Kde domov náš...
Jak přemoci osteoporózu

Literatura pro děti
Joe Todd-Stanton
Marcy a hádanka od sﬁngy
Oksana Bula
Jak tukoni zachránili strom
A. Cholewinská-Szkoliková Míša a její malí pacienti.
Nečekaní hosté
Amélie Graux
Moje tělo (MiniPedie 2+)
Jana Klimentová
Trable s tátou
Guy Adams
Jízda (série Class)
Ronny Gazzola
Kam se schovali jednorožci?:
počítací knížka
Rosie Hore
Jak se měří věci
Strašidelné a upírské historky
Jiří Kahoun
O čertech, medvědech, myškách
a všech mých přátelích
Tove Janssonová
Jak to bylo dál?: Knížka
o muminkovi, mimle a malé Mie
Bryan Hitch
Liga spravedlnosti (komiks)
Petra Bartíková
Na stavbě se třemi prasátky

Náš tip pro měsíc květen:
Literatura pro dospělé:
HISTORICKÝ ATLAS EUROREGIONU
GLACENSIS: Euroregion Glacensis
na starých mapách
1. vydání, Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska 2019, 144 s.
Euroregion Glacensis vydal novou
publikaci s názvem
„Historický
atlas
Euroregionu
Glacensis aneb Euroregion
Glacensis
ve starých mapách“.
Jedná se o rozsáhlou 144 stránkovou
publikaci, která zob14

razuje česko-polské pohraničí ve starých
historických mapách. Najdete v něm
mapy již od 15. století. Publikace je obohacena mnoha ilustračními fotograﬁemi
ze současnosti. Neprodejná publikace
slouží pro osvětovou a vzdělávací činnost.
Atlas si občané mohou zapůjčit v místní
knihovně a rovněž je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách
www.euro-glacensis.cz
Literatura pro děti:
Jerzy Vetulani, Maria Mazurková:
ALENČIN SEN ANEB JAK FUNGUJE
MOZEK
1. vydání, Host, Brno, 2018, 69 s., 389 Kč

Alenka spí a zdá se jí zvláštní sen: orgány lidského těla se dohadují, který z nich
je nejdůležitější. Jsou to játra, střeva,
nebo snad srdce? Jejich spor rozsoudí moudrý
a rozumný
mozek, který
dětem srozumitelně
a s osobitým
vtipem odhaluje složitá tajemství
svého fungování...
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Vyhodnocení dotazníků spokojenosti
V rámci akce Březen - měsíc čtenářů měla veřejnost možnost se vyjádřit
ke službám dobrušské knihovny.
Statistického šetření se zúčastnilo 132
respondentů (99 žen a 33 mužů; 48%
pracujících, 36% důchodců, 8% studentů
a 8% ostatních). Dotazník byl k vyplnění
na půjčovně pro dospělé, v elektronické
podobě také na webových stránkách a facebooku knihovny.
Celkově byli hlasující s úrovní a nabídkou služeb dobrušské knihovny poměrně
spokojeni. Jsme moc rády i za připomínky, které se v hodnocení objevily. Některé
z nich jsou zodpovězeny zde, ostatní odpovědi naleznete na vývěsce v oddělení
pro dospělé.
V půjčovně pro dospělé jsme umístily dvě nástěnky. Jednu s inspirací a tipy
na dobré knihy – s doporučením ostatních
čtenářů, druhá nástěnka bude určena vašim připomínkám – zde můžete uvést,
jaké tituly vám v knihovně chybí, jaké audioknihy byste uvítali apod.
Bibliobox - rády bychom ho pořídily,
ale investice na jeho pořízení je poměrně
velká.

Nové knihy jsou pro vás připravovány
průběžně, největší „balík“ vás čeká vždy
na na začátku každého měsíce. Výběr
z těchto novinek zveřejňujeme v Dobrušském zpravodaji a na facebookových
stránkách knihovny.
Chybí jeden díl z vícedílné série knih
– občas se stane, že v obrovské nabídce
publikací, které vycházejí na knižním trhu,
přehlédneme, že vyšel další díl série, kterou ve fondu máme. Hned po zjištění se
snažíme tento nedostatek napravit a knihu
zpětně sehnat. Bohužel, někdy jsou výtisky
rozebrány. Může se také stát, že méně zodpovědný čtenář poškodí nebo ztratí jeden
z dílů starší série, a ten již nelze dokoupit.
Rozšířit nabídku nezávislých periodik – na základě vaší poptávky a dle
frekvence výpůjček, každoročně upravujeme nabídku periodik. Počet odebíraných
novin a časopisů se samozřejmě odvíjí
od výše rozpočtu knihovny na nákup periodik i velikosti půjčovny.
Čtenářské kluby, diskuze nad knihami – před pár lety jsme pro čtenáře měli
literární kavárnu – scházeli jsme se přímo
v kavárně nad pěknými knihami, ale zájem

postupně upadal. Byl by nyní opět zájem?
Otevírací doba každý všední den
– v tomto máme bohužel omezené možnosti. V jednom dni, kdy je zavřeno, se
knihovnice účastní školení, vyřizují MVS
požadavky, provádějí administrativní výkony, připravují akce, probíhají především informační lekce pro školy, instalují
se nové výstavy atd.
Otevřeno v úterý – na základě mnoha
požadavků ze strany především seniorů
dojíždějících do Dobrušky jednou týdně
na trh nebo k lékaři, mění městská knihovna svou výpůjční dobu v oddělení pro dospělé. V úterý bude otevřeno, ve čtvrtek
zavřeno. Změna výpůjční doby je platná
od 6. května 2019.
Hodně ohlasů pro rozšíření prostor
knihovny – především využití jako čítárna-studovna: chybí čtenářský kout s výhledem do zeleně, postavte patro navíc.
Hodně čtenářů by též uvítalo literární kavárnu či čajovnu a nám by se líbil i klub
pro teenagery. Tyto žádosti předáme našemu zřizovateli a budeme za ně bojovat.
Děkujeme za vaše názory. Budeme neustále usilovat o zlepšování služeb a prostředí naší/vaší knihovny.
Lenka Bendzová, vedoucí knihovny

Lovci perel se vydali na trh pro odměny
Lovci perel jsou celostátní hra připravená zejména pro knihovny a školy. Děti
čtou speciálně označené knížky, tak zvané
perlorodky, ke kterým vyplňují pracovní
listy. Pokud mají otázky správně zodpovězené, dostávají perlu a díky nepovinným

kreativním otázkám mohou získat body
navíc. U nás v dobrušské knihovně se perly
sbíraly od září minulého roku až do konce
letošního dubna. Hry se zúčastnilo pětadvacet dětí a celkově přečetly 195 knih!
Po skončení celé soutěže se konal jarmark,
kde si děti mohly
za nasbírané body
vybrat nejrůznější
dárky – hračky, knihy, časopisy, pomůcky do školy a mnoho
dalších super věcí.
To znamená, že každý, kdo se do hry
zapojil, si mohl vybrat odměnu, i když
získal třeba jen jednu nebo dvě perly.
Vítězové jsou v této
hře tedy všichni!

Májové randění s překvapením

Zvlášť oceněni byli také tři nejúspěšnější
čtenáři – lovci. První místo získal čtenář
s třiadvaceti přečtenými knihami! Celoroční hra zaujala mnoho dětí i rodičů, protože poskytovala další motivaci proč knihy
číst a poukázala i na ty, které by si dříve
malí čtenáři třeba nevybrali. My, knihovnice jsme moc rády, že se soutěž tak ujala
a děti přečetly více knih než běžně.
Ve středu 2. května se v dobrušské
knihovně randilo! Svého knižního partnera pro májový večer si vybralo přes
padesát čtenářů. Snad byli spokojeni.
Každý si domů odnesl balíček s knihou
a až doma po jejím rozbalení zjistil, jaký
knižní poklad si vypůjčil. Čtenáři vybírali z několika různých žánrů: romantika,
romány ze současnosti, detektivky, duchovní literatura, životopisy a historické
romány apod.
Tak zase za rok v máji - lásky čase si
v knihovně randění zopakujeme.
15
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ZE ŠKOL
Pohár středních škol získala průmyslovka
Vítězi premiérového ročníku „Poháru
středních škol Dobruška“ se stali reprezentanti Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií.
Druhé místo vybojoval tým gymnázia
a třetí skončila Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum. Vítězný tým získal putovní pohár a poukázku v hodnotě
10 tisíc korun na sportovní nebo učební
vybavení školy.
Středoškolské klání se uskutečnilo
v rámci slavnostního otevření zrekonstruovaného Městského stadionu Václava Šperla. Turnaje ve fotbalu, nohejbalu
a streetbasketbalu ovládli průmyslováci,
v atletických disciplínách byli nejúspěšnější gymnazisté.
Na novém tartanovém oválu a sektorech byly k vidění kvalitní výkony. V běhu

Vítěz v běhu chlapců na 100 metrů Filip
Krivčík (SPŠel•it)

Vítězné družstvo průmyslovky převzalo pohár a šek na 10 tisíc korun

Gymnazistka Tereza Preclíková vyhrála
běh na 60 metrů i skok daleký

Starosta Petr Lžíčař předává cenu Filipu Riegrovi (SPŠel•it)
za prvenství ve skoku dalekém
16

chlapců na 100 metrů zvítězil Filip Krivčík
(SPŠel•it) v čase 12,6 vteřiny a ve skoku
dalekém kraloval Filip Rieger (SPŠel•it)
výkonem 576 centimetrů. Gymnazistka
Tereza Preclíková dominovala jak v běhu
na 60 metrů (9,4 vteřiny), tak ve skoku
dalekém (410 cm). Pohárovým vrcholem
byly štafety na 4 x 200 metrů, v nichž
zvítězili chlapci z průmyslovky ((1:43,0
minuty) a dívky z gymnázia (2:05,2 min.).
„Premiérový ročník Poháru středních
škol se vydařil. Věřím, že byla založena
nová tradice a budeme v pořádání soutěží
pokračovat i v dalším období. Se zástupci
škol vyhodnotíme první ročník a rozhodneme, zda upravíme nebo rozšíříme počet
disciplín. Jednou z možností je uspořádat
soutěž, která by probíhala formou turnajů
v průběhu celého školního roku a vyvrcholila atletickým kláním,“ přiblížil plány
Jan Jirák, vedoucí Sportovních zařízení
města Dobrušky.
(dr)

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2019

Motivační program Prokopa Diviše
Distribuce hodlá ve spolupráci s Asociací energetických manažerů pokračovat
i v příštích letech. Program pak určitě
splní svůj účel - motivovat žáky ke kvalitnímu studiu elektrotechniky.
Zdeněk Sokol

Příběhy
našich sousedů
Na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních technologií
Dobruška proběhla již podruhé akce s názvem Motivační program Prokopa Diviše.
Asociace energetických manažerů ve spolupráci s partnerskou ﬁrmou ČEZ Distribuce, a.s. spustily tento program na podporu
vzdělávání v elektrotechnických oborech
na středních školách. Účelem Motivačního programu je zvýšit atraktivnost studia
elektrotechnických oborů a zároveň také
podpořit možnost zaměstnání ve společnosti ČEZ. Do programu se mohli přihlásit
žáci 2. - 4. ročníku a pořadí jednotlivých
studentů záviselo na klasiﬁkaci v odborných předmětech a na jejich odborné aktivitě ve škole i mimo školu. Žáci, kteří
se umístili na prvních třech místech v každém ročníku, získali ﬁnanční odměnu, jejíž celková výše dosáhla 102 000 Kč.
Vyhodnocení Programu se uskutečnilo v pátek 13. května před žáky školy
oboru Elektrotechnika za účasti ředitele
školy Ing. Milana Maršíka a řady hostů.

Z nich jmenujme Ing. Tomáše Murtingera, ředitele úseku Finance a správa, člena
představenstva společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Mgr. Šárku Beránkovou, regionální manažerku komunikace a mluvčí
skupiny ČEZ, Mgr. Martina Klaciána, HR
specialistu pro nábor senior, Ing. Tomáše
Karáska a Bc. Jiřího Nováka, regionální
reprezentanty, Ing. Kateřinu Hamzovou,
vedoucí redaktorku časopisu Energetika,
zastupující AEM a v neposlední řadě starostu města Dobrušky Ing. Petra Lžíčaře
a místostarostu Miroslava Sixtu.
Po krátkých projevech ředitele školy
i hostů byly vyhlášeny výsledky Programu na naší škole. Ve 2. ročníku se nejlépe
umístili Antonín Drašnar, Josef Kuchař
a Richard Vejrosta, ve 3. ročníku byli nejlepší Ondřej Hloušek, Jakub Nechvátal
a David Hübsch a z maturantů byli nejlépe hodnoceni Ondřej Dudášek, Jan Drška
a Tomáš Thér. Všem blahopřejeme!
Je jistě dobrou zprávou, že dneškem
Program Prokopa Diviše nekončí, ČEZ

Ve čtvrtek 6. června od 18 hodin se
v budově Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií
Dobruška uskuteční prezentace projektu
Příběhy našich sousedů.
Na prezentaci představí dva studentské týmy ze SPŠ el.it. Dobruška příběhy
pamětníků Mileny Macháčkové a Amira Roberta Zaketoviče, které zpracovaly
do videoreportáže v rámci projektu Příběhy našich sousedů.
Projekt realizovala v Královéhradeckém kraji od září 2018 na šesti středních
školách v pěti městech nezisková společnost Post Bellum díky ﬁnanční podpoře
Královéhradeckého kraje.
Výsledné studentské videoreportáže
vysílá východočeská televize V1 v rámci
pořadu Paměť národa Východní Čechy.
Na projekt navazuje putovní výstava sestavená z příběhů pamětníků, které studenti zdokumentovali. Na vzniku výstavy
se ﬁnančně podílelo i město Dobruška,
kde je výstava k vidění od 23. května
do 6. června na Šubertově náměstí. (dr)

Studenti SŠ - PVC se učí
od režiséra Tomáše Magnuska
Studenti maturitního oboru Informační
technologie se zaměřením na počítačovou
graﬁku, audio-video tvorbu a produkční
tisk z dobrušské Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum mají zcela netradičního učitele. Je jím herec a režisér
Tomáš Magnusek.
Již několik měsíců trvající spolupráce
školy s panem režisérem začíná přinášet
své ovoce. Zprvu Tomáš Magnusek jezdil do školy a jako bývalý učitel studenty
vyučoval ve své „ﬁlmové“ škole. Probíraná látka zde ale byla netradiční, vyprávěl
o tom, jak se dělá ﬁlm, jaké profese ve ﬁlmovém štábu pracují, jak vzniká a jak vypadá scénář a mnoho dalšího. Každý, kdo
zná Tomáše Magnuska, tak může tušit, že
výuka byla velmi vtipná a neustále prokládaná zážitky z ﬁlmování.
V současné době už ale Tomáš Magnusek nejezdí za studenty, ale studenti

jezdí za „učitelem“.
V těchto dnech tento
režisér v našem kraji
a hlavně v Ratibořicích, kde má své
herecké
muzeum
ve vile Viktorka, natáčí televizní seriál,
který má pracovní
název
„Čechovi“,
někdy označovaný i jako „český Dallas“.
A studenti Střední školy – Podorlické
vzdělávací centrum získávají odborné
dovednosti přímo na „place“, tedy ve ﬁlmovém štábu. Nejsou jenom pouhými pozorovateli, ale pracují přímo ve ﬁlmových
profesích, jako je ostřič kamery, osvětlovač, asistent produkce, klapka, nápověda
a mnoho dalších.
Je určitě dobře, že mladí lidé získávají zkušenosti nejen ve školních lavicích,

ale také na místech, která se jim třeba
v budoucnu stanou i místem pracovním.
Vždyť ﬁlmová tvorba a kinematograﬁe
jsou jedním z nejperspektivnějších odvětví budoucnosti.
A až třeba budete v podzimních měsících v televizi Barrandov sledovat úvodní
řadu tohoto českého seriálu, určitě nepřehlédněte jména žáků Střední školy –
Podorlické vzdělávací centrum, která budou uvedena v titulcích.
(jme)
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Zápis do první třídy
Zápis
budoucích
školáků na Základní
škole Františka Kupky probíhal v pátek 26. dubna, kdy k nám
rodiče přiváděli své děti. Děti přicházely
slavnostně oblečené, všechny se těšily
na svůj první velký krok ve škole. Měly
připravené básničky i písničky a snažily se
statečně zvládnout zadané úkoly. Budoucí žáky vítaly pohádkové postavy. Rodičům byla k dispozici klinická logopedka
Mgr. Stratílková. Po zvládnutí všech zadaných úkolů dostali budoucí žáčci drobné odměny a přijímací list školáka. Kdo
měl zájem, tak si mohl vyzkoušet hernu
školní družiny. V průběhu odpoledne se

na naši školu zapsalo 46 žáků. Děkuji
všem
kolegyním,
které se podílely
na přípravě zápisu,
děkuji žákům, kteří
doprovázeli budoucí
prvňáčky, děkuji ﬁrmě Somipo za dárky. A všem žáčkům
a jejich rodičům
přeji příjemné chvíle
strávené ve škole.
Alena Bačíková,
ředitelka
ZŠ Fr. Kupky

Stříbrní plavci ZŠ Fr. Kupky vylovili nejvíce perel
Letošní ročník Okresní školní ligy
v plavání vyvrcholil závěrečným čtvrtým
kolem v Rychnově nad Kněžnou. Do konečného pořadí na předních místech výrazně promluvili plavci ze ZŠ Františka
Kupky Dobruška. Vývoj posledního závodu byl dramatický, protože hned tři školy
bojovaly o druhé místo v celkovém pořadí. Především díky výborným výkonům
plavců ze šestých, osmých a devátých tříd
jsme vybojovali druhé místo za suverénně
nejlepší ZŠ Masarykova Rychnov n. K.
Cenou za toto umístění je dárkový poukaz
s padesátiprocentní slevou na jednorázovou akci v bazénu pro celou školu. Nebyl
to ovšem jediný úspěch, protože poprvé
za osmiletou historii se nám podařilo vyhrát velkou přestávkovou soutěž - Lovení
perel. Výhra byla sladká, pochutnali jsme
si na výborném dortu. Všem závodníkům
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Radana Moravcová

Hokejbal proti drogám na ZŠ Pulická
Přišlo jaro, led na zimních stadionech
uplaval, a tak začala tradiční celostátní soutěž škol v hokejbale. Okresní kolo

proběhlo v Opočně a v něm si vedli žáci
ZŠ Pulická úspěšně v kategorii I a II. Nejmladší se stali vítězi a vybojovali postup
do krajského ﬁnále,
v kategorii II jim postup unikl jen kvůli
rozdílu dvou gólů
celkového
skóre
v jejich neprospěch.
„V
krajském
ﬁnále proti nám
nastoupili
soupeři ze sportovní ZŠ
v Hradci Králové,
hokejisté ze ZŠ Hronov a soupeři z okresu - ZŠ Opočno a ZŠ

Voděrady. Nedělali jsme si přehnané naděje, neboť družstva Hradce Králové,
Hronova a Opočna tvořili kluci, kteří hrají
závodně hokej, a Voděrady měly ve svém
týmu závodně hrající hokejbalisty. Po vyrovnaných bojích se nakonec krajským
vítězem stalo družstvo Voděrad a chlapci
z naší školy odsunuli za sebe hráče velkých škol, skončili druzí a vybojovali postup na republikové ﬁnále do Světlé nad
Sázavou. Samuel Macko si pak odnesl pohár jako jeden z nejlepších střelců turnaje. Klukům patří uznání za předvedenou
hru, neboť jsme byli jedinou školou, která
nemá kde trénovat, nemáme ani halu, ani
zimní stadion, úspěch se zrodil takříkajíc
na koleně. O to je cennější,“ zhodnotil vystoupení svých svěřenců učitel Mgr. Josef
Frýda.
(dr, jf)

Hokejbalové družstvo ZŠ Pulická. Zleva: Dominik Ježek, Michal
Hladík, Patrik Fiala a Samuel Macko, ležící: Ondra Dvořáček
a Jirka Vogl
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Obhajoby ročníkových závěrečných prací
Devátému ročníku se pomalu krátí dny, které ještě
stráví v lavicích
naší školy. Součástí zakončení závěrečného ročníku je
vypracování
ročníkové
seminární
práce na téma dle
žákovy volby. Letošní témata byla
velmi
rozmanitá,
od Zlata v přírodě
přes Chování koček

a dvou psích plemen, až k Malé kopané,
Kultuře Znojemska, Nonverbální komunikaci, Řezbářství a dalším.
Výsledkem snahy jednotlivých žáků
není jen text závěrečné práce, ale rovněž
její „obhajoba“ před spolužáky z 9. a 8.
ročníku a učitelskou porotou. Tento slavnostní okamžik proběhl letos 2. května,
kdy žáci s doprovodnou powerpointovou
prezentací představili výsledky svého
bádání i jejich praktickou aplikaci v různorodých podobách (kalendáře, pexesa,
dotazníky, apod.). Kvalita mnoha prací
byla vynikající a vystupování i chování
žáků během závěrečného ceremoniálu důstojné a klidné.
Mgr. Václav Mach,
ZŠ Pulická

Zájezd za vídeňskými atrakcemi
V pátek 3. května byl před ZŠ Pulická
nezvyklý ruch, již ve 4.45 hodin žáci 7. – 9.
ročníku nastupovali do přistaveného autobusu CK Jany Hudkové s jasným cílem –
rakouskou metropolí, Vídní. Státní hranici
překročili v Mikulově a ještě na českém, či
spíše moravském, území se mohli kochat
krajinou okolí Pálavy a Novomlýnských
nádrží. Cesta ubíhala a před 11. hodinou
již sjížděli z dálnice do centra Vídně, kde
navštívili proslulý Hundertwasser Haus,

letní rezidenci habsburské dynastie –
Schönbrunn, palácový komplex Hofburg
a katedrálu svatého Štěpána. Poslední hodiny strávili společně na atrakcích vídeňského Prátru. Někteří vyzkoušeli nabízené
horské dráhy, jiní střelnice a další využili
příležitost k vyhlídkové jízdě na slavném
ruském kole, Die Wiener Riesenrad. Věříme, že se všichni vrátili spokojení, i když
lehce mokří kvůli dešti v závěru zájezdu.
Mgr. Václav Mach, ZŠ Pulická

Dravci v ZŠ Opočenská
V dubnu navštívil naši školu v rámci
environmentální výchovy sokolník Karel

Nejman. Je to muž, který má velké štěstí,
protože jeho profese, o níž nám vyprávěl,
je zároveň i jeho
koníčkem. Pracuje
totiž na královéhradeckém letišti, kde
zajišťuje tak zvanou
biologickou ochranu
letiště, a to společně
se svými opeřenci.
Je tedy samozřejmé,
že k nám nepřijel
sám, nýbrž v doprovodu několika dravců, sov a pejska.

V úvodu žákům přiblížil pojmy sokolník a sokolnictví, jeho historii a snažil se
vysvětlit smysl práce své i svých opeřených svěřenců na letišti. Jeho vyprávění
bylo doprovázeno fotograﬁemi, které žákům některé situace blíže objasnilo. Žáci
si vyslechli zajímavosti o životě dravců
a sov a jejich chovu v zajetí.
Během svého vzdělávacího programu
představil několik dravců a dvě sovy. Odvážnější žáci si mohli opeřence i pohladit.
Nejvíce se žákům líbila praktická ukázka,
kdy pan Nejman lákal poštolku na malé
kuřátko. V závěru akce se žáci mohli s jednotlivými dravci a sovami vyfotit a pomazlit se s bretaňským ohařem Sendym.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Patnáctý ročník krajské soutěže
„O nejzdařilejší dílenský výrobek“
Dne 24. dubna se žáci Alan a Valentýn Pokutovi ze ZŠ Opočenská zúčastnili Dílenské soutěže v Hradci Králové.
Podle technického výkresu bylo úkolem pro Alana vyrobit ze dřeva lodičku
a pro Valentýna krabičku. Práce jim
šla pěkně od ruky. Hodnotitelská komise sledovala především přesnost při
měření, povrchovou úpravu a celkový
vzhled výrobku. Alan skončil na pěkném
druhém místě, Valentýn čtvrtý. Za své
výrobky byli odměněni, Alan dostal

kufřík na nářadí
a Valentýn šroubovák s možností
výměny
různých
nástavců.
Soutěž
byla velice přínosná a rádi se příštího
ročníku opět zúčastníme.
ZŠ Opočenská,
Dobruška
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Art exchange – obrovská příležitost se něco naučit
Už podruhé se vypravili reprezentanti
výtvarného oboru ZUŠ Dobruška do partnerského města Ter Aar v Nizozemsku
v rámci projektu Art exchange.
Nela Pokorná, Táňa Švorcová, Lucka
Zelená, Adéla Kubalová, Jan Marek a Dominik Slánský spolu s učitelkou Mgr. Petrou Žďánskou vyjeli 7. května a až
do pondělí 13. května měli dny naplněné
zážitky a zajímavými setkáními, na které
jen tak nezapomenou.
Navštívili školu Aeresteijn ve městě
Langeraar, kde se zapojili do výuky angličtiny a hudby. Skupinu přijal na radnici starosta Frans Buyserd za účasti
diplomata z našeho velvyslanectví. Děti
nadchli koně na farmě Vosseburch, kde
se mohly svézt. Akrylovými barvami malovaly draky, viděly unikátní větrný mlýn
na redukci a regulaci vody, který i nakreslily.
Nezapomenou na sportovní aktivity –
kormidlování plachetnice na jezeře, golf,
tenis nebo jízdu na koloběžkách. Výtvarníci si prohlédli také historický koráb Batavia – zrekonstruovanou obchodní loď

ze 17. století, absolvovali workshop
v sochařském ateliéru, kde pracovali
se dřevem. Navštívili tržnici, na které
nakupovali
dárky
domů. S hostiteli večeřeli v luxusní restauraci. Poslední
den je čekalo slavnostní
rozloučení ve škole a také
v rodinách, kde
o ně skvěle pečovali
do té doby neznámí
lidé.
Lucka hodnotila
pobyt v Holandsku mimo jiné takto: „Art
exchange byl pro mě obrovskou příležitostí něco se naučit, dozvědět se, jak kde
co chodí, a také být v nějakých chvílích
odkázána sama na sebe a svou angličtinu.
Největším zážitkem pro mě bylo asi seznámení se s celou rodinou, na kterou budu
vzpomínat nejvíc. Holandská rodina byla

skvělá, neskutečně tolerantní a neustále
nám dopřávala, ale hlavně nám dala pocit
domova, což byl asi ten nejlepší pocit...”
A paní učitelka? „Já mohu jen dodat,
že jsem na děti fakt pyšná. Nemohla jsem
si vybrat lepší lidi pro Art exchange. Byli
moc hodní, slušní, poslušní, šikovní,“
uvedla Petra Žďánská.
(eda)

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Šampion Evropy je z Dobrušky!
V dánském Herningu se konala již
29. evropská výstava malých ušlechtilých zvířat. Chovatelé z 21 zemí představili v místním multifunkčním výstavním
a sportovním areálu celkem 7787 okrasných holubů. Čeští vystavovatelé přihlásili do soutěže 338 holubů, více měli pouze
pořádající Dánové, Němci a Francouzi.
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Je potěšitelné, že v kvalitní konkurenci
se prosadil člen Českého svazu chovatelů
Dobruška JOSEF HRONOVSKÝ, jenž se
svým holubem plemene Český rejdič modrý pruhovaný získal titul Šampion Evropy.
„Tohoto titulu si cením nejvíc ze
všech,“ říká devětašedesátiletý chovatel,
který se svému koníčku věnuje od patnácti let, kdy se
stal členem Českého svazu chovatelů.
Za více než padesát
let se zúčastnil řady
výstav doma i v zahraničí. Se svými
exponáty navštívil
Jugoslávii, Bulharsko, Rakousko, Slovensko, Německo,
Francii a nyní Dánsko. Na celostátních
výstavách
získal
desítky
čestných
cen, ze zahraničí se pravidelně
vracel s tituly mi-

stra Evropy či mezinárodního šampiona
a čestnými cenami za drůběž – Sultánky
a holuby ČR.
Rodák z Mělčan, který celý svůj pracovní život věnoval zahradnictví v Pulicích, je největším domácím a světovým
chovatelem holubů plemena Český rejdič.
„Na základě vystavení mé kolekce v roce
2006 v Lipsku byl český rejdič zařazen
do seznamu evropských plemen,“ říká
skromně chovatel, jenž se vedle holubů
prezentoval na výstavách s králíky či drůbeží.
Jako organizátor připravil řadu výstav
domácího zvířectva v Dobrušce a širokém
okolí. I letos v září se mohou malí i velcí
milovníci zvířat těšit na výstavu v Domě
dětí a mládeže.
Není divu, že za svoji dlouholetou
úspěšnou práci Josef Hronovský v roce
2017 převzal v Senátu pamětní medaili
k 60. výročí založení jednotného chovatelského svazu.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů
na chovatelském poli.
(dr)
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Skauti pomáhají držet tradice

Dobrušští skauti opět ukázali, že
i v dnešní přetechnizované době nezapomněli používat
sílu vlastních rukou, a díky využití
zkušenosti
svých
skautských
předchůdců
dokážou
postavit májku bez
jakýchkoli technických
vymožeností. Pokaždé jim držím palce a trnu, jestli
lana po vztyčení opracovaného a krásně
ozdobeného kmene opravdu po zatažení za konce speciálních úvazů skutečně
z májky sklouznou, a že naopak nespadne
ani v době stavění, ani v době nejbližší,
samotná májka. Zatím se to vždy povedlo na jedničku. Jsem moc ráda, že tradice
stavění májky se v našem městě udržuje,
a věřím, že v tomto počínání bude naše
středisko Junáka pokračovat i nadále.
Po stavění májky skauti jako každoročně odvedli společně s kapelou Valanka pochodňovým průvodem obyvatele
Dobrušky do Archlebových sadů, kde byl
pomocí smolných loučí zapálen oheň.

V jeho plamenech
skončila svoji pouť
skautkami vyrobená
čarodějnice. Kvůli
dlouho převládajícímu suchu byl sice
letošní oheň o něco
menší, než bývalo zvykem, ovšem
na kráse ani na symbolickém
významu mu to jistě nic
neubralo. Dík patří
všem, kteří přiložili
ruku k dílu!
Efka

Svojsíkův závod 2019: prvenství pro Dobrušku
Skautská činnost je velice rozmanitá, obsahuje řadu forem jak výchovy, tak
práce, ale i zábavy. Hlavním cílem skautské výchovy je, jednoduše řečeno, „dobrý člověk“. O co jednodušeji to zní, o to
těžší je takový zdánlivě jednoduchý úkol
splnit. „Dobrý člověk“ pro nás znamená
člověka, který jedná podle mravních zásad, umí se o sebe postarat a v případě potřeby dokáže nezištně pomáhat ostatním,
chová se tak, aby svým jednáním neničil
životní prostředí, naopak se aktivně snažil
o jeho ochranu.

Jedním ze způsobů, jak lze zjistit,
co a jak dobře členové skautských oddílů
zvládají, je účast ve Svojsíkově závodě.
Tento závod, který nese jméno zakladatele skautského hnutí v naší zemi, se koná
pro skauty a skautky pravidelně jednou
za dva roky. Pokaždé má jiný symbolický rámec, tj. téma, v jehož duchu se
nese plnění všech disciplín. Doposud se
v tomto závodě hlídky našeho střediska
vždy umísťovaly na předních místech
v okresním, krajském a nezřídka i celostátním kole.

Letošní závod
proběhl
o posledním
dubnovém
víkendu
se
symbolickým
názvem „Hra
o trůny“ na tábořišti vambereckých skautů a v přilehlém okolí. Přestože duben
vykazoval do té doby téměř letní počasí,
na zmíněný víkend se zatáhlo a teploty
klesly o 15 stupňů. Boj o přežití, který
byl avizován daným tématem, šlo tedy
hravě přenést do reality. Některým skautům napršelo do stanů, všichni si museli
zvládnout sami uvařit jídlo na ohni, občas
musel někdo přebrodit řeku…
I v těchto náročných podmínkách si
ale skauti a skautky uchovávali povětšinou dobrou náladu a opět se ukázalo, že
dobrušské středisko vychovává šikovné skauty. Obě první místa, jak v dívčí,
tak chlapecké kategorii, obsadily hlídky
z Dobrušky. Držme jim tedy společně palce, aby se jim stejně dobře dařilo i v kole
krajském, které proběhne v polovině
června.
Efka
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Tanečníci z Dobrušky na mistrovství České republiky
Klub standardních a latinskoamerických tanců TK Akcent Dobruška má
v našem městě dlouholetou tradici. Členy
klubu jsou převážně studenti a absolventi
dobrušského gymnázia, které činnost klubu již téměř dvacet let podporuje. Naším
cílem je tanec pro radost, příprava tanečníků na párové soutěže (máme mezi sebou i velice slibné talenty) a především
příprava plesových předtančení. Každoročně připravujeme nové předtančení, se
kterým vystupujeme na plesech v Dobrušce a okolí.
Letos jsme s předtančením „The Great
Gatsby“ od ledna do března vystoupili

na devíti plesech. Ani po takto úspěšné
a náročné plesové sezóně jsme nezaháleli
a jaro jsme věnovali přípravě na náš velký
sen, čímž byla účast na Mistrovství České republiky plesových formací. V dubnu
jsme se proto vypravili do Hlinska, kde se
konalo regionální kolo Festivalu tanečního mládí. Šlo o krásnou a velikou taneční
akci, na které své umění předvedli tanečníci všech věkových kategorií, od dětí až
po seniory, a k vidění byla předtančení
rozličných tanečních stylů, např. street
dance, výrazový tanec, disco, česká polka
a především plesová předtančení. Pro nás
to byla nezapomenutelná zkušenost. Díky
účasti na hlinecké
soutěži jsme byli
nominováni na Mistrovství České republiky plesových
předtančení, které se
konalo první květnový víkend v Chrudimi.
Nic
jsme
neponechali
náhodě a pilně jsme
na soutěž trénovali.
Porovnat síly s tanečníky z celé republiky přeci není
jen tak! Oproti soutěži v Hlinsku jsme
ovšem přišli o čtyři
taneční páry a muFormace „The Great Gatsby“ na Mistrovství České republiky seli jsme zásadně
v Chrudimi
upravit celou forma-

ci. MČR se konalo v krásném prostředí
historické budovy Regionálního muzea
v Chrudimi. Všichni zúčastnění měli dobrou náladu a i v celkové atmosféře převládalo spíše nadšení a radost z tance, než
rivalita. V naší kategorii bylo hned čtrnáct
soutěžních formací ze všech koutů republiky. Když přišla řada na nás, dali jsme
do vystoupení všechno a tanec jsme si
neskutečně užili. Porotě však zřejmě naše
nadšení nestačilo, a tak jsme těsně nepostoupili do semiﬁnále. První místo a pohár
si opět po roce odvezli tanečníci z TS Ridendo Hlinsko a my jsme celkově skončili
na krásném jedenáctém místě. Hlavy však
nevěšíme, ba naopak! Na absolvovaných
soutěžích jsme načerpali cennou inspiraci a zjistili jsme, kde máme oproti našim
kolegům mezery. Vždy je přeci co zlepšovat. Nyní víme, na co se v příští taneční
sezoně zaměřit, a už se nemůžeme dočkat,
až se na podzim vrhneme na nacvičování
nového vstoupení.
Celoročně vítáme nové členy bez rozdílu tanečních zkušeností, stačí jen mít
zájem o tanec. Tréninky probíhají pravidelně dvakrát týdně, a to v pondělí
od 19.00 do 20.30 v dobrušské sokolovně
a ve čtvrtek od 15.30 do 17.00 v tělocvičně Gymnázia Dobruška. Přijďte si zatancovat a třeba i vy nám pomůžete přivézt
příští rok ze soutěží kromě skvělých zážitků i nějaké ty medaile.
Fotky z vystoupení, seznam plesů
a další informace najedete na stránkách
www.tk-akcent.webnode.cz.
Bára Richterová, Ondra Slánský

Korytem Brtvy s pytlem na odpad
Sobotní ráno 18. května bylo krásné,
slunce se pomalu vyhouplo nad obzor
a na celý den zněla přívětivá předpověď
– ideální na to, někam vyrazit. Proto jsme
s Vješákem vyrazili. Tentokrát ne na delší
túru, ale přímo do našeho města. S sebou
jsme si po dohodě s městskými technickými službami přibalili rozměrné pytle
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na odpadky a vstoupili s nimi do Brtevského potoka s cílem
pročistit jeho koryto
a odstranit co nejvíce věcí, které do něj
nepatří. Parta třinácti dobrovolníků
naplnila za dopoledne na necelém kilometru toku jedenáct
pytlů odpadu. Mezi
klasickými exempláři obalů od sušenek, PETek a lahví
od piva se našla také
pneumatika, roleta, dřevotřískové desky
nebo zbytky plovoucí podlahy.
A proč mladí nešli raději někam za zábavou? Protože umí přiložit ruku k dílu,
jsou všímaví ke svému okolí a mají rádi

město, ve kterém žijí a studují. Chtěli
bychom tímto poděkovat také technickým službám za spolupráci při přípravách
a následném svozu odpadu.
Tým Vješáku
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Senioři ČR – pobočka Dobruška
Putování s hendikepem po městě
Senioři ČR - Městská organizace Dobruška pro vás připravili bohatý červnový program a těší se na setkání s vámi.
Ve středu 5. června od 9.30 hodin zveme na tradiční
Na slovíčko. Sejdeme se tradičně v Rýdlově vile a ochutnávat
se budou netradiční dobroty z jahod. Káva i čaj se bude samozřejmě podávat taky, ale k nim už i letní nápoje s ovocem,
abychom se naladili na prázdninové měsíce.
Ve čtvrtek 20. června od 16.00 hodin se uskuteční další Sousedské posezení. Pozvání do Rýdlovy vily přijal místostarosta Dobrušky a poslanec Parlamentu ČR Petr Sadovský,
který bude vyprávět o svém pracovním životě a zodpoví vaše
dotazy.
V pátek 21. června od 9.00 hodin jsme připravili Putování
s hendikepem. Zajímavá akce odstartuje v Archlebových sadech, účastníci obdrží mapu Dobrušky, kde budou zakreslena
stanoviště, na kterých budete plnit úkoly, jež musí lidé s různým zdravotním postižením zvládat v běžném životě. Na jednom stanovišti si pro vás úkoly připraví městská policie, ale
neuniknete ani otázkám týkajícím se první pomoci. Až projde-

te celou trasu, vrátíte se do parku, kde na vás bude čekat malý
dárek a perníková medaile.
Během celého dne bude v Archlebových sadech zajištěn doprovodný program s občerstvením. Těšíme se i na ty, kteří si
přijdou jen posedět a užít si společně s námi a spoustou dětí,
které se sjedou z celého našeho kraje, další prima společný
den. Těší se na vás všichni, kteří tuto akci připravují.
Na prázdninové měsíce chystáme opět Putování za sluníčkem. Program výletů se dozvíte v příštím vydání zpravodaje, ale dnes už vám jeden z našich cílů prozradíme. V pátek
19. července vyrážíme do zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
Zde je pro nás připravena prohlídka míst, kam se běžní návštěvníci nedostanou. Pokud byste rádi jeli s námi, musíte co
nejdříve svoji účast nahlásit na některý z níže uvedených kontaktů: 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 s Xantem a Petr Tojnar

Den Země v Domě dětí a mládeže
Stalo se již tradicí, že den Země
v DDM slavíme společně s dětmi z 3. tříd
zdejších základních škol. Proto i letos
jsme pro žáky připravili interaktivní program „Příroda jako puzzle“.

Soutěžní týmy dětí plnily připravené
úkoly – poznávání rostlin a přírodnin, křížovky a kvízy na téma fauny a ﬂóry v našem okolí. Některé otázky byly trochu
záludné, ale žáčci vše zvládli. Všechny
týmy získaly puzzle
jako body a do školy
si odnášely nástěnku
plnou
zajímavostí
o přírodě a také malou sladkost.
Druhou část programu
připravil
pan Zdeněk Štěpán
z Chábor, který je
dlouholetým
zkušeným
včelařem.
Předvedl vše, co je
potřeba mít, umět

Startují cyklobusy do Orlických hor
Vážení turisté a příznivci cykloturistiky, cyklobusy do turistických regionů budou v letošním roce v provozu
od 1. června do 29. září a budou jezdit každou sobotu a neděli a navíc také v páteční
svátek 5. července.
Dvě cyklobusové linky - Azurová

z Hradce Králové a Modroﬁalová z Chrudimi – vedou přes Dobrušku na Šerlich.
Aktuální on-line informace o spojích cykloturisté najdou nově na mobilní
aplikaci IREDO, nadále mohou využít
internetové stránky http://tabule.oredo.
cz, QR kódy na zastávkách nebo informační linku IREDO
(tel. 491 580 333,
774 076 548). Veškeré informace je možné najít na: https://
www.euro-glacensis.
cz/cyklobusy2019.
html. a https://www.
facebook.com/euroregionglacensis/.

a znát ke včelaření. A tak děti během programu zatavily s jeho pomocí 15 kg mezistěn, roztáčely medomet a vyzkoušely
včelařskou kuřačku i kuklu. V proskleném
úlu mohly vidět včelí matku i píli ostatních včel, které plnily v úlu své úkoly. Při
poutavém výkladu pana Štěpána se děti
dozvěděly, jak jsou včely důležité pro opylování rostlin a tím i pro život nás všech.
Panu Štěpánovi tímto děkujeme za spolupráci i za nezvyklý zážitek pro žáky.
Jitka Macková, DDM Dobruška
V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních kol s přídavným
pohonem. Dle platných Smluvních a přepravních podmínek IREDO je přeprava
kol s jiným než elektrickým přídavným
motorem a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií zakázána.
Euroregion
Glacensis realizuje v oblasti Orlických hor
další své projekty se
zaměřením na přeshraniční spolupráci.
Jedná se o výstavbu
rozhleden a investice v oblasti pevnostních
opevnění.
Více se dozvíte na stránkách
www.euro-glacensis.cz/hrebenovka nebo
www.euro-glacensis.cz/tajemstvi.
(re)
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Dobruška FEST 2019
V letošním roce to bude již podeváté, kdy bude město Dobruška hostitelem
víkendu plného netradičních / outdoorových her a aktivit, dobré muziky a spousty zábavy. Více než 50 animátorů se bude
znovu od pátečního odpoledne a po celou
sobotu věnovat seznamování s jednotlivými hrami a aktivitami, které lze venku provozovat. Budou pomáhat s vysvětlováním
pravidel, koordinací pohybů, případně
budou jistit tam, kde to bude nezbytné.
Festivalové brány se otevřou v pátek 21.
června v 15.00 hodin. Díky umělému
osvětlení celého prostoru si bude možné
hrát a trénovat až do noci. S nedělním ránem 23. června pak celý festival končí.
A na jaký program a jaké aktivity se lze
těšit tentokrát?
Švédskou hru KUBB zná už téměř každý Dobrušťák. Jako velkou zajímavost
k této hře lze dodat to, že na každoročním
mistrovství světa v kubbu, které se koná
na švédském ostrově Gotland, se v roce
2018 podařilo týmu složenému z hráčů
z nedaleké Vršovky a Jaroměře vybojováním bronzových medailí dosáhnout historického úspěchu. Již tradičně se ve formě
turnajových her přidávají: anglická hra

Farní zahrada
prošla změnou

V
dnešní
době, kdy nezaměstnanost
v České republice je obecně
velmi
nízká
a rychnovský
okres je dlouhodobě na jedné z nejnižších
příček, je velmi
těžké sehnat zaměstnance. Jistě
mi mnoho lidí dá za pravdu, že sehnat pečlivého a důvěryhodného zaměstnance se dnes
rovná malému zázraku. Náboženská obec
Církve československé husitské v Dobrušce takové štěstí měla. Před necelými dvěma lety k nám nastoupil pan Martin Ježek
a za tu dobu zde vykonal obrovský kus
práce. Staral se o kolumbárium, o vnitřní
prostory fary i o zahradu. Ta prošla asi největší změnou. Úpravu zeleně započal před
lety pan Volák a pan Ježek citlivě a s velkou
erudicí na tuto práci navázal. Vysázel nové
stromy, provedl revitalizaci sadu a připravil jej na výsadbu dalších nových stromků.
Na farní zahradě je i původní přírodní divadlo, které bychom rádi nabídli k využití.
Panu Martinu Ježkovi děkujeme
za velký přínos a přejeme mu hodně zdaru
i nadále.
za Náboženskou obec Erika Oubrechtová
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FREE CROQUET, stolní fotbálky –
FOOSBALL a několik dalších her, kde
je hlavním prvkem létající talíř: kolektivní sport ULTIMATE FRISBEE a obdoba
golfu – DISC GOLF. Všechny tyto hry
budou mít své sobotní amatérské turnaje,
do kterých se může přihlásit a zúčastnit se
úplně každý. Jde především o zábavu.
K dalším nesoutěžním hrám a aktivitám, které si bude možné vyzkoušet a které budou prezentovány, patří: kanjam, larp
game (obdoba paint ballu - avšak s luky
a molitanovými šípy), bumper balls, ringo, slackline, speedminton, indo-board,
žonglování, spikeball, ladder golf, woodkopf, lukostřelba, petanque a mnoho
dalších her. Jedním z cílů celé akce je příroda a pohyb. Snažíme se dostat lidi a děti
ven. Jinými slovy - vyhnat je od počítačů
a ukázat, že existují i nenáročné volnoča-

sové aktivity, které lze snadno v přírodě,
na zahradě i na sportovištích provozovat.
A platí to pro úplně všechny generace
bez rozdílu věku. Festival je tedy určen
mimo jiné i pro rodiny s dětmi. Pamatujeme totiž i na ty nejmladší návštěvníky
a připravujeme opět velký dětský koutek
s animačními programy.
Ani v letošním roce nezapomínáme
na doprovodný hudební program. Během
pátečního večera na podiu vystoupí pražská blues rock'n'rollová kapela La Grange.
Následovat budou místní rodáci IRON
MAIDEN revival HK a Čí je to vina?
Sobotní hudební program odstartuje
v 15.00 hodin dixielandová kapela Black
Buřiňos z Týniště nad Orlicí. Následovat
budou tři mladé kapely: Antitalent (Bystré / Dobruška), Kluci (Broumov) a W.A.F.
(Vysoké Mýto). Hlavními hvězdami sobotního večera jsou kapely MINUS 123
MINUT (funky / world music) a legendy
z Hronova HEEBIE JEEBIES (punk-ska).
Závěr bude patřit lokální rockové kapele
4 WATTY.
Kompletní informace, včetně rámcového času vystoupení jednotlivých kapel
najdete na webu: www.dobruskafest.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Mgr. Petr Poláček, hlavní pořadatel

POTŘEBUJETE POMOC?
Farní charita Dobruška nabízí sociální službu
osobní asistence
Již osmým rokem v Dobrušce a jejím blízkém okolí pomáháme lidem, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení potřebují pomoc jiné osoby.
Poskytujeme terénní sociální službu osobní asistence v domácnostech uživatelů, tedy v prostředí, které důvěrně znají. Mají jistotu známého místa, ke kterému je poutají vzpomínky a osobní věci. Služba pomáhá nejen uživateli,
ale i pečujícím osobám z kruhu rodiny. Díky pomoci někoho dalšího nejsou v tíživé situaci sami.
Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou
doma sami, bez pomoci, často upoutáni na lůžko. Osobní asistentka se stává nejen
dobrým pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a rovněž přítelem.
Zajišťujeme tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při samostatném pohybu, při přesunu
na lůžko nebo vozík apod.)
- pomoc při osobní hygieně (např. mytí rukou, pomoc při použití WC)
- pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při přípravě jídla nebo pití)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc s údržbou domácnosti
a osobních věcí, při nákupu)
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. luštění křížovek, předčítání,
hraní společenských her atd.)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity)
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. jednání na úřadech)
Více informací o osobní asistenci a zavedení služby se dozvíte na našich webových
stránkách www.dobruska.charita.cz nebo na telefonním čísle +420 777 877 475.
Bc. Teresa Jiroušková,
sociální pracovnice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červnu oslaví významná životní jubilea:
Antonie Forejtková
95 let Dobruška, Solnická
Marta Čtvrtečková
92 let Dobruška, Pulice
Jan Štěpán
90 let Dobruška, Jiráskova
Jaroslav Netík
80 let Dobruška, Domašínská
Jiří Roubal
75 let Dobruška, Domašín
Jan Kupka
75 let Dobruška, Pulická
Věra Vaverková
75 let Dobruška, Za Universitou
Miloš Pazderka
70 let Dobruška, Mělčany
Vladimír Pfeifer
65 let Dobruška, Domašín
Vlasta Dvořáčková
65 let Dobruška, Jiráskova
Josef Mervart
65 let Dobruška, Pulická

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V dubnu z našich řad odešli
Karel Fait
Jaroslav Hladík
Helena Černá

1946
1938
1944

Dobruška
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 26. dubna se na renesanční radnici na náměstí F. L. Věka uskutečnilo vítání nových občánků města Dobrušky,
kterého se zúčastnily tyto děti:
Rozálie Matuská
Matěj Soumar
Vít Halámek
Max Dawiec
Radek Čejpa
Nikolas Bartoň

K. Michla, Dobruška
Pulická, Dobruška
Křovice, Dobruška
Domašínská, Dobruška
Šubertovo náměstí, Dobruška
Domašín, Dobruška

Mariana Kalenská
Jan Kratěna
Eliška Tschöpová
Eliáš Vencl
Vladimír Rosen Talov

Na Budíně, Dobruška
Družstevní, Dobruška
Laichterova, Dobruška
Za Universitou, Dobruška
Náměstí F. L. Věka, Dobruška
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
červen 2019
MUZEUM

přehled akcí
LAPIDÁRIUM

Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668

Náměstí F. L. Věka čp. 11

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.

BAVÍM SE …
Výstava fotograﬁí Simony Pohlové.
Výstava je přístupná v otevíracích hodinách pro veřejnost po celý
měsíc. Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. června v 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.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
12. června od 18 hodin
Koncert židovské hudby - YALE STROM TRIO
Yale Strom (US) – housle, Sasha Yasinski (Bělorusko) – akordeon, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas.
Americký klezmerový houslista a zpěvák Yale Strom již od roku
1984 provádí etnograﬁcký výzkum mezi židovskými a romskými komunitami žijícími na východním Slovensku, v Karpatech
a Moldávii a z jeho dlouholetých výzkumů pochází mnoho jeho
melodií. Jeho prarodiče byli chasidé z města Stolin v Bělorusku,
proto používá v melodii chasidské prvky.
Aliaksandr Yasinski je virtuózním akordeonistou z Běloruska
a spojuje svou lásku ke klasické, jazzové, folkové a avantgardní
hudbě s brilantní improvizací.
Petr Dvorský je virtuózním hudebníkem, který je díky své hře
jedním z nejvyhledávanějších kontrabasistů nejen v České republice.
Společně zahrají teskné i extatické klezmerové, chasidské i romské melodie.
Vstupné 120 Kč, předprodej místenek od 17. května v informačním centru.

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.
26

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní čp. 428, ☎ 494 623 794
Pondělí 10. června v 17.00
Koncert žáků ZUŠ v sále ZUŠ.
Středa 12. června v 18.00
Koncert žáků ZUŠ v kostele sv. Prokopa v Přepychách.
Úterý 18. června v 17.30
Koncert pěveckého oddělení ZUŠ Dobruška v Husově sboru.
Neděle 30. června v 16.00
Koncert Kapely dobrušské ZUŠ v Archlebových sadech
v rámci Dobrušského letního muzicírování.

KNIHOVNA
Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738
UPOZORNĚNÍ:
Od 6. května platí nová výpůjční doba
oddělení pro dospělé:
pondělí, úterý, středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.30 hod.
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 14.00 hod.
Ve čtvrtek je knihovna pro veřejnost uzavřena.
Výpůjční doba oddělení pro děti se nemění:
pondělí 12.30 – 17.00 hod.
středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00 hod.

Výstava ve foyer knihovny na měsíc červen:
ve výpůjčních hodinách knihovny
KERAMICKÉ OBRÁZKY
Jitka Jarešová
Obrázky Jitky Jarešové z keramické hmoty
jsou malované olejovými barvami. Autorčinou inspirací při tvorbě jsou krásné kouty
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naší země, někdy je to fantazie a jindy třeba vzniknou na přání
lidí. Každý z obrázků je originál, a tak práce na něm trvá skoro
měsíc.
Paní Jarešová měla možnost představit svoji práci v Plzni, Olomouci, Liberci i Praze a moc se těší, že obrázky udělají radost
i nám v Dobrušce. Na výstavě můžete najít obrázek dobrušského
kostelíku. Srdečně vás zveme na červnovou výstavu do městské
knihovny.
Pro děti do 6 let:
Čtvrtek 6. června 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.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Dům dětí a mládeže Dobruška pořádá tradiční

POHÁDKOVÝ LES
v sobotu 8. června na táborové základně v Mělčanech
Start 10 - 12 hodin

PIVOVAR
Sobota 15. června od 12.00 do 21.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na čepu tradičně budou všechna piva z klasické produkce
dobrušského pivovárku a také speciál, který bude připraven
právě k této příležitosti. Otevřena bude sklepní restaurace, návštěvníci se mohou těšit na exkurze pivovarem a sladovnou.
O hudební doprovod se postarají skupiny Tommy, Valanka
a 4Watty.

ARCHLEBOVY SADY
Sobota 8. června ve 14.00
ORLICKÉ OZVĚNY
28. ročník country – folk – bluegrass – festivalu.
Účinkují: Lenka Slabá, Bluegate, Stránící, Splav, Od plotny
skok, Mazzec, KPS, VSM. Vstupné 100 Kč, děti a ZTP zdarma.
Více informací na www.ozveny.dobruska.cz.
Pátek 21. června od 8.30 do 13.00
PUTOVÁNÍ S F. L. VĚKEM
Neděle 30. června v 16.00
KONCERT KAPELY DOBRUŠSKÉ ZUŠ
v rámci Dobrušského letního muzicírování.

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
Občerstvení zajištěno!

Startovné: 30 Kč platí pouze děti

TKANÍ NA KOLÍKOVÉM STAVU
– určeno pro žáky ZŠ F. Kupky.
Připravujeme:
Léto s pampeliškou - prázdninové tvoření a hry ve dnech 1. – 4.
července od 8 do 12 hodin. Lze se hlásit i na jednotlivé dny.
Stanový tábor v Mělčanech - všestranně zaměřený stanový tábor pro děti od 1. do 5. třídy
od 29. července – 9. srpna s celotáborovou hrou Velikonoční
ostrov. Děti se mohou hlásit i na jednotlivé týdny.
Víkendový řezbářský kurz – na táborové základně v Mělčanech pátek 2. srpna od 18 hodin do neděle 4. srpna do 16 hod.
Taneční tábor – 18. – 25. srpna s celotáborovou hrou „Cirkus
bude všude!“. Ubytování v rekreačním zařízení Radost v Plasnicích, vhodné pro děti od 1. třídy.
Informace o plánovaných akcích a přihlášky v DDM, Domašínská 363, ☎ 494 621 505.

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.

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 605 548 288
Středa 5. června od 10.00
LETNÍ NEMOCI - PRVNÍ POMOC
Iva Horáková, zdravotní sestra, vedoucí RC Sedmikráska a matka čtyř dětí. Téma: správné odstranění klíštěte, bodnutí vosou,
včelou, úžeh, úpal, průjmy, zvracení atd. Vstupné 40 Kč. Hlídání
dětí k dispozici. Nám F. L. Věka 24 (vchod od zmrzliny).
Pondělí 10. června od 10.00
PĚT JAZYKŮ LÁSKY VE VÝCHOVĚ DĚTÍ
Mgr. Martin Vlasák, pedagog pro II. stupeň ZŠ, lektor primární
prevence a otec tří dětí. Téma: důležitost bezpodmínečné lásky, typologie pěti jazyků lásky, příklady praxe a jejich použití. Vstupné 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici. Nám F. L. Věka 24
(vchod od zmrzliny).

IXKO
Církev bratrská v Dobrušce
Zd. Nejedlého 574, tel. 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 ul. Zd. Nejedlého 574:
BIBLICKÉ STUDIUM - středa 5. a 19. června v 19.00 hod.
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K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program aktivit naleznete na webu.

Čtvrtek 6. června ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina
Horského. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 93 min.

PÍSNIČKÁŘI HRAJÍ PRO PŘÍRODU
Pavel Helan a předzpěvák Jakub Kopřiva
Neděle 23. června v 15 hodin
v živé zahradě ekocentra Keithe Morrise na Krupárně v Dobrém
85 u Dobrušky (u Krejčovy pily) 50.2629058N, 16.2520381E
☎ 775 042 228
Vaším dobrovolným vstupným podpoříte práci A Rocha - výsadbu remízků, tvorbu tůní a výchovu dětí v oblasti ochrany
přírody. Koncert se koná na louce za každého počasí, deka či
stolička vítána.

Pátek 7. června ve 20.00
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Premiéra amerického dramatického kriminálního životopisného
thrilleru. Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho. Hrají: Zac Efron, Lily Collins,
Kaya Scodelario a dal. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 108 min.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Sobota 1. června v 10.00
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
Repríza úžasného animovaného rodinného ﬁlmu Francie/Čína.
Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 92 min. České znění.
Sobota 1. června v 17.30
DADDY COOL
Premiéra francouzské komedie. Daddy Cool, slavný hit Boney
M, dal název bláznivé komedii o čtyřicátníkovi, který si doma
založí jesle. A vede je hodně po svém. Ml. přístupný. Vstupné
120 Kč. 97 min. České znění.
Sobota 1. června ve 20.00
GODZILLA II KRÁL MONSTER ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního dobrodružného sci-ﬁ thrilleru.
Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury. Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 132 min.
Pozor!
Neděle 2. června ve 14.00
PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT A POSLECHNOUT SI
Vystoupení všech skupin dobrušských mažoretek a malé dechové
hudby Valánečka. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás.
Neděle 2. června v 17.30
ALADIN
Repríza (2D) amerického dobrodružného fantastického muzikálu. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.
Neděle 2. června 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.
Divadelní představení
Středa 5. června v 19.30
PRACHY!!!
Divadlo Palace Praha. Vyprodáno.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 6. června v 10.00
LOVENí
Repríza české romantické komedie od režiséra Karla Janáka. Ml.
přístupný. Vstupné 60 Kč. 100 min.
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Sobota 8. června v 17.30
X-MEN: DARK PHOENIX ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního dobrodružného fantastického ﬁlmu. X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean
Grey, která pochází z jejich vlastních řad. Ml. přístupný. Vstupné
150 Kč. 114 min. České znění.
Sobota 8. června ve 20.00
AVENGERS: ENDGAME
Repríza (2D) amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 182 min. České znění.
Neděle 9. června v 17.30
POKÉMON DETEKTIV PIKACHU ﬁlm ve 3D
Premiéra dobrodružného akčního animovaného rodinného ﬁlmu
USA/Japonsko. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 104 min. České
znění.
Neděle 9. června ve 20.00
X-MEN: DARK PHOENIX ﬁlm ve 3D
Repríza amerického akčního dobrodružného fantastického ﬁlmu.
Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 114 min. České znění.
Čtvrtek 13. června a sobota 15. června vždy ve 20.00
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA ﬁlm ve 3D
Premiéra americké akční sci-ﬁ komedie. Muži a ženy v černém
vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ml. přístupný.
Vstupné 150 Kč. 107 min. České znění.
Pátek 14. června ve 20.00
MÁMA
Premiéra amerického thrilleru. Když je vám sladkých „náct“ a cizí
člověk vám nabídne, že můžete pařit v jeho sklepě, měli byste si
začít dávat pozor. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 99 min.
Neděle 16. června v 17.30
PSÍ POSLÁNÍ 2
Premiéra amerického rodinného ﬁlmu. Ml. přístupný. Vstupné
120 Kč. 108 min. České znění.
Neděle 16. června ve 20.00
ROCKETMAN
Repríza dramatického životopisného hudebního ﬁlmu – USA/
VB. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 120 min.
Čtvrtek 20. června ve 20.00
SPITFIRE
Premiéra unikátního dokumentárního ﬁlmu – VB. Spitﬁre vypráví impozantní, velký příběh o vizi, odhodlání a odvaze. Příběh
nejslavnějšího stíhacího letounu na světě. Ml. přístupný. Vstupné
100 Kč. 99 min.
Pátek 21. června ve 20.00
RODIČE NA TAHU
Premiéra americké komedie. Salma Hayek a Alec Baldwin jsou
Rodiče na tahu v bláznivé a nekorektní komedii o manželích
a rodičích. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 97 min.
Sobota 22. června a neděle 23. června vždy v 17.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ ﬁlm ve 3D
Premiéra americké dobrodružné animované komedie pro všechny. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 86 min. České znění.
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Sobota 22. června ve 20.00
PODFUKÁŘKY
Premiéra americké komedie. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč.
94 min.
Neděle 23. června ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza úspěšného dramatického hudebního ﬁlmu USA/VB.
Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč.
134 min.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 27. června v 10.00
ROCKETMAN
Repríza dramatického životopisného hudebního ﬁlmu – USA/
VB. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 120 min.
Čtvrtek 27. června ve 20.00
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Repríza (2D)americké akční sci-ﬁ komedie. Ml. přístupný.
Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.
Pátek 28. června ve 20.00
ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
Premiéra americké předprázdninové komedie. Ml. nepřístupný.
Vstupné 120 Kč. 102 min.
Sobota 29. června v 17.30
POKÉMON DETEKTIV PIKACHU
Repríza (2D) dobrodružného akčního animovaného rodinného
ﬁlmu USA/Japonsko. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 104 min.
České znění.
Sobota 29. června ve 20.00
ANNABELLE 3
Premiéra amerického mysteriózního hororového thrilleru. Ml.
nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.
Neděle 30. června v 17.30
TvMiniUni a zloděj otázek
Premiéra rodinného animovaného českého ﬁlmu, jaký tu ještě
nebyl. Ml. přístupný Vstupné 120 Kč. 88 min.

KINEMATOVLAK
NA ŽELEZNIČNÍM NÁDRAŽÍ
Všechna představení budou odehrána ZDARMA, a to za přispění Českých drah národního dopravce, ČD Carga, města
Dobrušky a ﬁrmy Servisbal obaly Dobruška.
Pondělí 24. června v 16.00
PAT A MAT NÁS BAVÍ
Český animovaný rodinný ﬁlm. Pat a Mat vám ve třinácti nových
epizodách plných skvělých gagů opět dokáží, jací jsou to šikulové. 104 min.
Pondělí 24. června v 17.30
POJĎTĚ PANE, BUDEME SI HRÁT Č. 1
Český loutkový ﬁlm od Břetislava Pojara a Miroslava Štěpánka.
Vypráví R. Dejl. 80 min.
Pondělí 24. června v 19.30
HASTRMAN
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny. Režie: Ondřej
Havelka. V hlavní roli Karel Dobrý. 100 min.
Úterý 25. června v 16.00
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ Č. 5
Půvabný animovaný seriál o krtečkovi, který má hodně přátel
a s nimi zažije spoustu dobrodružství. 88 min.
Úterý 25. června v 17.30
KUKY SE VRACÍ
Český ﬁlm od režiséra Jana Svěráka. 95 min.
Úterý 25. června v 19.30
HANZELKA A ZIKMUND V SOVĚTSKÉM SVAZU
Český dokumentární ﬁlm. Cesta inženýrů Hanzelky a Zikmunda
napříč Sovětským svazem v letech 1963 a 1964. 2 x 90 minut.
Bude hrána jen jedna část a v případě zájmu diváků obě.
Středa 26. června v 16.00
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ Č. 4
Půvabný animovaný seriál o krtečkovi, který má hodně přátel
a s nimi zažije spoustu dobrodružství. 88 min.
Středa 26. června v 17.30
FERDINAND
Animovaná rodinná americká komedie. 108 min.
Středa 26. června v 19.30
RIVALOVÉ
Sportovní drama USA/VB. Dech beroucí drama o zdánlivě nelítostné rivalitě dvou světových šampionů Formule 1, Brita Jamese
Hunta a Rakušana Nikiho Laudy. 123 min.
Čtvrtek 27. června v 16.00
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ Č. 2
Půvabný animovaný seriál o krtečkovi, který má hodně přátel
a s nimi zažije spoustu dobrodružství. 95 min.

Neděle 30. června ve 20.00
AVENGERS: ENDGAME
Repríza (2D) amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 182 min. České znění.

MALÝ SÁL
Výstava
Filmové plakáty ze sbírky V. Tichého k padesáti letům
Kina 70. Výstava bude otevřena od 3. června do 1. července
v provozních hodinách kina.

Čtvrtek 27. června v 17.30
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie ČR. 83 min.
Čtvrtek 27. června v 19.30
TEORIE TYGRA
Rodinná komedie ČR. 103 min.
Pátek 28. června v 16.00
O KOCOURU MIKEŠOVI 2
Kreslený ﬁlm od výtvarníka Josefa Kluge. Vypráví Karel Höger.
60 min.
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Pátek 28. června v 17.30
ČERTÍ BRKO
Nová česká rodinná pohádka v hlavní roli s Ondřejem Vetchým.
96 min.
Pátek 28. června v 19.30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky pro Emu Rudolf
Havlík přichází s novou komedií s hvězdným hereckým obsazením Po čem muži touží. 92 min.
Sobota 29. června v 10.00
MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI
Kreslený ﬁlm od výtvarníka a režiséra Adolfa Borna. Vypráví
P. Nárožný. 75 min.
Sobota 29. června v 15.00
O KANAFÁSKOVI
Český kreslený ﬁlm. Vypráví Jaroslav Dušek. 60 min.

Sobota 29. června v 19.30
TÁTOVA VOLHA
Film režiséra Jiřího Vejdělka. V hlavních rolích: Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová. 83 min.
Neděle 30. června v 10.00
POJĎTĚ PANE, BUDEME SI HRÁT Č. 2
Loutkový ﬁlm Břetislava Pojara a Miroslava Štěpánka. 80 min.
Neděle 30. června v 15.00
MACH A ŠEBESTOVÁ
Kreslené ﬁlmy výtvarníka a režiséra Adolfa Borna. Vypráví
P. Nárožný. 105 min.
Neděle 30. června v 18.00
KONCERT NA PERÓNĚ
Koncert se odehraje na nádraží ČD. K poslechu, ale možná že
i k tanci, zahraje od 18 hodin dechová hudba Valánečka pod
vedením kapelníka M. Vencla a od 19.30 hod. coutry-folková
skupina Sedmý nebe pod vedením P. Svobody. Občerstvení zajištěno. K nahlédnutí bude také „kino na kolejích.“

14.45
17.00

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Domácí zápasy týmů T. J. Sokol Dobruška
na hřišti za sokolovnou

Muži – II. liga
Sobota 1. června – 16.00: T. J. Sokol Dobruška – Rokytnice B
Neděle 2. června – 10.30: T. J. Sokol Dobruška – Veselí na Mor.
Sobota 15. června – 16.00: T. J. Sokol Dobruška – Svinov
Neděle 16. června – 10.30: T. J. Sokol Dobruška – Vítkovice
Oblastní přebor
Sobota 8. června
8.30: T. J. Sokol Dobruška – Sokol Krčín ( dorostenci)
9.50: T. J. Sokol Dobruška – Sokol Krčín (mladší žáci)
11.00: T. J. Sokol Dobruška – Sokol Krčín (muži B)
Neděle 9. června
8.45: T. J. Sokol Dobruška – Hlinsko (starší žákyně)
9.55: T. J. Sokol Dobruška – Hlinsko (mladší žákyně)
11.05: T. J. Sokol Dobruška – Hlinsko (dorostenky)
Pohár České republiky – dorostenci
Turnaj ve dnech 21. – 23. 6. za účasti zástupce východočeské
oblasti T. J. Sokol Dobruška.

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

SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA

Otevřeno denně od 9 do 19 hodin.
Podle počasí otevřeno letní koupaliště nebo krytý bazén
(celodenní vstupné)

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA

Omezení provozu krytého bazénu v červnu 2019

Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
Pátek 21. 6. – neděle 23. 6.
Dobruška FEST 2019
Devátý ročník víkendu plného netradičních / outdoorových her
a aktivit, dobré muziky a zábavy.

FOTBAL
Domácí mistrovské zápasy týmů SK Dobruška
na Městském stadionu Václava Šperla
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Neděle 9. června
Krajská soutěž – starší dorost
Dobruška/Opočno – Rudník
Okresní přebor II. třídy – muži
SK Dobruška B – Deštné

17.00

Ženy – I. liga
Neděle 9. června – 12.30: T. J. Sokol Dobruška – Tymákov A

29. června v 17.30
O KOCOURU MIKEŠOVI 1
Kreslený ﬁlm výtvarníka a režiséra Josefa Kluge. Vypráví Karel
Höger. 60 min.

Sobota 1. června
Krajský přebor – muži
SK Dobruška A – Červený Kostelec

Sobota 8. června
Krajský přebor – muži
SK Dobruška A – Jičín

17.00

POZOR! JE MOŽNÉ, ŽE V ČERVNU BUDE NÁRAZOVĚ
PŘERUŠEN PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU, SLEDUJTE
PROSÍM AKTUALITY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
OMEZENÍ OD 3. 6. DO 21. 6.
Pondělky 16.00 – 18.00 hodin krytý bazén uzavřen
18.00 – 19.00 hodin rezervována 1 dráha (3. a 10. 6.)
Úterky
14.45 – 16.45 hodin rezervovány 2 dráhy
17.00 – 18.00 hodin rezervována 1 dráha
Středy
17.00 – 18.30 hodin rezervována 1 dráha (5. a 12. 6.)
Čtvrtky
15.15 – 16.45 hodin rezervovány 2 dráhy
17.00 – 18.30 hodin rezervována 1 dráha (6. a 13. 6.)
Pátky
14.30 – 17.30 hodin rezervována 1 dráha
Neděle
17.00 – 18.30 hodin rezervována 1 dráha (9. 6.)
14. 6. (pátek) krytý bazén uzavřen od 13.00 do 14.00 hodin
15. 6. (sobota) krytý bazén uzavřen od 11.00 do 12.00 hodin
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Ranní plavání do 19. 6. – pouze středy
od 6.00 do 7.30 hodin (6.00 – 7.00 rezervace 1 dráhy)

PALEC NAHORU

Aquaerobic a spinning
v červnu zrušeno

Parčík před Společenským centrem – Kinem 70
se opět zazelenal a rozkvetl. Městští zahradníci
společně s pracovníky dodavatelské firmy green4plan z Vysokova zde vysadili dva nové okrasné
platany, jež nahradily vloni uschlé stromy. Obyvatelé Dobrušky a návštěvníci kina se tak mohou těšit
na klidné posezení v perfektně upravené zelené oáze.

Sauna
V ČERVNU LETNÍ PROVOZ SAUNY!
OTEVŘENO VE DNECH:
Úterý
13 – 21 hodin ženy
Středa
13 – 21 hodin muži
Čtvrtek
13 – 21 hodin společná
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

4. Sraz pğátel
znaĀky JAWA

V rodišti zakladatele Františka JaneĀka

Výstava historických
motocyklħ a automobilħ

• jarmareĀní hudební telďso Nešlapeto • velkoplošná LED projekce • moderuje Honza Dušek •
• závody v Jawatlonu • retro módní pğehlídka • tovární stánek Jawa •

Do „palcové“ rubriky přispívají z velké části
čtenáři Dobrušského zpravodaje. V tomto případě
Jitka Jemelíková k fotografii napsala: „Takto trávil svůj volný čas o sváteční středě 8. května náš
poslanec a místostarosta Petr Sadovský. Alespoň
po zbytek času přemístění autobusové zastávky
v Solnické ulici bude šeredná bouda pěknější. Díky.“

Více info na:

www.knnledce.cz
KNNLEDCE
smida.honza@gmail.com

2019

8.6.

od 10:00 hodin
prezence vystavovatelħ od

Ledce

8:00

hodin

)RWR: Pavel a Alena Francovi

604 104 276, 603 276 156

(u HK) areál koupalištď

PALEC D OLŮ
Krásně kvetoucí keřík na dětském hřišti u Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce někdo
doslova „oškubal“ a květy naaranžoval na lavičku.
Vzhledem k tomu, že hřiště je oplocené a pohybují se na něm především nejmenší děti, je nanejvýš
pravděpodobné, že autorem květové koláže je někdo
z ratolestí návštěvníků. Vina tak padá na rodiče, kteří nevěnují
svým dětem náležitou pozornost, nebo, což je neméně závažné,
nechají vandalské chování bez povšimnutí.
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ZE SPORTU
Poděkování Igorovi
S velkou lítostí oznamujeme, že dne
8. května 2019 zemřel po těžké nemoci
ve věku 83 let zakládající a dlouholetý
člen Veřejné lyžařské školy a SKI KLUBU Dobruška, sportovec a náš kamarád,
Ing. Igor Šimon.
Igor Šimon, povoláním voják a počítačový specialista a dlouholetý příslušník
topograﬁcké služby Armády České republiky, se celý svůj život angažoval společensky i sportovně. Od sedmdesátých let
minulého století pracoval jako člen vedení okresní rady pionýrské organizace,
získával vedoucí oddílů mládeže, organizoval letní dětské tábory v Mělčanech,
Hlavňově, Orlickém Záhoří a putovní tábory. Od mládí se věnoval výkonnostnímu
sportu: sportovní gymnastice, sportovní
střelbě, judu, odbíjené, později rekreačně
orientačnímu běhu, vysokohorské turistice, vodáctví, ale především sjezdovému
a běžeckému lyžování.
Igor, jak jsme jej všichni ve SKI KLUBu oslovovali, se nesmazatelně zapsal
do rozvoje lyžařského sportu v Dobrušce.
Od svého příchodu do Dobrušky v roce
1966 se zapojil do nedělních lyžařských
zájezdů organizovaných příznivci lyžování v tehdejším Vojenském topograﬁckém ústavu. Již v zimě roku 1970/1971 se
zúčastnil prvního školení instruktorů III.
a IV. třídy a po složení praktických zkoušek se stává v Dobrušce jedním z prvních
vedoucích s cvičitelskou kvaliﬁkací.
V roce 1971 se stal jedním ze spoluzakladatelů Veřejné lyžařské školy v Dobruš-

ce, kde působil jako lyžařský instruktor,
cvičitel lyžování a člen výboru až do roku
2018. Současně byl hlavním metodikem
dobrušské Veřejné lyžařské školy a členem lektorského sboru pro přípravu profesionálních lyžařských instruktorů. Jeho
velkou zásluhou bylo, když s tehdejším
ředitelem SKI KLUBu Ing. Otakarem
Krásným získali v březnu 2015 pro naši
lyžařskou školu udělení Akreditace ke školení instruktorů a cvičitelů lyžování. Máme
tak díky Igorovi oprávnění k provádění
výuky lyžování a výchově lyžařských instruktorů. Do konce roku 2018 absolvovalo
instruktorské zkoušky více než 100 lyžařských vedoucích. V roce 2009 se zrodil nápad založit družstvo pro výcvik dospělých
účastníků, tzv. OLDů. Igor se stal jejich vedoucím, cvičil je a jezdil s nimi až do kon-

Mělčanský kros ovládl Ondřej Penc
Tri club Dobruška uspořádal v sobotu
11. května sedmý ročník běžeckého závodu Mělčanský kros, který byl započítáván
do 31. ročníku Velké ceny východních
Čech v bězích.
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Na start závodu se v Mělčanech postavilo celkem třiačtyřicet závodníků všech
věkových kategorií. Nejrychleji zvládl 10,4 kilometru dlouhou trasu v lese
Chlum Ondřej Penc (na snímku uprostřed
s číslem 17). Jedenačtyřicetiletý člen
Cyklo Tony teamu
dosáhl času 38:13.
Druhý cílem proběhl Vladislav Dufka
z Červeného Kostelce (39:48) před
Janem
Ďoubalem
(KOB Dobruška –
42:58). Mezi ženami zvítězila na trati
5,3 km Anna Krátká
z Hvězdy Pardubice
(23:23).

ce sezóny roku 2018. Všichni jsme si cenili
jeho kamarádského a přitom náročného
přístupu. Vždy uplatňoval heslo „lyžařský
výcvik hrou“. SKI KLUBu a jeho Veřejné
lyžařské škole věnoval Igor úctyhodných
48 roků svého života. Jako výraz ocenění
a úcty k jeho celoživotní práci s mládeží
a zásluhy o dobruškou Veřejnou lyžařskou
školu mu byla v roce 2015 dobrušským
zastupitelstvem udělena stříbrná medaile
„Za rozvoj města Dobrušky“.
Igore, děkujeme Ti za dlouholetou práci pro Veřejnou lyžařskou školu v Dobrušce, za výchovu stovek dětí a lyžařských
instruktorů, které jsi pro tento krásný
sport získal. Nezapomeneme na člověka,
kterého jsme si vážili, a bylo pro nás ctí,
že jsi patřil mezi nás. Čest Tvojí památce!
Členové SKI KLUBu Dobruška
Dařilo se „domácím“ závodníkům.
Z vítězství se radovali mladší žák Jan
Všetička z Tri clubu Dobruška a Milan
Bláha z AK Křovice v kat. muži D (1955
- 1964). Druzí skončili Jaroslav Štěpán
z Tri clubu Dobruška v kat. muži D (1955
- 1964) a Jan Ďoubal (KOB Dobruška)
v kat. muži A (1985 a mladší). Třetí místa vybojovali Tomáš Dražan z Dobrušky
v kat. muži A (1985 a mladší), Václav
Rašek (Tri club Dobruška) v kat. muži B
(1975 - 1984) a Věra Ďoubalová (KOB
Dobruška) v kat. ženy G (1985 a mladší).
Kompletní výsledky najdete na:
http://triclub.dobruska.cz.
Dalším běžeckým závodem, který uspořádá Tri club Dobruška, bude
Kounovský kros. Osmnáctý ročník běhu
na 10 kilometrů se uskuteční v sobotu
15. června v Kounově. Prezence od 9 hodin v hasičské zbrojnici, start v 10 hodin.
(dr)
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Bikerům na Chlumu kraloval Kratochvíl Dolský
Šestadvacátý ročník amatérského cyk- Slavíček (SCP Pardubice), třetí Jan Kunc bike cup 2019
listického Dobrušského poháru - Memori- (carla.kupkolo.cz) měl čas 1:16:44,0.
álu Martina Hockého pokračoval v neděli
12. května třetím závodem, jímž byl XC
MTB Mělčany.
Pořadatelé z Tri clubu Dobruška přivítali na startu osmadvacet bikerů všech věkových kategorií, kteří za chladného počasí
vyrazili na okruhy v lese Chlum. Nejdelší
trasu 24,8 km absolvovali muži a masters.
Nejrychlejší byl Tomáš Kratochvíl z Pardubic, který dosáhl času 1:15:52,5 hodiny.
Se ztrátou osmi vteřin projel cílem Ondřej

Na stupně vítězů se prosadili závodníci
pořádajícího Tri clubu. Zvítězili žák Jan
Všetička a junior Lukáš Šťásek, pro stříbro mezi ženami masters si dojela Kateřina Andšová a bronz v masters přidal Jan
Burýšek. Dařilo se rovněž jezdcům dobrušského týmu sobotkasport.cz: Ondřej
Ptáček triumfoval v kat. veteráni I a Zdeněk Zilvar skončil třetí v kat. veteráni III.
Cyklistický Dobrušský pohár má
v červnu na programu jediný podnik, a to
Silniční závod – Pivovar
Dobruška,
který se uskuteční
v neděli 23. června
se startem v Olešnici v Orlických
horách. Aktuální informace o závodech
najdete na: http://
triclub.dobruska.cz.
(dr)

Sbor dobrovolných hasičů Dobruška
– Doly pořádá v neděli 9. června devátý
ročník závodu Dolský bike cup 2019 pro
malé děti na odrážedlech, tříkolkách, koloběžkách, kolech s kolečky i bez nich.
Místo konání: Venclíkovy sady – asfaltová silnice lipovou alejí a cesty okolo
hřbitova a kostela Sv. Ducha v Dobrušce.
Termín: neděle 9. června od 15 hodin.
Časový pořad: 15.00 – 15.30 prezence závodníků ve Venclíkových sadech
(nová plocha pod hřbitovem; 15.30 start
jednotlivých kategorií; nejpozději v 17.30
vyhlášení výsledků a odměnění všech závodníků.
Bližší informace: Martina Rašková –
tel. 606 786 118 nebo v místě prezence.
Upozornění: cyklistická přilba povinná na všechny dopravní prostředky. Účast
dětí je pouze za doprovodu dospělé osoby.
V případě extrémně nepříznivého počasí
bude závod přeložen na neděli 16. června.
(mr)

Fotbalisty čekají poslední tři zápasy sezony
Fotbalisté SK Dobruška završí letošní sezonu v nejvyšší krajské soutěži třemi
červnovými zápasy. Svěřenci trenéra Miloše Killara se představí dvakrát po sobě
v domácím prostředí, když v sobotu
1. června přivítají Červený Kostelec
a v sobotu 8. června se střetnou s Jičínem.
Tečku za záchranářskými boji udělá v neděli 16. června utkání v Třebši.
Tři závěrečné zápasy rovněž čekají
na hráče B-týmu Dobrušky, Křovic a Domašína. Dobrušské béčko hrající Okresní přebor II. třídy se v sobotu 1. června
představí ve Zdelově, v neděli 9. června
hostí Deštné v Orlických horách a sezonu
zakončí v sobotu 15. června na hřišti o postup bojujícího Vamberka.
Účastník OP III. třídy FO Křovice
po duelu v Rokytnici v Orlických horách
(sobota 1. 6.) přivítá suverénního lídra
z Častolovic (sobota 8. 6.) a loučení si
odbude na trávníku B-týmu Doudleb nad
Orlicí (neděle 16. 6.).

Fotbalisté FC Domašín v OP IV. třídy
cestují v neděli 2. června na půdu rezervy Javornice, v sobotu 8. června přivítají

Dobrušští fotbalisté spoléhají na střelecké schopnosti útočníka Jiřího Kořínka

Přespolní běh areálem zdraví Chábory
Již po osmatřicáté se v neděli 9. června
uskuteční Přespolní běh areálem zdraví Chábory o putovní pohár SH ČMS

Labuť Rychnov nad Kněžnou a k závěrečnému utkání na hřišti Solnice B se vydají
v neděli 16. června.
(dr)

- Sboru dobrovolných hasičů Chábory s tradičním náborovým závodem pro
všechny generace „Buď ﬁt!“.
„Závod,
který
je součástí 31. ročProgram
níku Velké ceny
8.00 – 9.30: prezence (startovné 30 Kč)
východních
Čech
10.00:
start kategorií hlavního závodu na 10 000 metrů
v bězích, je pořádán
a ostatních kategorií na 3330 metrů
za ﬁnanční podpory
11.25:
vyhlášení výsledků a předání cen
Královéhradeckého

kraje. Absolutní vítěz hlavního závodu
mužů na 10 000 metrů získá putovní pohár. Běží se na okruhu 3330 metrů. Trať
vede po polních a lesních cestách zpevněných živicí. Pro účastníky jsou připraveny
diplomy, věcné ceny a tradiční tombola.
Pořádající SH ČMS-Sbor dobrovolných
hasičů Chábory a Sportovní klub Policie
České republiky Rychnov nad Kněžnou se
těší na co největší účast závodníků všech
věkových kategorií i výkonnosti,“ řekl ředitel závodu JUDr. Jaroslav Svědík. (dr)
33
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Opraveným kostelem v Pohoří
zazní barokní hudba v podání špičkových umělců
Kostel sv. Jana Křtitele v Pohoří postavili za necelý rok sami místní obyvatelé
– základní kámen byl položen 27. července 1902 a už dne 28. června 1903 došlo
za velké účasti věřících z obce i širokého
okolí k posvěcení svatostánku.
V letech 2000 – 2002 proběhla generální rekonstrukce celého pláště budovy,
vnitřní prostor však tehdy opraven nebyl.
Ten je na řadě nyní. V současné době se
dokončuje oprava podlahy, včetně stabilizace podloží spolu s odvětráním podlahy
a sanace vnitřního obvodového zdiva. Dále
byla částečně provedena nová instalace
elektrických rozvodů, včetně potřebných
zásuvek uvnitř kostela, kabelů na budoucí
zavedení topení do lavic a elektronického zabezpečení objektu. Navlhlá a napůl
opadaná omítka byla osekána a nahrazena
novou sanační omítkou. Následovala výmalba vnitřních stěn kostela.
Celá rekonstrukce probíhá pod patronací vikariátního technika diecéze a se
souhlasem Královéhradeckého biskupství. Rozpočtové náklady na celou opravu
byly vyčísleny na 600 tisíc korun, z čehož je 440 tisíc korun pokryto z vlastních
úspor farnosti, od dárců a ze sbírek v kostele. Dalších 100 tisíc korun darovala
obec Pohoří.
Vedení opravy kostela bylo svěřeno
Ing. Janu Juráskovi, kronikáři obce Pohoří, který v souvislosti s dokončováním
prací na rekonstrukci podlahy řekl: „Jsme

34

velmi rádi, že se nám společnými silami královéhradeckého ropodařilo opravit interiér našeho kostela dáka Jaroslava Svěcenésv. Jana Křtitele v Pohoří. Chceme, aby ho a Michaely Káčerkové
dominanta obce sloužila všem lidem a ne- (varhany, cembalo), který pořádá obec
museli jsme se za náš kostel stydět – jak Pohoří.
(eda)
zevnitř, tak i zvenku. Pokud náš kostel navštívíte, můžete posoudit sami, jak se nám
vnitřní opravy povedly.“
Opravou interiéru ale plány a práce
nekončí. „Již dnes vidíme, že musíme
skoro po dvaceti letech částečně opravit
některé venkovní ozdobné štukové římsy
a obnovit stěny fasády novým nátěrem.
V roce 2001 byla při generální opravě
kostela natřena venkovní omítka do kombinace bílé a světlounce modré, dnes je
kostel prakticky již
jen bílý. V dlouBENEFIČNÍ KONCERT
hodobém výhledu
Termín: 29. června v 17 hodin
se naše děti nebo
Místo:
kostel sv. Jana Křtitele v Pohoří
vnuci budou muset
Vystoupí:
Jaroslav Svěcený (housle)
pustit i do celkové
a
Michaela Káčerková (varhany, virginal)
rekonstrukce střešProgram:
barokní
skladby – Händel, Telemann,
ní krytiny, která je
Vivaldi,
Corelli
na kostele od roku
Vstupné:
dobrovolné
– výtěžek bude poukázán
1902, kdy byl pona
konto
opravy
kostela
staven,“
doplnil
Ing. Jurásek.
Pozvánkou
do opraveného kosDobrušský zpravodaj
tela sv. Jana KřtiMěsíčník vydávaný městem Dobruška
tele v Pohoří bude
beneﬁční
koncert
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
známého houslisty,
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
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Křížovka o ceny
Tajenka pátého čísla Dobrušského zpravodaje roku 2019 souvisela s koncertem
Janka Ledeckého na dobrušském náměstí.
Tajenka 5/2019 zněla následovně: JANEK
LEDECKÝ NA NÁMĚSTÍ.
Z rekordního počtu 103 úspěšných luštitelů místostarosta Miroslav Sixta vylosoval
trio výherců: Milena Vavrušková, Zuza-

NÁPOVĚDA: KOZ, MOS, OKOD

na Macková a Miloš Malý z Dobrušky.
Šťastní výherci získávají obvyklou cenu
- poukázku na dvě vstupenky na červnové 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 sedmého 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 soboty
15. června. Stačí jen mít trochu více štěstí
při slosování správných řešení…
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE
GENERÁLNÍ PARTNER

SOBOTA

8/6/2O19

16. ROČNÍK

TRUTNOV

Krakonošovo náměstí

Mig 21

Wohnout

pít se

World Roxette Tribute

bu d

e

Jakub Děkan

Vstupenky v síti
www.kupvstupenku.cz

Flendrs Sunday Jam
Vstupenky v síti kupvstupenku.cz | www.kupvstupenku.cz

2OO Kč do 3O. 4.
25O Kč do 7. 6.
3OO Kč na místě

DBA
HU

ADLO
- DIV

PIKNI
K-

IC Hronov | CA Martincová Hronov | IC Broumov | IC Česká Skalice
IC Červený Kostelec | IC Dobruška | IC Hradec Králové | IC Jaroměř
IC Kuks | Dohajan.cz Náchod | IC Nové Město nad Metují | IC Náchod
IC Police nad Metují | IC Trutnov | IC Teplice nad Metují | IC Úpice

Náš zlatý partner:

TRH
Y

2 9 . 6. 2 0 1 9

Zámek Nové Město nad Metují
ZÁMECKÉ ZAHRADY
15.00 DIVADLO VÍTI MARČÍKA
(Pohádka Bajaja)

17.30 MANOVÉ PŘEMYSLA OTAKARA
(s představením dětského
šermířského kroužku)

Vstupné: 150,-Kč
V předprodeji: 100,-Kč
Děti do 130 cm:
zdarma

Zámecké ná dvoří
14.00 4.TUNE
16.00
DRAŽBAPRIMA
PIKNIKOVÝCH
KOŠŮ
16.00
JAZZ BAND

17.00
DRAŽBABUŘIŇOS
PIKNIKOVÝCH KOŠŮ
18.00 BLACK
18.00 VELKÝ A MALÝ (Možná přijde i
20.00 VESNA
19.00
22.00 Letní kino
20.30
A MALÝ (Jak na ženské
AŤ ŽIJÍVELKÝ
DUCHOVÉ!
21.30 Letní kino SATURNIN

balet)

» P E K A Ř»

PŘEHLÍDKA AUTOMOBILOVÝCH
VETERÁNŮ (před zámkem)
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (před zámkem)
PETANQUE A KUBB (zámecké zahrady)
ŘEMESLNICKÉ TRHY (zámecké zahrady)

plémě)
Brány zámku se otevřou ve 13.00 hodin.
Zákaz vstupu se zvířaty.
Děkujeme za pochopení :-)

DĚTSKÉ PUTOVÁNÍ ZA

KRÁLOVSKÝMI ÚKOLY

unasnazamku_2019_183x118.indd 1

POHODA OKOLO ZÁMKU

předprodej vstupenek na:

WWW.KUPVSTUPENKU.CZ

WWW.UNASNAZAMKU.CZ

16. 5. 2019 21:57:30

37

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2019

INZERCE

STOP
KLÍŠŤÁKŮM
ZPŠ přispívá
na očkování
proti klíšťové encefalitidě

500 Kč
na každou dávku
včetně přeočkování
VAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

www.zpskoda.cz
Sledujte nás na zpskoda
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Ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 se ve středu 15. května uskutečnil benefiční koncert ZPÍVÁME A HRAJEME
DO DRUHÉHO PATRA na podporu přístavby ZŠ Trivium Plus v Dobřanech v Orlických horách. Účinkující – pěvecký sbor Kácov,
Lazy Brass a žáci dobřanské školy – sklidili velký aplaus. Na podporu projektu se vybralo 40 tisíc korun.

V Pulicích byla ve čtvrtek 18. dubna zahájena REKONSTRUKCE LÁVKY přes Zlatý
potok. Po opravě pilířů a usazení zrenovované konstrukce by lávka měla být v červnu
uvedena do provozu.

V prostorách malého sálu Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce se od 2. května do 2. června konala výstava „100 LET VOJENSKÉ GEOGRAFIE“ věnovaná současné odborné činnosti
v oblasti geografického zabezpečení, včetně historických mezníků. Expozici otevřela vernisáž za účasti ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška plukovníka
Jana Marši a dobrušského starosty Petra Lžíčaře.

Režisér Ivo Pavelek natočil celovečerní film SEN SAFARI o životě a díle zakladatele Safari ve Dvoře Králové. Film o Ing. Josefu Vágnerovi, legendárním řediteli tamní zoo, vznikal dlouhých
sedm let a podrobně mapuje skutečnost, jak se z dětského snu
stává realita. Ve středu 24. dubna se v dobrušském kině uskutečnilo mimořádné filmové představení, po němž následovaly beseda
a autogramiáda s režisérem filmu a Lenkou Vágnerovou, dcerou
Josefa Vágnera.

Při příležitosti květnového svátku sv. Floriána – patrona hasičů, uspořádal Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého kraje DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Stanice Dobruška otevřela své brány v neděli 5. května pro veřejnost, v pondělí 6. května si techniku
a zázemí hasičů mohli prohlédnout žáci škol. Této možnosti mimo jiných využila třída
I. A ZŠ Fr. Kupky pod vedením třídní učitelky Moniky Svědíkové.

Poslední dubnovou sobotu obsadily náměstí F. L. Věka historické
automobily a motocykly. Organizátoři z Automotoklubu Pěčín zde
uspořádali šestý ročník VYHLÍDKOVÉ JÍZDY VETERÁNŮ pod
názvem Cestujeme veteránem 250 let po cestách F. L. Věka.

Kulturní dům zaplnily rohy a parohy v rámci OKRESNÍ CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY TROFEJÍ zvěře ulovené v roce 2018 v honitbách
okresu Rychnov nad Kněžnou. Myslivci ze 68 honiteb Rychnovska
na přehlídku předložili celkem 991 trofejí a fotografií (822 srnců,
93 jelenů, 54 muflonů, 14 daňků, 2 siky Dybowského a 6 kňourů).

Za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána
se uskutečnilo SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ zrekonstruovaného
Městského stadionu Václava Šperla. Přestřižením stuhy v národních barvách začala nová „tartanová“ éra dobrušského sportovního stánku. Více na straně 8.

Město Dobruška uspořádalo u příležitosti Dne matek JARNÍ
KONCERT DECHOVÉ HUDBY VALANKA ve velkém sále Společenského centra – Kina 70.

