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Poslední květnový den se zaplnilo náměstí F. L. Věka téměř dvěma tisícovkami lidí. Přilákal je zpěvák JANEK LEDECKÝ, jehož vystoupení sklidilo velký aplaus. Během vydařeného koncertu zazněly největší hity jako Na ptáky jsme krátký, Proklínám nebo Právě teď.
MAŽORETKY A VALÁNEČKA. První červnovou neděli ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 se představily všechny
skupiny dobrušských mažoretek a malá dechová hudba Valánečka.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
letní
měsíce
jsou ve znamení
dovolených
a prázdnin, ale
také
intenzivní
stavební činnosti.
Výstavba okružní
křižovatky vstoupila ve čtvrtek
6. června do druhé etapy. Vzhledem
k tomu, že první etapa byla zkrácena o měsíc, je reálný předpoklad, že celá stavba
bude dokončena v závěru srpna. Zahájení
budování druhé poloviny křižovatky směrem k benzínové čerpací stanici přineslo
očekávané zkomplikování dopravy jak
obyvatelům Dobrušky a přilehlých obcí,
tak tranzitní dopravě. Dopravní omezení
jsou nepříjemná pro nás všechny, proto
děkuji všem za trpělivost a dodržování
pravidel silničního provozu.
Uzavření příjezdu do města ulicí
Fr. Kupky jsme využili k realizaci dalšího projektu. Před základní školou se rozběhla stavba retardérů spojená s výměnou
vodovodu. Předpokládáme, že o prázdninách by měl být v ulici umožněn jednosměrný provoz. Po dokončení těchto
úprav se okolí školy stane bezpečnějším
a klidnějším místem nejen pro školáky,
ale i obyvatele.
Stavební ruch v této lokalitě bude pokračovat výstavbou třípodlažního domu
se sedmnácti byty, na kterou město zís-

kalo dotaci 90 procent z plánovaných 33
milionů korun.
Obyvatelé Dobrušky se dočkali dalšího
vylepšení chodníků a komunikací v ulici
Podskalí. Byly rovněž zahájeny přípravné
práce na rozšíření půdních prostor v základní umělecké škole v Kostelní ulici,
kde vznikne ateliér pro žáky výtvarného
oboru a zkušebna dramatického oboru.
Vše by mělo být hotovo na začátku nového školního roku.
Další dobrou zprávou je schválení
Strategického plánu rozvoje města na zasedání zastupitelstva v pondělí 17. června.
Nastavení priorit dlouhodobého rozvoje Dobrušky bude dobrým vodítkem pro
současné i budoucí vedení města. Děkuji
všem, kteří se na vzniku důležitého dokumentu podíleli. Podněty a připomínky
členů pracovních skupin ze všech oblastí
života byly podnětné a cenné.

Číslo měsíce: 78
Obraz průkopníka abstraktní malby
Františka Kupky Plochy příčné II se
na aukci v Praze vydražil za 65 milionů korun. Nový majitel za dílo zaplatí
i s dvacetiprocentní aukční přirážkou
78 milionů korun. Vyvolávací cena díla
byla 28 milionů. Odhadní cena obrazu
před aukcí byla mezi 40 a 60 miliony
korun. S dosaženou cenou se obraz stal
novým rekordmanem českých aukcí
a také nejdražším Kupkovým vydraženým obrazem posledních let vůbec.
Kupkova díla patří mezi vůbec nejdražší na českém aukčním trhu. Dosavadní
aukční rekord držel jiný jeho obraz Série C I. (Protihodnoty), který se v roce
2016 prodal za 62 milionů korun.

Naše město bude v červenci hostit dvě
významné sportovní akce. Na Městském
stadionu Václava Šperla se od 4. do 6.
července uskuteční šestý ročník Open Air
Cupu Dobruška, největšího ﬂorbalového
turnaje pod širým nebem v ČR. O čtrnáct
dnů později budou futsalisté už po devětadvacáté bojovat o Dobrušský pohár.
Prázdninové měsíce jsou neodmyslitelně spjaté s Dobrušským letním muzicírováním. Letošní program nabídne devět
nedělních koncertů v Archlebových sadech a na náměstí F. L. Věka. Věřím, že
milovníci všech hudebních žánrů si přijdou na své.
Milí Dobrušťáci, přeji vám pohodovou
dovolenou a školákům co nekrásnější prožití prázdninových dnů.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

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)
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 27.05.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
8/2019, dle předloženého návrhu
– uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
ze dne 14.05.2018 na provedení stavby „Rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce“ se společností KENVI CZ s. r. o.,
IČ 28825039. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla o nové práce a současně se
stanovuje nový termín dokončení díla. Celkové náklady na provedení stavby se tak
zvyšují na celkových 2.302.617,75 Kč bez
DPH, tj. 2.786.167,48 Kč vč. 21 % DPH
– uzavření smlouvy o spolupráci se společností MARTA, spol. s r. o., IČ 15040429
– podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení DA pro JSDH města Dobrušky kategorie
JPO III“ z dotačního programu GŘ HZS ČR
„Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí“ v rámci
výzvy „JSDH_V2_2020: Pořízení nového
dopravního automobilu“. Předpokládané
náklady na realizaci tohoto projektu činí
936.413 Kč
– uzavření smlouvy o dílo se společností Michal Franc s. r. o., IČ 28860802, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava
střechy na sokolovně v Dobrušce“ za cenu
340.362 Kč bez DPH, tj. 411.838,02 Kč vč.
DPH
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby Dodávka serveru
pro SC – Kino 70 Dobruška objednání
zařízení u společnosti XC tech, s. r. o.,
IČ 05529778. Nabídková cena tohoto subjektu činí 323.010 Kč bez DPH, 390.842 Kč
vč. DPH podle platné sazby
– objednání mobiliáře speciﬁkovaného v přiložené cenové nabídce u společnosti mmcité1, a. s., IČ 27670864, za cenu 119.585 Kč
bez DPH, tj. 144.698 Kč vč. DPH podle
platné sazby a výjimku z postupu stanoveného organizační směrnicí města Dobrušky
„Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ v případě v předchozím bodě uvedené veřejné zakázky na dodávku mobiliáře
v souladu s bodem 13 odst. 3.1 čl. 3 této
organizační směrnice, která spočívá v neprovedení výběrového řízení postupem v ní
stanoveným pro tzv. střední zakázky z důvodu požadavku architekta vyplývajícího
z uzavřené smlouvy
– zvláštní užívání části místní komunikace
na pozemku parc. č. 2857/1 v k. ú. Dobruška dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č.
13/1997 Sb.
– zveřejnění záměru prodeje částí pozemků
parc. č. 171/1 a 1026/9 v obci Dobruška a k.
ú. Domašín u Dobrušky
– uzavření nájemní smlouvy s Václavem Zikmundem, IČ 45917469, na část pozemku
parc. č. 2113/127 v obci a k. ú. Dobruška
o výměře 10 m2 za účelem prodeje ovoce.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu ur-
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čitou od 29.05.2019 do 26.06.2019. Cena
nájmu je 5.800 Kč a je splatná při podpisu
smlouvy. Po skončení prodeje bude pozemek předán zpět uklizený a uvedený do původního stavu
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 2113/127 v obci a k. ú. Dobruška
dle přiloženého zákresu
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016299/
VB/01 Dobruška, p.č. 579, Bittner – kabel
NN, se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035
uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání s panem Josefem Ungrádem,
IČ 62046241, DIČ CZ6606142521, na pronájem budovy bez čp/če – stavby občanské
vybavenosti na pozemku parc. č. 1726/3
v obci a k. ú. Dobruška
odeslání výzvy k podání cenové nabídky
na koupi nemovitých věcí v přiloženém
znění všem zájemcům, kteří na základě
dříve zveřejněného záměru prodeje písemně projevili zájem o koupi pozemku parc.
č. 468 v rozsahu vymezeném geometrickým plánem GPL 1670-72/2012 ze dne
25.04.2012, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 285, a pozemku parc. č. 469
v obci a k. ú. Dobruška
pořadí účastníků na prodej bytové jednotky
č. 976/5 v budově čp. 976, 977, 978, v Orlické ulici v Dobrušce: 1. XXXXX Nabízená kupní cena 1.210.000 Kč
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.09.2017 k bytu č. 15 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 15 do 30.06.2019
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX. Doba nájmu bude sjednána
ode dne uzavření smlouvy do 30.06.2019
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč spolku Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Dobruška,
IČ 07751079, na akci „Putování s hendikepem“, která se uskuteční dne 21.06.2019
v Dobrušce, 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
bezplatný odvoz materiálu na letní dětský tábor na Trčkově u Orlického Záhoří
a zpět pořádaný v létě 2019 spolkem Junák
– český skaut, středisko Dobruška, z. s., IČ
42885281. Podrobnosti dopravy včetně termínů si zástupci spolku domluví přímo s vedoucím Technických služeb města Dobrušky
poskytnutí ﬁnančního daru hotovosti
ve výši 1.000 Kč pro každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem 13 dětí), jež se
zúčastní vítání občánků dne 07.06.2019.
Finanční dar se poskytuje na základě podmínek schválených Radou města Dobrušky
dne 14.09.2016

– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 17.06.2019
– žádost o předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zajišťování městského video vysílání včetně
vysílání místního televizního informačního
kanálu“ a její odeslání těmto subjektům:
D2 Media s. r. o., IČ 27528693; Pavlína Podobská (Video studio PP Jičín),
IČ 73979163; Miroslav Bečička, (VAF studio), IČ 11172584 a Heureka 2000 s. r. o.,
IČ 25927876
– podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna, v přiloženém znění. Za projekt odpovídá vedoucí městské
knihovny Mgr. Lenka Bendzová
– uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. RKA-V-42/2019 s Úřadem práce ČR – krajská
pobočka v Hradci Králové, IČ 72496991
a navýšení počtu pracovníků technických
služeb o jednoho zaměstnance na dobu nejpozději do 30.11.2019
– pravidla pro vydávání a užívání povolení
k vjezdu do místní části Křovice.

souhlasí
– s uzavírkou části místní komunikace v ulici Fr. Kupky, která je nutná pro realizaci
akce: Přechody pro chodce a stavební úpravy chodníku u ZŠ Fr. Kupky dle přiložené
situace. Souhlas bude vydán pro zhotovitele
společnost KENVI CZ s. r. o., IČ 28825039
– s bezplatným uložením zeminy na částech
pozemků parc. č. 1259/3 a 1259/7 v obci
a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu, ze
stavby kanalizační přípojky, kterou realizuje XXXXX, v termínu červen – srpen 2019,
a to na dobu max. 5 dní, přičemž přesný
termín navážení zeminy je pan XXXXX
povinen městu oznámit 5 dní předem.
Po odvezení zeminy budou městské pozemky uvedeny do původního stavu.

jmenuje
– komisi pro hodnocení cenových nabídek
od zájemců, kteří na základě dříve zveřejněného záměru prodeje písemně projevili zájem o koupi pozemku parc. č. 468 v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem GPL
1670-72/2012 ze dne 25.04.2012, jehož
součástí je stavba rodinného domu čp. 285,
a pozemku parc. č. 469 v obci a k. ú. Dobruška, v tomto složení: Ing. arch. Oldřich
Bittner, člen komise, Mgr. Daniel Radoch,
člen komise, Ing. Zdeňka Hanousková, člen
komise a Petra Hůlková, náhradník za člena
komise

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola,
Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad
Kněžnou ze dne 20. prosince 2013, kterým
se doplňuje odloučené pracoviště „Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška“
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– schválit účetní závěrku města Dobrušky
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018
– schválit Závěrečný účet města Dobrušky za rok 2018 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018
– schválit prodej bytové jednotky č. 976/5
v budově čp. 976, 977, 978 stojící na pozemku parc. č. 270/17 v obci a katastrálním
území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 976,
977, 978 o velikosti 3977/393375 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc.
č. 270/17 o velikosti 3977/393375 XXXXX
za nejvyšší ve výběrovém řízení nabídnutou
kupní cenu 1.210.000 Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy se smluvními podmínkami stanovenými v souladu se zveřejněným
záměrem prodeje bytové jednotky.

–

–

Rada města
dne 10.06.2019
schvaluje
– navýšení příspěvku na provoz na rok 2019
o 90.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Františka Kupky, Dobruška,
Františka Kupky 350, okres Rychnov nad
Kněžnou z důvodu zvýšení cen obědů pro
žáky a zaměstnance školy na období září až
prosince 2019
– provedení rozpočtového opatření č. 9/2019
dle předloženého návrhu
– kompletní opravy a restaurování pomníku
padlých v 1. světové válce v Pulicích, části
obce Dobruška na pozemku parc. č. 127/1
v k .ú. Pulice a Žižkova kamene v Archlebových sadech na pozemku parc. č. 901/1
v k. ú. Dobruška
– objednání provedení kompletní opravy
a restaurování pomníku padlých v 1. světové válce v Pulicích, části obce Dobruška,
na pozemku parc. č. 127/1 v k. ú. Pulice
v ceně 120.000 Kč a kompletního restaurování Žižkova kamene v Archlebových
sadech na pozemku parc. č. 901/1 v k. ú.
Dobruška v ceně 12.000 Kč (zhotovitel není
plátce DPH) u Petra Tomáše, IČ 45919615,
dle přiložené objednávky
– objednání výměny vodovodu nízkého tlakového pásma a prodloužení vodovodu
vysokého tlakového pásma v ul. Fr. Kupky
od křižovatky s ul. Javorová po křižovatku
s ul. Svatodušská v Dobrušce u společnosti AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076
za 610.902,85 Kč bez DPH v rozsahu cenové nabídky ze dne 28.05.2019 a výjimku
z postupu organizační směrnice města při

–

–

–

–

–

zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
Výměna vodovodu nízkého tlakového pásma a prodloužení vodovodu vysokého tlakového pásma v ul. Fr. Kupky v Dobrušce
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene-služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IZ-12-2000943 název: Dobruška, Javorová, 2834/3 - přeložka kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035,
zastoupené na základě plné moci č. PM/II
– 149/2019 ze dne 21.03.2019 společností
Kadlec a Kábrtová s. r. o., IČ 28706421,
pro účel stavby kabelové vedení NN AYKY
3x120+70 a kabelové skříně SR302/NKW2
v ul. Javorová v Dobrušce
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
na provedení díla „Rekonstrukce střechy
na objektu čp. 26 v Dobrušce“ s panem
Martinem Holečkem, IČ 49989511, jehož
předmětem je změna rozsahu plnění díla
beze změny celkové ceny za dílo
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 KV, uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4120971857 se společností
ČEZ Distribuce a. s., IČ 247290035 u akce:
Stavba sportovní haly v Dobrušce
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_
S14_12_8120069615 se společností ČEZ_
Distribuce a. s., IČ 247290035 u akce: Stavba sportovní haly v Dobrušce - přeložka
Pulická, k. ú. Dobruška, pozemky parc. č.
1295/6, 1295/8
objednání provedení projektové dokumentace ke společnému povolení a projektové
dokumentace pro provedení stavby u akce:
Stavební úpravy Kostelní ulice Dobruška
u společnosti ŘEZANINA&BARTOŇ s. r. o.,
IČ 24286923. Celková cena za vypracování projektové dokumentace ke společnému
povolení bude ve výši 465.000 Kč bez DPH,
tj. 562.650 Kč včetně DPH ve výši 21 %.
Celková cena za vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby bude
ve výši 375.000 Kč bez DPH, tj. 453.750 Kč
včetně DPH ve výši 21 %
uzavření smlouvy příkazní se společností
OTIDEA avz, s. r. o., IČ 04682378. Cena
za plnění zahrnutá do příkazní smlouvy činí
63.000 Kč bez DPH, tj. 76.230 Kč vč. DPH
podle platné sazby
uzavření
dohody
o
narovnání
ke smlouvě o dílo na realizaci akce

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Automatický zavlažovací systém v Archlebových sadech, Dobruška s Janem Šolcem,
IČ 42251923. Dohodou o narovnání se snižuje celková cena za provedení díla o částku 70.494,60 Kč vč. DPH a po tomto snížení
činí 653.296,00 Kč vč. DPH
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání – prostor zubní laboratoře
v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky čp. 99 v Pulické ulici v Dobrušce, která
je součástí pozemku parc. č. 742/3 v k. ú.
Dobruška dle přiloženého zákresu
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku parc.
č. 902/11 a části pozemku parc. č. 902/4
v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu
s účinností od 01.07.2019 uplatnění práva
na jednostranné zvyšování nájmů o procento odpovídající výši inﬂace oﬁciálně vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní rok, a to
u všech nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města, kde je toto právo sjednáno
započtení nejstarších splatných pohledávek
města Dobrušky vůči nájemcům městských
bytů z titulu neuhrazeného nájemného,
úhrad za služby a poplatků/úroků z prodlení, blíže speciﬁkovaných v příloze, proti pohledávkám těchto nájemců – dlužníků vůči
městu Dobrušce na vrácení přeplatku z vyúčtování záloh na úhrady za plnění poskytovaná s nájmem bytu za rok 2018, rovněž
speciﬁkovaným v příloze
zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 2
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 03.09.2010, ve znění jejího dodatku č.
1 ze dne 25.03.2014, uzavřené se společností Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782,
na pronájem prostor v I. podzemním podlaží a v I. nadzemním podlaží budovy čp. 26,
která je součástí pozemku parc. č. 97 v k. ú.
a obci Dobruška. Dodatkem č. 2 bude na základě nájemcem řádně využitého sjednaného opčního práva prodloužena doba nájmu
do 30.06.2024
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 2151/12 v obci a k. ú. Dobruška dle
přiloženého zákresu
zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek č. 977/23 a 975/2 v Orlické
ulici v Dobrušce a vyhlášení výběrových
řízení na určení jejich kupujících
zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 18
ke Smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalizace, ČOV uzavřené dne 31.03.2000 se
společností AQUA SERVIS, a. s., Rychnov
nad Kněžnou, kterým se zvyšuje nájemné
pro rok 2019
bezplatné zapůjčení celého areálu Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce
a městského mobiliáře - pivních setů, stanů
(1 ks o velikosti 4 x 8 m a 1 ks o velikosti 4 x
4 m), mobilních plotů a mobilních dopravních značek, vše od 24.06. do 06.07.2019
spolku FBC Dobruška z. s., IČ 22740333,
za účelem realizace akce Dobruška Open
Air Cup 2019. Pořadatel akce zapůjčené
prostory městského stadionu a označený
městský mobiliář převezme dne 24.06.2019
a předá zpět čistý a uklizený dne 08.07.2019.
V případě poškození nebo ztráty půjčeného
majetku je pořadatel povinen uhradit škodu
v plné výši. Zároveň je povinen dodržovat
provozní a návštěvní řád Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce a řídit se pokyny vedoucího Sportovních zařízení města

5
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

Dobrušky. Podrobnosti zapůjčení si pořadatel domluví přímo s vedoucím Sportovních
zařízení města Dobrušky a vedoucím Technických služeb města Dobrušky v předávacím protokolu
paušální úhradu za odebranou elektrickou energii ve dnech 24.06. – 06.07.2019
na Městském stadionu Václava Šperla
v Dobrušce na akci „Dobruška Open Air
Cup 2019“, kterou pořádá FBC Dobruška
z. s., IČ 22740333, ve výši 7.000 Kč včetně
DPH za celou akci, která je splatná v hotovosti do 15.07.2019
při výkonu působnosti valné hromady podle
§ 12 odst. 1 a § 421 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění, akciové společnosti Centrální
zdroj tepla Dobruška, a. s., IČ 25282719
řádnou účetní závěrku společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., za rok 2018
a použití zisku společnosti za rok 2018
ve výši 3.705.306,03 Kč ke snížení neuhrazených ztrát minulých let (účet č. 429)
objednání a montáž mikrovlnného spoje v pásmu 80 GHz o rychlosti minimálně
2 Gb/s full duplex na vzdálenost přibližně
230 metrů u společnosti Eceatel, s. r. o.,
IČ 02145880 dle přiložené nabídky. Součástí zakázky bude dodávka zařízení vč. napájení, antén, montážních prvků, kabeláže
apod. a dále přípravné a montážní práce
uzavření Smlouvy o spolupráci s KB SmartPay včetně objednávkového formuláře,
formuláře souhlasu se zpracováním údajů,
všeobecných podmínek, společných podmínek pro mezinárodní karty, provozních
podmínek pro mezinárodní karty, produktových podmínek pro platební terminály,
zvláštních podmínek – balíčky, provozních
podmínek, zvláštních podmínek – Hotely
uzavření smlouvy o zajišťování městského videovysílání včetně vysílání místního
televizního informačního kanálu s Janem
Duškem, Zborovská 1568, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČ 03692141, jejímž předmětem je vytváření videopořadů a zajišťování
jejich odvysílání prostřednictvím určených
informačních kanálů města Dobrušky
a zajišťování vysílání místního televizního informačního kanálu - INFOKANÁL
NEJ TV–Dobruška, za nabídkovou cenu
630.000 Kč
pracovní cestu místostarosty Miroslava
Sixty s doprovodem do partnerského polského města Pilawa Górna na akci Dny
Pilawy Górnej, která se uskuteční 15.06.
– 16.06.2019. Dále rada schvaluje nákup
sudového dobrušského piva jako prezentaci české gastronomie na slavnostech města
Pilawa Górna
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích změnu OS/02, Organizačního
řádu, související s přesunem úklidu a údržby budovy čp. 99 z odboru dopravy a správy vnitřních věcí a oddělení majetku města
na oddělení správy budov od 01.07.2019
přesun dvou funkčních míst (úklid) z odboru dopravy a správy vnitřních věcí a jednoho z oddělení majetku města (údržba)
na Oddělení správy budov s účinností
od 01.07.2019. Celkový počet zaměstnanců
se nemění
podání žádosti o prodloužení platnosti dohody č. RKA–V-33/2019 uzavřené s Úřadem práce ČR, do 31.03.2020

souhlasí

určuje

– s vyplacením odměn z rozvojového programu MŠMT „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických
pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin
v roce 2019“, č. j. MSMT-33424/2018-1
ředitelům příspěvkových organizací (mateřské školy a základních škol), které dotaci z uvedeného rozvojového programu
obdržely, dle přiloženého návrhu. Odměny
lze vyplatit ve vyúčtování mezd nejpozději
do konce roku 2019
– s umístěním sídla založené (dosud nevzniklé) společnosti Zubní laboratoř Dobruška, s.
r. o. v budově čp. 99 v Pulické ulici v Dobrušce a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí sídla s touto společností
– s opravou stávající kanalizační přípojky
k domu čp. 502 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví pana XXXXX, umístěné
v pozemku parc. č. 2762 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky v souladu s přiloženým zákresem a za splnění
přiložených podmínek. Opravu přípojky
bude realizovat svým nákladem a svépomocí vlastník domu v období červenec – říjen
2019. Zároveň Rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace na pozemku parc. č. 2762 v obci a k.
ú. Dobruška ve smyslu zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, spočívajícím v provádění stavebních prací souvisejících s výše
uvedenou opravou přípojky
– s podnájmem bytu č. 15 v čp. 965 v ulici Fr.
Kupky v Dobrušce nájemcům XXXXX oba
bytem XXXXX, a to od 01.07.2019
– s tím, že město nebude požadovat vrácení
části odměny chybně vyplacené v lednu
– září 2018, po zastupitelích uvedených
v příloze, jako opatření k nápravě méně
závažných chyb a nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření za rok 2018.

– ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, jako
auditora k provedení povinného auditu společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s.,
pro rok 2019 společnost c. k. audit, s. r. o.,
IČ 46504028, zapsanou v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 392

jmenuje
– v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění od 01.07.2019 do funkce vedoucí odboru Kancelář tajemníka Městského
úřadu Dobruška Ing. Adélu Brandovou
– komisi pro hodnocení nabídek na prodej
bytové jednotky č. 977/23 v bytovém domě
čp. 976, 977, 978 a bytové jednotky č. 975/2
v bytovém domě čp. 974, 975 v Orlické ulici v Dobrušce v tomto složení: Ing. arch.
Oldřich Bittner, člen komise, Mgr. Daniel
Radoch, člen komise, Ing. Zdeňka Hanousková, člen komise a Petra Hůlková, náhradník za člena komise

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

bere na vědomí
– Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy
účetní jednotky Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., za účetní období od 01.01.2018
do 31.12.2018 včetně Výroční zprávy společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška,
a. s., za rok 2018, Zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2018 a sdělení
auditora ze dne 16.03.2019

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit Strategický plán rozvoje města
zpracovaný komisí pro strategické plánování ve spolupráci se společností BERMAN
GROUP, s. r. o.
– rozhodnout o poskytnutí/neposkytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč společnosti MARTA, spol. s r. o., IČ 15040429,
na činnost – zajištění provozu pojízdné
prodejny pro místní části Dobrušky Běstviny a Domašín v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem
– schválit uzavření Memoranda o spolupráci
při uplatňování regionální ceny za vodné
v rámci cenové unie Dobruška a obce s obcemi Bačetín, Byzhradec, Chlístov, Ohnišov, Podbřezí, Semechnice a Trnov.

Zastupitelstvo města
dne 17.06.2019
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 6/2019 9/2019 schválenými Radou města Dobrušky

schvaluje
– účetní závěrku města Dobrušky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2018 a pověřuje
Odbor ﬁnanční a školský Městského úřadu v Dobrušce vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky
– Závěrečný účet města Dobrušky za rok
2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2018,
a to bez výhrad
– Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Dobruška,
Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou
ze dne 20. prosince 2013, kterým se doplňuje odloučené pracoviště „Čs. odboje 670,
518 01 Dobruška“
– přijetí daru pozemku parc. č. 1174/1 v obci
Dobruška a k. ú. Spáleniště a uzavření
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. j. UZSVM/
HRK/4193/2018- HRKM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111
– 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
– 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
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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
– prodej bytové jednotky č. 976/19 v budově
čp. 976, 977, 978 stojící na pozemku parc.
č. 270/17 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na spo-

lečných částech budovy čp. 976, 977, 978
o velikosti 5159/393375 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 270/17
o velikosti 5159/393375 XXXXX, za nejvyšší ve výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu 1.750.000 Kč a uzavření příslušné
kupní smlouvy se smluvními podmínkami
stanovenými v souladu se zveřejněným záměrem prodeje bytové jednotky
– prodej bytové jednotky č. 976/5 v budově
čp. 976, 977, 978 stojící na pozemku parc.
č. 270/17 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 976, 977, 978
o velikosti 3977/393375 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 270/17
o velikosti 3977/393375 XXXXX, za nejvyšší ve výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu 1.210.000 Kč a uzavření příslušné
kupní smlouvy se smluvními podmínkami
stanovenými v souladu se zveřejněným záměrem prodeje bytové jednotky
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 5.000 Kč na sociální službu Odlehčovací služby (§ 44) ve smyslu zákona

Z pracovního diáře starosty
■ Čtvrtek 16. 5.: jednání s vedením společnosti Aqua servis, jednání s jednatelem společnosti Lidl v Praze, schůzka
volebních komisí s Českým statistickým úřadem
■ Sobota 18. 5.: předání cen nejlepším
závodnicím Oblastního přeboru v moderní gymnastice
■ Úterý 21. 5.: jednání s ředitelem závodu Povodí Labe Žamberk
■ Středa 22. 5.: jednání s předsedou SBD
o výstavbě domů v lokalitě „Nová Mírová“, jednání se starostkou Ohnišova
Petrou Novotnou o společném postupu
v zásobování vodou
■ Čtvrtek 23. 5.: setkání starostů regionu
na konferenci o vodovodech a kanalizacích pořádané Aqua servisem
■ Čtvrtek 23. 5. – neděle 26. 5.: návštěva
delegace z partnerského města Ábrahámhegy
■ Sobota 25. 5.: zahájení okrskové soutěže SDH v Pohoří
■ Pondělí 27. 5.: schůze rady města, předávání vysvědčení absolventům Gymnázia Dobruška

■ Úterý 28. 5.: jednání s oblastním ředitelem společnosti Sodexo
■ Středa 29. 5.: schůzka komise pro přípravu oslav 700 let Dobrušky, schůzka Mikroregionu Rodný kraj Františka
Kupky, kontrolní den stavebních úprav
Podskalí
■ Čtvrtek 30. 5.: kontrolní den na stavbě
okružní křižovatky
■ Pátek 31. 5.: předání vysvědčení absolventům Střední školy - PVC, koncert
Janka Ledeckého
■ Pondělí 3. 6.: schůzka kulturní komise
■ Úterý 4. 6.: kontrolní den na stavbě
okružní křižovatky, schůzka komise
pro strategické plánování
■ Středa 5. 6.: jednání o výstavbě domů
v lokalitě „Nová Mírová“, návštěva
starosty z partnerského města Pilawa
Górna, slavnostní vyřazení absolventů
SPŠel.it
■ Čtvrtek 6. 6.: otevření nové provozovny PZP Komplet v Dobrušce, setkání
se starosty osmi obcí k uzavření memoranda o zásobování vodou

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, poskytovanou
v roce 2019 příjemci Farní charitě Rychnov
nad Kněžnou, IČ 42887968, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy schválené Radou
města Dobrušky dne 13.12.2016
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 60.000 Kč na činnost – zajištění
provozu pojízdné prodejny pro místní části Dobrušky Běstviny a Domašín - v roce
2019 příjemci MARTA, spol. s r. o.,
IČ 15040429, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto příjemcem
– Strategický plán rozvoje města zpracovaný
komisí pro strategické plánování ve spolupráci se společností BERMAN GROUP,
s. r. o.
– uzavření Memoranda o spolupráci při uplatňování regionální ceny za vodné v rámci cenové unie Dobruška a obce s obcemi
Bačetín, Byzhradec, Chlístov, Ohnišov,
Podbřezí, Semechnice a Trnov.

■ Neděle 9. 6.: předání cen
nejlepším závodníkům Běhu
areálem zdraví v Cháborách
a cyklistického závodu Dolský bike cup 2019
■ Pondělí 10. 6.: schůze rady města, jednání s poslancem Parlamentu ČR Pavlem Bělobrádkem, schůzka komise pro
rozvoj, diskuse s obyvateli ulice Družstevní
■ Středa 12. 6.: jednání s představiteli
společnosti KPCM a DMO Invest a.s.,
kontrolní den stavebních úprav Podskalí
■ Čtvrtek 13. 6.: poradní sbor úřadu práce, jednání starostů s představiteli společnosti Škoda Auto v Kvasinách
■ Pátek 14. 6.: jednání s předsedou představenstva společnosti Centrální zdroj
tepla Dobruška
■ Pondělí 17. 6.: jednání zastupitelstva
města
■ Středa 19. 6.: slavnostní otevření nové
spojovací chodby v přízemí a spojovacího koridoru v prvním patře dobrušské
Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií.
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Opět téma rychnovské nemocnice
Pro červencové
vydání jsem měl
původně připravené jiné téma, ale
ve světle událostí, které proběhly
na krajském zastupitelstvu ohledně fúze
krajských nemocnic,
k tomu musím napsat pár řádků.
Na pořad jednání krajského zastupitelstva byl předložen dlouho očekávaný
návrh na fúzi krajských nemocnic. Tímto krokem by se konečně osamostatnila
i rychnovská nemocnice, o což dlouhodobě usiluji. Jenže návrh náměstka pro zdra-

votnictví Aleše Cabicara nebyl správně
připraven a v případě přijetí tohoto návrhu dokonce hrozilo poškození rychnovské
nemocnice možnou ztrátou akreditace.
Nemluvím o tom, že nebyla garantovaná úplná samostatnost! Chápu, že fúze
a tím i osamostatnění jsou pro naše spoluobčany důležité, ale musí to být kvalitně připraveno. Ekonomická výhodnost
v tomto provedení nebyla také vůbec zajištěna, protože pojišťovny měly problém
s uzavírání nové smlouvy. Takže zastupitelstvo pověřilo náměstka Aleše Cabicara,
aby materiál do konce roku přepracoval
a doplnil tak, aby mohla být fúze nemocnic schválena.

Dokud nebude materiál připraven tak,
abychom měli rychnovskou nemocnici
samostatnou a plně funkční, nemá cenu
takový návrh podporovat. Nedovedu si
představit, že v případě úrazu nebo jakékoliv zdravotní příhody budou muset například obyvatelé Orlických hor jet třeba
i několik desítek kilometrů do nejbližší
jiné nemocnice, kde jim zdravotní péči
zajistí v plném rozsahu.
Jsem rád, že připravované organizační
změny týkající se krajských nemocnic
prozatím dopadly, jak jsem popsal. O budoucím vývoji v kauze, která je pro náš
region velmi důležitá, vás budu informovat.
Přeji vám příjemné léto a spoustu krásných slunečných dnů.
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec Parlamentu ČR

AKTUALITY Z MĚSTA
Strategický plán rozvoje města je schválen
V pondělí 17. června nastal v procesu
pořizování strategického plánu rozvoje
města Dobrušky klíčový moment – zastupitelstvo města jej na svém zasedání hlasy
všech svých členů schválilo v nezměněné
podobě předložené komisí pro strategické plánování, která jeho schválení jednomyslně doporučila. Nyní tedy, jak řekl
zástupce zpracovatele strategického plánu
dr. Jan Vozáb (na snímku při vystoupení
na zasedání zastupitelstva), nastává ta
nejnáročnější část procesu strategického
plánování, tj. vlastní realizace jednotlivých záměrů a opatření, které tvoří jádro
strategického plánu.
Nezbytným předpokladem pro dosažení cílů vytyčených strategickým plánem
rozvoje města je vytvoření řídící struktury odpovědné za uskutečňování toho, co
bylo naplánováno, neboť i sebekrásnější
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myšlenka zůstává bezcennou, nevede-li
k činům.
Vrcholný orgán procesu realizace strategického plánu představuje komise pro
strategický rozvoj. Tato komise, složená
z členů komise pro strategické plánování
ochotných věnovat se další práci bude mít
za úkol vyhodnocovat informace o realizaci jednotlivých opatření strategického plánu. Komise bude navrhovat další
postup tam, kde realizace neběží podle
představ, a iniciovat případné změny strategického plánu, pokládá-li za nutné aktualizovat jednotlivá opatření či záměry
z hlediska jejich souladu s vizí města
a globálními cíli ve světle konkrétních
výsledků práce projektových týmů.
Aby mohla komise pro strategický rozvoj plnit svou funkci, potřebuje dostávat
pravidelné zprávy o tom, jak postupuje re-

alizace jednotlivých opatření strategického plánu. Sledování činnosti projektových
týmů a předávání informací komisi pro
strategický rozvoj je úkolem manažera
strategického plánu. Tento pracovník též
bude mít k dispozici seznamy všech členů
projektových týmů včetně jejich kontaktů.
Ačkoli by se mohlo zdát, že činnost
zpracovatele strategického plánu rozvoje
města, společnosti Berman Group, s. r. o.,
již skončila, není tomu tak. Pracovníci
této společnosti budou pracovat na tvorbě metodiky implementace strategického
plánu rozvoje města a aktualizaci strategie městského úřadu, jejímž smyslem je
vytvoření návaznosti na strategický plán,
neboť zaměstnanci zařazení do městského úřadu tvoří jádro projektových týmů
většiny opatření. Dále budou poskytovat
metodickou podporu městu při uvádění
strategického plánu rozvoje do života.
Závěrem nezbývá než si přát, aby město Dobruška využilo všech příležitostí,
které mu nabízí existence kvalitně zpracovaného rozvojového dokumentu, vytěžilo maximum z aktivizace veřejnosti,
k níž díky pořizování strategického plánu
rozvoje města došlo, a nebálo se nových
způsobů práce založených na respektování zásad projektového řízení. Přistoupí-li
všichni aktéři procesu realizace strategického plánu aktivně k plnění svých úkolů,
není třeba mít obavy z toho, že se strategický plán rozvoje města stane nepoužívaným souborem textů, které zanedlouho
nikomu nic neřeknou.
Mgr. Martin Pošvář,
referent odboru rozvoje města
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Ocenění dárců krve v Rychnově
Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Rychnově nad Kněžnou uspořádal
v rychnovském hotelu Panorama slav-

nostní předávání ocenění
zasloužilým dárcům krve.
Podmínky pro udělení Zlatého kříže III. stupně pro dárce krve
za
osmdesátkrát
darovanou krev vloni splnilo 23 dárců
z Rychnovska včetně Anny Kubrtové
z Dobrušky. Mezi 46
novými držiteli Zlaté medaile dr. Janského za 40násobné
darování krve byli

Město ocenilo pěstounské rodiny
Ve středu 15. května, symbolicky v Den
rodin, uspořádal Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Dobruška první společné setkání náhradních ro-

din obvodu obce s rozšířenou působností
Dobruška. Svého druhu ojedinělá akce
byla poděkováním pro lidi, kteří neváhají poskytnout opuštěným dětem náhradní
domov. Pozvání obdržely dvě desítky
pěstounských rodin
z celého správního
obvodu obce s rozšířenou působností
Dobruška.
Slavnostní
odpoledne
proběhlo
v Kulturním domě.
Pro pěstouny bylo
připraveno
nejen
ocenění, ale i kulturní dárek ve formě tanečního vystoupení
skupiny Mažoretky
Colloredo z Opočna.
Uznání pěstounům přišli osobně vyjádřit starosta města Ing. Petr Lžíčař,
místostarosta Miroslav Sixta a tajemník
JUDr. Jan Šťastný. Mezi pěstouny byli
jednotlivci i manželské páry. Šlo o pěstouny dlouhodobé, včetně příbuzenské péče,
pěstouny na přechodnou dobu, i lidi, kterým bylo svěřeno dítě do péče jiné fyzické
osobě než jsou rodiče.

čtyři Dobrušťáci – manželé Michaela
a Roman Petrovi, Pavel Nejman a Pavel
Svoboda.
(six)

Pavel Nejman Dobruška
Na akci nechyběly ani děti, které vyrůstají v náhradních rodinách našich
pěstounů. Hned po příchodu si mohly vybrat dle vlastní volby krásné dárky, které pro ně vyrobily děti z Mateřské školy
Opočno.
Smyslem slavnostního odpoledne bylo
upozornit na úlohu pěstounů v naší společnosti, na obětavost, s níž se svých rolí
ujímají.
Po ukončení oﬁciálního programu pěstouni využili čas ke sdílení zkušeností.
Přestože každá rodina má za sebou jiný
příběh, měli si o čem povídat. Ocenění
pěstouni odcházeli z akce dojatí a potěšení pozorností, které se jim dostalo. Jedinečný punc celé akci dodalo energické
vystoupení usměvavých mažoretek.
Radka Sobotková,
OSVZ-OSPOD

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k organizačním změnám došlo v jarních měsících v některých
našich lokalitách ke změně v osobě odečítače vodoměrů. Každý náš pracovník
provádějící odečty vodoměrů se na požádání prokazuje průkazem s fotograﬁí
a logem společnosti. V případě dalších pochybností občanským průkazem a také
na telefonním čísle naší společnosti 494 539 111.
Dále vás chceme upozornit na skutečnosti, že odečítači budou v letních měsících vzhledem k čerpání řádné dovolené zastupováni brigádníky. I u nich si
můžete ověřit jejich totožnost stejným způsobem jako u našich zaměstnanců –
odečítačů.
Děkujeme vám za pochopení.
AQUA SERVIS, a.s.
9
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Městské televizní zpravodajství v novém kabátě

Od července se zásadně promění podoba městského televizního vysílání.
Ve výběrovém řízení uspěla ﬁrma Jana
Duška, která disponuje dlouholetými zkušenostmi výroby videopořadů a vyrábí je
na zakázku nejen v rámci Královéhradeckého kraje, ale i pro zahraniční televizní
stanice. Jan Dušek s městem Dobruška už
v uplynulých dvou letech spolupracoval.
Jeho reportáže znají zejména uživatelé
sociální sítě Facebook, kde se na stránce
města pravidelně objevovaly jeho příspěvky nejen z Dobrušky. Jan Dušek nahradí
dosavadního poskytovatele dobrušského

televizního vysílání Zdeňka Frimla a jeho
společnost Heuréka 2000, jemuž patří
poděkování za dlouholetou práci za kamerou. Jeho zásluhou disponuje archiv
našeho vlastivědného muzea stovkami
hodin ﬁlmového materiálu, který věrně
zobrazuje život našeho města na počátku
jednadvacátého století.
A v čem městské televizní vysílání dozná největších změn? Zejména v tom, že
už nebude poskytováno pouze úzkému
okruhu uživatelů v rámci vysílání kabelové televize provozované společností Nej.
cz, kteří se soustředí zejména na sídlišti

Hečmanda a v jeho nejbližším okolí (aktuálně 605 uživatelů). Vysílané příspěvky
se od léta budou šířit do celého světa také
prostřednictvím internetu na sociálních
sítích, jako jsou například Facebook či
Youtube.
Vyrobené pořady, zejména krátké reportáže o dění v našem městě, rozhovory na aktuální témata nejen z dobrušské
kultury a pozvánky na akce města a městských organizací budou převážně komentované. Nabídnou svižný střih důležitý pro
udržení pozornosti diváka. Do budoucna
se plánuje rozšířit městské televizní zpravodajství například do dobrušského kina,
v němž by se před promítáním ﬁlmového představení vysílal krátký dobrušský
kinožurnál. Uvažuje se také o umístění
televizí do čekáren na poliklinice. Nová
epocha dobrušského televizního vysílání
je na startu. Ať se vám líbí.
(six)

Městská policie zavítala do mateřských škol
Městští policisté Adolf Soumar a Pavlína Kaplanová v červnových dnech navštívili naše malé občánky v mateřských
školách, aby je seznámili s prací městské
policie a pověděla jim něco o bezpečnosti
pohybu venku na ulici.
Nejprve hlídka dětem představila městskou policii a její chod, stručně vysvětlila,
že existuje městská a státní policie a ukázala jejich uniformy. Poučila je, že v případě potřeby pomoci se můžou na takto
uniformovanou osobu obrátit.
Další část besedy se již zaměřila na znalosti a prevenci. Policisté vyzkoušeli děti
jak se orientují v bezpečnosti silničního
provozu, zda vědí, co je semafor, jestli
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znají některé dopravní značky a vědí, co
se na ulici může nebo naopak nesmí a jak
se zachovat v různých situacích.
Nemalé nadšení dětem přineslo pokračování společného setkání, kdy jim strážníci představili vybavení městské policie,
včetně detektoru alkoholu v dechu a neprůstřelné vesty, které si mohly i vyzkoušet.
Opravdu velkou radost přinesly v závěru besedy omalovánky, které děti dostaly
jako dárek od městské policie. Na každé
stránce omalovánky je znázorněna situace,
se kterou se mohou setkat při pobytu venku, a spolu se strážníky si povídaly o tom,
co je na obrázku špatně a jak by se správně
hrdinové z obrázků měli zachovat.

Na
rozloučenou
krátce zahoukal maják policejního vozu
a strážníci městské policie se s dětmi po krásně stráveném dopoledním čase rozloučili.
Tímto chceme poděkovat za vstřícnost
paní ředitelky a učitelek mateřských škol
v Dobrušce, protože je důležité, aby se
naše ratolesti cítily bezpečně a rovněž si
uměly poradit v nastalé kritické situaci.
Zároveň je ale nezbytné pěstovat v dětech
respekt k pravidlům a normám. Udělalo
nám velkou radost, když jsme od rodičů
zaznamenali pozitivní odezvu.
Str. Bc. Pavlína Kaplanová

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 7 / 2019

Dobruška přispěla ke zlepšení
životního prostředí
V loňském roce bylo v České republice díky recyklaci a využití papíru, plastů,
skla, kovů, nápojových kartonů a dalších
komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 milionu GJ energie, tedy zhruba
tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok
více než 316 tisíc domácností. V případě
tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí
o 879 010 tun CO2 ekvivalentu. Osvědčení

pro naše město uvádí výsledky za rok
2018, kterých jsme
dosáhli my - dobrušští občané. Přispěli
jsme tím ke zlepšení
životního prostředí
a snížení uhlíkové
stopy. Děkujeme.
(re)

ADVOKÁT RADÍ
Nájem bytu po smrti nájemce
Žila jsem v bytě se svojí babičkou, ale
ta před dvěma týdny zemřela. Měla starou
nájemní smlouvu na dobu neurčitou s docela výhodnou výší nájmu. Pronajímatel
mi napsal dopis, že se mám vystěhovat
do 14 dnů, jinak mě vystěhuje sám. Navíc
se na mě obrátila moje matka, že chce byt
užívat sama a že na to má právo, protože
bude po zemřelé babičce dědit. Ráda bych
věděla, jaké je tedy teď vlastně moje postavení. Jestli v bytě můžu bydlet dál, když
řádně platím nájem i náklady za služby.
Taky jsem chtěla, aby se ke mně přistěhoval můj přítel, bude to vůbec možné?
Na podobné případy pamatuje občanský zákoník institutem tzv. přechodu
nájmu bytu. Pokud jste žila s babičkou
v domácnosti v okamžiku její smrti a zároveň nemáte vlastní byt, tak na vás přechází nájem bytu. Vzhledem k tomu, že
jste vnučkou nájemnice, tak k tomuto
přechodu není ani třeba souhlas pronajímatele. Zároveň ale platí, že pokud se
s pronajímatelem nedohodnete jinak a zároveň vám je více než 18 a méně než 70

let, tak nájem skončí do dvou let od přechodu nájmu. Na tuto dobu se tedy nemusíte bát, že by vás pronajímatel mohl jen
tak z bytu vyhodit. Je možné nájem jen
vypovědět, k čemuž musí mít pronajímatel některý z výpovědních důvodů, jako
třeba, že nebudete řádně platit nájem.
V obdobných případech mohou nastat
ale i jiné situace. Nájem přechází ze zákona na člena domácnosti a tedy naopak
v případě, kdy byste nechtěla být sama
nájemcem, tak nestačí jen tak domácnost
opustit, ale měla byste se buď dohodnout
s pronajímatelem na ukončení nájmu, nebo
mu poslat do jednoho měsíce od smrti nájemce výpověď z nájmu s tím, že nájem
pak končí doručením takové výpovědi.
Konečně může nastat i taková situace,
že nájemce žije v bytě sám. V takovém
případě práva a povinnosti přecházejí na dědice zemřelého nájemce. Ti mají
právo nájem vypovědět. Toto právo má
ale zde i pronajímatel.
Pokud jde o vaši matku, tak zde občanský zákoník upřednostňuje, abyste se

novou nájemnicí díky přechodu nájmu
stala vy. Právo matky byt užívat by nastupovalo až v případě, kdyby v bytě bydlela
babička sama. Pokud jde o vašeho přítele,
tak přechodem nájmu se stáváte nájemnicí vy. Stejně jako jakýkoli jiný nájemník
máte právo určit, kdo s vámi bude byt užívat. Toto jen musíte oznámit bez odkladu
pronajímateli. Pokud byste tak neučinila
do dvou měsíců od nastěhování vašeho
přítele, jednalo by se o závažné porušení vašich povinností, což by mohlo vést
i k výpovědi z nájmu bytu.
Byt tedy můžete bez obav dále užívat
i s vaším přítelem. Počítejte ale s tím, že
za dva roky nájem skončí, když se vám nepodaří s pronajímatelem dohodnout jinak.
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

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
05. 07.
06. 07.
07. 07.
13. 07.
14. 07.
20. 07.
21. 07.
27. 07.
28. 07.
03. 08.

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
MUDr. Domáňová Iva
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
MDDr. Havlíček Ondřej
Záhumenská 445, České Meziříčí
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, České Meziříčí
MUDr. Miřejovská Dagmar - Bahník Dent s.r.o.
Třebízského 799, Kostelec na Orlicí
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

494 515 694
494 323 958
734 324 600
494 531 955
494 532 330
494 383 417
494 621 665
494 515 696
734 324 600
494 323 152
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Z HISTORIE
130 let | * 1889 – † 1972 Josef Drejsl
Patřil mezi výrazné osobnosti dobrušského hospodářského a kulturního života
zejména první poloviny minulého století.
Josef Drejsl pocházel z kraje pod Orlickými horami, který miloval a k němuž měl
po celý život velmi vřelý vztah.
Narodil se v Kramolné u Náchoda 8.
července 1889. Do Dobrušky se dostal
díky svému povolání. Byl mistrem tkalcovské výroby a po celý život pracoval
v dobrušské továrně na stuhy. Postupně
se stal vynikajícím specialistou a znalcem
v tomto oboru. Své znalosti, vědomosti
a zkušenosti uplatňoval nejen v praxi, ale
podělil se o ně i ve své publikační činnosti. Napsal celou řadu článků otištěných
v odborných časopisech. V roce 1959 vyšla jeho publikace Stuhařské vazby, která
neztratila na své potřebnosti ani v dnešní
době. Stuhárenství však nebylo jediným
oborem, v němž Josef Drejsl vynikl.
Jeho velkým a celoživotním koníčkem
byl zpěv, zejména zpěv sborový. Stal se
členem dobrušského mužského pěveckého sboru Dobroš a v roce 1930 byl zvolen
jeho předsedou. S Dobrošem prožil chví-

le slavné, ale i těžká období nacistické
okupace a složitá léta padesátá. V té době
byl spolek začleněn jako jeden z kroužků
do jednotného závodního klubu a přišel
o svoji samostatnost. Láska ke zpěvu však
byla u Josefa Drejsla i u ostatních členů
Dobroše tak silným motivačním momentem, že vytrvali.
V uvolněné společenské a politické
atmosféře roku 1968 dostává jeho vztah
k rodnému kraji další rozměr. Je zakládajícím členem a prvním předsedou tehdy
vzniklého Klubu přátel Dobrušky a okolí. Šlo o spolek vlastivědného zaměření,
jehož iniciativa se soustředila především
dvěma směry: jednak to bylo zaměření
na ochranu a péči o místní kulturní památky, jednak činnost, kterou bychom mohli
nazvat činností osvětovou. Spolek pořádal pravidelné přednášky vlastivědného
zaměření, které se těšily značnému zájmu
veřejnosti. Jeho zásluhou došlo k obnově
dobrušského židovského hřbitova, zhotovení kopie sochy sv. Vavřince a zorganizoval celou řadu dalších akcí, které
přispěly k záchraně místních kulturních

Drejslova kniha Stuhařské vazby

Sto třicet let spořitelny v Dobrušce
Tradičním, byť ne prvním, jak se ještě
zmíníme, peněžním ústavem v Dobrušce
je spořitelna. Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 23. dubna 1889 byla
zřízena 1. července roku 1889, ale zahájila svou činnost až 15. února roku 1890.
Pro hospodářský rozvoj města a okolí měla velký význam, neboť ﬁnančně
podpořila veřejné i soukromé podnikání.
12

Obec pro potřeby nové spořitelny poskytla tehdy garanční fond ve výši 6000
zlatých v podobě vinkulovaných státních
dluhopisů. Správu vedl dvanáctičlenný
výbor volený obecním zastupitelstvem
a ten volil pětičlenné ředitelství. Zpočátku se úřadovalo v místnostech městské radnice, později v domě číslo 34
na náměstí.

Josef Drejsl
památek i k šíření vědomostí o historii
a přírodě našeho regionu.
Funkci předsedy Klubu přátel Dobrušky a okolí vykonával Josef Drejsl až
do konce života. Bylo také jeho zásluhou,
že se tento spolek významně zapsal do novodobé dobrušské kulturní historie. Josef
Drejsl zemřel v Dobrušce 5. září 1972.
Osobnost Josefa Drejsla stála vždy tak
trochu v pozadí popularity jeho syna Radima, hudebního skladatele. Po Radimově
smrti se Josef Drejsl spolu s manželkou
Antonií stal pečlivým opatrovatelem jeho
uměleckého odkazu. Díky jeho péči tak
zůstaly zachovány i mnohé Radimovy
skladby zejména z oblasti vážné hudby, jejichž uměleckou hodnotu objevuje
v mnohých případech teprve současnost.
Po smrti manželů Drejslových byla v jejich domě v ulici V Zahradách instalována
muzejní expozice věnovaná životu a dílu
jejich syna. Dnes je domek již zbořen
a Drejslovy archiválie včetně archivních
památek na Josefa Drejsla se staly cennou
součástí sbírek dobrušského vlastivědného muzea. V letošním roce si připomínáme již 130. výročí Drejslova narození.
(jm)

Spořitelna poskytovala z uložených peněz především půjčky ve formě hypoték
na pozemky, domy, usedlosti, zápůjčky
na směnky, běžné účty a zápůjčky obcím
a okresům. Spořitelna ovšem podporovala
také kulturní a osvětovou činnost ve městě, a to značnými ﬁnančními dary, jejichž
výši od počátku do 40. let minulého století
vyčíslil tehdejší ředitel František Směták
na celkovou sumu čítající 785 000 Kč tehdejší měny.
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Městská spořitelna na podzim roku 1932 odevzdala městu Osvětový dům v Solnické ulici
zrekonstruovaný nákladem sta tisíce korun z právovárečného domu v Solnické ulici
Významné podpory ze strany Městské
spořitelny se dočkalo především dobrušské školství, kdy například u příležitosti
oslav desetiletí samostatné Československé republiky věnovala městu dar ve výši
50 000 Kč, které byly mimo jiné určeny ve prospěch školy chlapecké a dívčí
na pomůcky, dále na zařízení muzejních
sbírek a pomníku padlým a největší suma
z této částky byla určena na zlepšení hygieny ve městě - na pořízení kanalizačních
plánů. Následně pak výbor městské spořitelny v květnu daroval 50 000 Kč na zřízení živnostenské školy.
Záslužným činem, který podpořil rozvoj kultury v Dobrušce, byla rekonstrukce
právovárečného domu v Solnické ulici.
28. října 1932 odevzdala Městská spořitelna městu Osvětový dům, který nákladem 100 000 Kč opravila a přebudovala.
V něm byla umístěna veřejná čítárna,
městská knihovna a dále zde našly prostory Masarykova liga proti tuberkulose,
Červený kříž a Ochrana matek a dětí, tedy
instituce sociální. Od počátku 70. let až
do roku 1994 pak budovu užívá lidová
škola umění (LŠU), pozdější základní
umělecká škola (ZUŠ).
Po padesáti letech existence spořitelny rozhodlo její vedení, že vybuduje novou, reprezentativní budovu milionovým
nákladem z vlastního jmění. A tady opět
ocitujme slova ředitele Smětáka: „Monumentální stavba spořitelny bude se řaditi
mezi nejlepší svého druhu, znamená neobyčejné obohacení města po stránce stavební
i representační a bude vždy sloužiti ke cti
vedení spořitelny. Nová budova spořitelní,
na jejíž konstrukce bylo v hojné míře použito železového betonu, jest dvoupatrová
a bude jednou z nejmodernějších staveb

v celém kraji.“ Stavba byla zahájena v únoru roku 1939 a ve druhém válečném roce se
spořitelna 21. října 1940 do nové budovy
stěhovala. Správa spořitelny se rozhodla
postavit při nové spořitelní budově jednopatrový obytný dům z prostředků penzijního fondu. Ten stojí v dnešní Komenského
ulici. Dobruška tak byla obohacena o jednu
z mála funkcionalistických staveb. Dnes je
v této budově sídlo České spořitelny.
Městská spořitelna nebyla ovšem jediným peněžním ústavem v Dobrušce.
V květnu roku 1863 byla z popudu několika místních občanů založena podle příkladu jiných měst Občanská záložna. Ta
se však potýkala i s vážnými problémy,
například utrpěla již za první správy ztrá-

tu 4 000 zlatých nesprávným účtováním
cenných papírů a ani později nebyla ušetřena dalších ztrát. V roce 1895 však stála,
jak píše v kronice František Pišl, na pokraji úplné zkázy, a to díky rozmařilému
způsobu života tehdejšího pokladníka, ale
nakonec se podařilo katastrofu odvrátit.
V roce 1890 koupila záložna na náměstí
dům hostince "U slunce" a upravila jej
k účelům záložny.
V dalších letech pak bylo jistě hospodaření záložny úspěšné, neboť v září roku
1933 byla na náměstí slavnostně otevřena nová budova Občanské záložny, dnes
sídlo části městského úřadu a Komerční
banky. V městské kronice najdeme tento zápis: „Novostavba paláce Občanské
záložny, kterou postavila na místě svého
dřívějšího domu, v němž místnosti pro
mohutnící tento peněžní ústav nikterak
nestačily, byla ukončena.“ Podle plánů pražských architektů stavbu provedl
místní stavitel Josef Jirsák. Celkový náklad činil přes 1 000 000 Kč. „V poschodí jsou pěkné, slunné byty s vyhlídkou
na město, budova celá má ústřední topení
a vodovod. Ač svým slohem velmi se liší
od ostatních domů svého okolí, nijak ráz
této části města neruší, nýbrž dodává mu
representačního vzhledu.“ Z těchto řádků
se však zdá, že nová budova s funkcionalistickými prvky se poněkud vymykala
rázu tehdejšího náměstí a nebyla asi vždy
zcela přijímána místními, a proto bylo třeba obhajoby i v městské kronice.
Do osudů obou peněžních ústavů pak
neblaze zasáhly události z února 1948,
neboť i jich se dotklo následné znárodňování. Výnosem Ministerstva ﬁnancí
z 25. října 1948 bylo nařízeno sloučení
Městské spořitelny a Občanské záložny
v Dobrušce a kampeliček v Pulicích a Křovicích pod názvem Okresní spořitelna
a záložna v Dobrušce.
(jf)

Budova rolnických družstevních podniků, na jejímž místě byla postavena spořitelna
13
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červenci oslaví významná životní jubilea:
Drahoslava Potočková
95 let Dobruška, Pulická
Anna Dršková
92 let Dobruška, Za Universitou
Jaroslav Svoboda
90 let Dobruška, Na Budíně
Vlasta Popelková
85 let Dobruška, Čsl. armády
Marie Štěpánová
85 let Dobruška, Čsl. armády
Václav Hejzlar
80 let Dobruška, Na Poříčí
Marta Šimonová
80 let Dobruška, Čs. Odboje
Anna Štěpánová
80 let Dobruška, Křovická
Bořivoj Novotný
75 let Dobruška, Orlická
Petr Škalda
75 let Dobruška, Mírová
Otto Matyáš
70 let Dobruška, Za Universitou
Milada Šmídová
70 let Dobruška, Na Budíně
Stanislav Vašíček
70 let Dobruška, Javorová
Ivana Daňková
65 let Dobruška, Družstevní
Věra Šmídová
65 let Dobruška, Družstevní

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V květnu z našich řad odešli
Marie Smolová
Ivo Stránský
Ing. Igor Šimon
Marie Kupková
Eva Frintová
Jiřina Beznosková

1945
1960
1935
1954
1948
1927

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška, Pulice
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 7. června se na renesanční radnici na náměstí F. L. Věka uskutečnilo vítání nových občánků města Dobrušky,
kterého se zúčastnily tyto děti:
Viktorie Tulachová
Miroslav Cvejn
Adam Hoﬃnger
Martin Moravec

14

Dobruška, Družstevní
Dobruška, Šubertovo náměstí
Dobruška, Novoměstská
Dobruška, Spáleniště

Jakub Petr
Kryštof Vacek
Dominik Zemánek

Dobruška, Laichterova
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Spáleniště
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Z KULTURY
Festival F. L. Věka 2019
Devátý ročník hudebního Festivalu
F. L. Věka se v Dobrušce a okolí uskuteční od 14. září do 27. října. Všechny koncerty začínají v 17 hodin.
Festivalová předehra je na programu
v sobotu 14. září v kostele sv. Prokopa
v Přepychách, kde vystoupí sopranistka
Gabriela Eibenová a vynikající varhaník
Adam Viktora. Samotný zahajovací koncert v neděli 15. září provede Komorní
ﬁlharmonie Pardubice, orchestr s padesátiletou historií. Stane se tak v kostele sv.
Václava v Dobrušce.
Poté v sobotu 21. září se festival již
tradičně vydá do Deštného v Orlických
horách, kam bude na koncert Wihanova
kvarteta vypraven i festivalový autobus. V neděli 29. září se opět v Dobrušce představí rakouský dirigent Robert
Lehrbaumer se souborem Barocco

sempre giovane. Na programu bude
mimo jiné Malá noční hudba Wolfganga
Amadea Mozarta.
Návštěvníci se mohou těšit i na Gabrielu Beňačkovou a vybočení z klasické hudby podobě stylu Tango argentino,
jenž obstará Escualo Quintet. Detailní
program celého festivalu bude zveřejněn
v červenci na webu mhf-vek.cz.
Výměna dárkových poukazů za abonentní vstupenky začne v průběhu srpna,
stejně jako prodej vstupenek na jednotlivé
koncerty.
(eda)

Sběratele Vítězslava Tichého
považují v Bystřici za rodinné stříbro
„Jsem moc rád, že jsem tady mezi
vámi. Rád jsem přijal pozvání, protože
vaše město je opravdu kouzelné a hodně
podobné naší Bystřici. Jsme si podobní
nejen strukturou, ale i ﬁlmovými nadšenci. Spojuje nás osoba Vítězslava Tichého,
kterému u nás v Bystřici říkáme „naše rodinné stříbro“. Velmi si ho vážíme, protože pro naši Bystřici dělá opravdu moc, tím
že ji takto zviditelňuje a navíc k nám také
zve významné osobnosti,“ řekl 18. června během slavnostního úvodu vernisáže
výstavy ﬁlmových plakátů v malém sále
společenského centra místostarosta Bystřice pod Hostýnem Jiří Ott.
Ten, o němž mluvil, sběratel Vítězslav
Tichý (na snímku vpravo s Pavlem Štěpánem), jen skromně (jako vždy) poslouchal
slova chvály. O vyjádření k výstavě jsem
ho poprosila ve chvíli, kdy už nebyl středem pozornosti a kdy se podle mého soudu cítil mnohem lépe.

Který z ﬁlmů, jejichž plakáty letos
v Dobrušce vystavujete, je vašemu srdci nejbližší?
Tato výstava mě vlastně přenesla
do mých studentských let. Všechny ﬁlmy
běžely v kině před padesáti lety, v době,
kdy jsem chodil do kina několikrát týdně.
Takže všechny ﬁlmy samozřejmě znám.
A mému srdci nejbližší? Vždycky jsem
měl vztah k českému ﬁlmu. Asi největší
„bomba“ z mého dospívání byli Všichni
dobří rodáci. Za to, že jsem je ještě stihl
v době, než ﬁlm komunisti zakázali, jsem
moc rád. Až teď jsem si zase uvědomil,
jak dobře fungovala distribuce, protože
ﬁlm prošel všemi kiny, což tenkrát nebylo
úplně zvykem. Například Spalovače mrtvol jsem viděl až po letech.
Prozradíte, jaký plakát, z těch, co k padesáti letům kina v Dobrušce vystavujete, se obzvlášť ve vaší branži cení?
Obzvlášť si cením tří plakátů k Nebeským jezdcům, zvláště ten nejmenší je
dost ceněný. Také
určitě plakát k ﬁlmu Nejlepší ženská
mého života. Pořád
jsem přemýšlel, jak
je možné, že jsou
tak obrovské rozdíly v cenách, a pak
jsem zjistil, že roli
určitě hraje jméno

Pavel Taussig 70

Na začátku července oslaví významné životní jubileum dr. Pavel Taussig.
Filmový historik, scenárista, novinář
a publicista si v osmdesátých letech minulého století zamiloval Orlické hory
a Podorlicko. Do našeho kraje jezdil
navštěvovat svoje přátele (Marvanovi
a Ježkovi), v revoluční době před třiceti lety besedoval s občany našeho
města a po převratu se do Dobrušky už
vrací pravidelně. Spoluautor námětu
k oscarovému ﬁlmu Kolja u nás pokřtil
řadu svých knižních novinek o českých
hereckých osobnostech. Pavel Taussig
stál u zrodu ﬁlmového semináře Dobrušská klapka, který si v kalendáři příznivců ﬁlmu našel pevné místo. Držitel
zlaté medaile za zásluhy o rozvoj Dobrušky v oblasti kultury se každoročně
podílí na dramaturgii Klapky a je jejím
zasvěceným moderátorem. Přejeme
Pavlu Taussigovi k jeho sedmdesátým
narozeninám pevné zdraví a neutuchají
tvůrčí invenci.
(re)

výtvarníka, ale ani to není důležité. Důležité je, kolik plakátů se dochovalo. Když
se někde objeví plakát, který nikde jinde
není, jeho cena se šplhá na 5, 10 i 15 tisíc.
Hodně ceněný je plakát k ﬁlmu Vánoce
s Alžbětou. K nejdražším patří první plakát k ﬁlmu Spalovač mrtvol.
Přivezl jste i plakáty k cizím ﬁlmům.
Z devadesáti procent se věnuji českému a slovenskému ﬁlmu, a tak jsem
měl problém s těmi zahraničními, které
se v Dobrušce v prvním roce promítaly.
Mám doma haldy plakátů cizích ﬁlmů, ale
nejsou srovnané… Myslím si, že jsem jich
nakonec pro tuto příležitost našel docela
dost.
V závěru našeho povídání Vítězslav
Tichý ještě prozradil, že už jaksi samozřejmě počítá s účastí na dalším ročníku
Dobrušské ﬁlmové klapky a že se její
účastníci mohou těšit na setkání s velkou
osobností české kinematograﬁe.
(eda)
15
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VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – ČERVENEC 2019
Beletrie pro dospělé
Alena Mornštajnová
Ayobami Adebayová
Darcy Coates
Vlastimil Vondruška
Jana Pažoutová
Griet Op de Beecková
Camilla Läckberg
Rhys Bowen
Zdena Adamová-Klapka
Michala Jendruchová
Sarah J. Harrisová
Zdeněk Grmolec

Tiché roky
Zůstaň se mnou
Duch domu Ashburnů
Křišťálový klíč: Falknovská huť
Ohnivá mise
To nejlepší, co máme
Zlatá klec: nevěř mu, nevěř nikomu
Panství Farleigh
Žena, která žila za oceánem
Tlustá tak akorát
Barva vraždy Bee Larkhamové
Králové ve stínu

Naučná literatura pro dospělé
D. Kortko,
Kukuczka: příběh
M. Pietraszewski
nejslavnějšího polského horolezce
Eva Francová
Polévky ze Svatojánu
Hana Machalová
Do světa: cestujte chytře, levně
a často
Alena Breuerová
Můj rok 1969
John Medina
Nestárnoucí mozek:
jak si uchovat bystrou mysl
navzdory věku
Jiří Tomčík
Jak jsem nezemřel v Africe
Jasmin Schlaich
Müsli tyčinky: svačinka plná energie

Chris Tribe
J. Kocourek, M. Podhorský
Petr Jan Juračka
Helena Nehasilová
Literatura pro děti
Stéphane Clerget,
Sophie Bordet
Alena Schejbalová
Christine Beigel
Cristine Beigel,
Hervé Le Goﬀ
T. M. Skuladottir Jack
Walt Disney
E. Nava, D. Guicciardini
Julian Gough
Connie Glynnová
William Maury
Oliver Jeﬀers
František Tichý
Neville Astley,
Mark Baker

Vše o práci se dřevem
Stará řemesla 2
Ze života fotografa
Jóga mezi e-maily
K čemu jsou rodiče?
Hlava plná otázek
V lese i na louce od jara do zimy
O vlkovi, který moc rád mlsal
O zebře, která nechtěla chodit
do školy
Stylové účesy podle Anny a Elsy
Lady a Tramp
Vousy a vlasy: pro děti,
které prozkoumávají svět prstíky
Brumla a Remcík.
Nečekané přátelství
Princezna v nesnázích
Ségry. Podle poslední módy
Tady jsme doma: planeta Země
pro úplné začátečníky
Transport za věčnost
Prasátko Peppa a její dobrodružství

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Min Jin Lee:
PAČINKO
1. vydání, JOTA,
Brno, 2019, 471 s.
Strhující příběh
korejské rodiny se
odehrává na pozadí
dramatických událostí, které ve dvacátém století změnily
tvář Koreje i Japonska.

Literatura pro děti:
Sophie Schoenwaldová, Günther Jakobs: Velké čištění zubů v ZOO
1. vydání, Fragment, Praha, 2019, 25 s.,
249 Kč
Veselé vyprávění o jedné mimořádné
akci v zoologické zahradě. Pan Alfréd je
ředitelem ZOO. Jednoho rána se stane
něco moc zvláštního. V zahradě to nepříjemně zapáchá a nejsou tu žádní návštěvníci. Ježek Ignác prozradí Alfrédovi, že si
zvířátka nechtějí čistit zuby, protože je to

Nabídka nových audioknih
Ve fondu městské knihovny pro vás máme pětadvacet nových
titulů audioknih. Do knihy se můžete zaposlouchat třeba během
úklidu, vaření, řízení auta nebo prostě jen, když máte unavené
oči a přejete si odpočívat.
(mk)
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moc práce. To
se však panu
řediteli vůbec
nelíbí a rychle
vymyslí
plán, jak svým
svěřencům
zuby vyčistit.
K tomu ovšem
potřebuje odvážného
pomocníka.

Pasování prvňáčků na čtenáře
se dvěma princeznami
Princezny Anna a Elsa po roce znovu přicestovaly do naší
knihovny až z dalekého Arendellského království. Doneslo se
k nim, že prvňáčci z obou dobrušských škol krásně čtou a mo-
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hou tak zlomit kletbu, kterou na Elsu snesl
zlý čarodějný sněhulák. Blonďatá ledová
princezna totiž zapomněla číst! 23. a 30.
května jí to malí čtenáři museli připomenout tím, že splnili všechny úkoly – ukázali princeznám písmenka, a také předvedli,
jak se naučili za první rok ve škole krásně číst. Všem se to skvěle povedlo, Elsina kletba byla prolomena a ona je tak

mohla pasovat na čtenáře krásného slova. Prvňáčci slíbili, že budou hodně číst
a o knížky pečovat jako o vzácný poklad.
Knihovna jim věnovala průkazky a roční
členství zdarma, takže se už teď moc těšíme na naše nové malé čtenáře, pro které
tu máme připravenou spoustu parádních
knížek.
(mk)

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
LÉTO PLNÉ PŘÍBĚHŮ
Letní prázdniny jsou pro děti vždy plné zážitků a příběhů, takže proč si rovnou nezasoutěžit o knižní ceny! Knihovna
Dobruška vyhlašuje soutěž pro děti do patnácti let „Léto plné příběhů“. Na dětském oddělení je k dispozici pracovní list,
který je třeba přes léto vyplnit a do konce září odevzdat. Kdo jednotlivá zadání vyplní nejpečlivěji a nejlépe, bude odměněn
prima cenou. Tak hurá do knihovny!

ZE ŠKOL
Zuška roztančila Dobrušku
„Milí přátelé, III. ročník ZUŠ Open je
za námi, ale v nás stále doznívají všechny
krásné a silné momenty. Celou republiku
jsme společně ve dvou dnech doslova proměnili v oázu radosti a oslavu umění.
Chtěli bychom vám z celého srdce poděkovat za vaši profesionalitu, stoprocentní připravenost, za skvělé výkony všech
dětí, ale především za pospolitost a otevřenost, která umožnila, aby vše proběhlo
s lehkostí a v této výjimečné a inspirativní
atmosféře. Letošní message ZUŠ Open, že
jsou ZUŠky nejen nositeli kvality a pestrosti svého vzdělávacího procesu, ale také
že jejich síla spočívá i ve společné prezentaci a vzájemné inspiraci, potvrdila
jejich nenahraditelnou součást kulturní-

ho a společenského
života
regionu.“
Vzkaz z webu zusopen.cz
Co k tomu dodat?
Dalo to mnoho
práce, vždyť akce
Roztančíme Dobrušku! se jenom za naši
ZUŠ zúčastnilo sto dvacet dětí a deset
dospělých! A k tomu je nutno připočíst
tolik potřebné lidi od dobrušských služeb
technických (zajištění pódia a prostoru
na náměstí), zaměstnanců dobrušského
Kina 70, osvětlovače, zvukaře, rodiče dovážející děti i s nástroji… K celkovému
skvělému průběhu musíme samozřejmě

započítat i diváky a posluchače, vždyť bez
nich by nemělo vůbec cenu nic pořádat!
A my jsme vždy velice vděční, že jste
na nás stále zvědaví, že se přijdete podívat, i když koncertů máme v průběhu roku
mnoho - nikdy nejsou bez diváků! A toto
páteční dopoledne bylo zejména pro školy
a školky – a ony dorazily nejenom na dvě
17
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dopolední taneční vystoupení do Kina 70,
ale i na hudební produkci na náměstí. Děti
si užily i malování s výtvarným oborem,
samy si mohly vyzkoušet sprejování přes
šablony.
Troufáme si tvrdit, že taneční i hudební vystoupení si během dopoledních hodin
vyslechlo minimálně na 500 lidí. A my
za ně děkujeme. Děkujeme hlavně městu
Dobruška. A dále všem výše jmenovaným, kteří se na této akci podíleli. Krásný
den to byl, věříme, že nejenom pro nás.
Ředitel ZUŠ František Zima zhodnotil
ZUŠ open v Dobrušce takto:
„Celostátní akce ZUŠ Open, která
pro letošní rok připadla právě na pátek
31. května a sobotu 1. června, je skvělá
myšlenka prezentace žáků uměleckých
škol na veřejnosti. Open-air happening.
My jsme naši akci pojali tanečně. „Roztančíme Dobrušku“ byl nejen její název,
ale heslo, kterého jsme se drželi po celý
den. Hned ráno akci odstartovaly v Kině
70 tanečnice naší školy. Kapela žáků dobrušské ZUŠ spolu s žáky hudebních oborů

a jejich učiteli – dechy, smyčce, sborový
zpěv – zaujali z pódia děti od mateřských
škol po gymnázia. Výtvarný obor se zde
prezentoval malováním na obličej (face-

painting). Byli jsme slyšet a vidět na veřejnosti a o to tu šlo především. Děkujeme
za posluchače, kteří si na nás našli čas!“
Martina Rašková

Střední škola - PVC nabízí získání výučního listu
bez nutnosti každodenní školní docházky
Další
absolventi
profesních
zkoušek v minulých dnech ve Střední
škole – Podorlické vzdělávací centrum
úspěšně zvládli závěrečné zkoušky a získali tak dlouho očekávaný a potřebný
výuční list. Na prahu 70. výročí svého
vzniku, které oslaví v příštím roce, se SŠ
– PVC stává moderní školou v tak potřebném odborném vzdělávání v našem regionu. Jako jediná totiž nabízí lidem, kteří se
úspěšně uplatnili ve své profesi, ale nemají k tomu patřičné vzdělání, toto vzdělání
získat, aniž by museli usednout do školních lavic. Stačí k tomu složit tři profesní
zkoušky a pak už jenom úspěšně vykonat
závěrečné zkoušky a získat výuční list.
A protože dnešní doba vyžaduje hlavně absolventy v technických a strojírenských oborech, zůstává SŠ – PVC věrná
své tradici a nabízí profesní zkoušky prá18

vě v těchto oblastech. Případný absolvent
učebního oboru Strojní mechanik musí
složit tři zkoušky profesních kvaliﬁkací,
a to Zámečník, Opravář strojů a zařízení
a Montér ocelových konstrukcí. Strojní mechanik však není jediným oborem,
ke kterému škola nabízí profesní zkoušky. Dalším je obor
Obráběč kovů, kde
musí
absolventi
zvládnout profesní
zkoušky ze Soustružení kovových materiálů,
Frézování
kovových materiálů
a Obsluhy CNC obráběcích strojů.
Střední škola –
Podorlické
vzdělávací centrum se
tak stává moderní
školou v odborném

vzdělávání a stále více se otevírá i lidem,
kteří si své vzdělání, potřebné ke své současné profesi, chtějí doplnit i v pozdějším
věku. Pomáhá tedy všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat
plnohodnotnou kvaliﬁkaci a lepší pracovní uplatnění.
(jme)
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Průmyslovka má
novou spojovací chodbu

V dobrušské Střední průmyslové škole
elektrotechniky a informačních technologií byla ve středu 19. června slavnostně
otevřena nová spojovací chodba v přízemí
a spojovací koridor v prvním patře. Nové

přístavby propojily hlavní budovu školy
s tělocvičnou a učebnami výpočetní techniky. V uzavřeném prostoru vznikl útulný venkovní výukový a relaxační prostor
pro studenty a v těsném sousedství čtyři

parkovací místa pro automobily. Ředitel
SPŠel•it Milan Maršík na slavnostním
otevření přivítal mimo jiných hejtmana Jiřího Štěpána (kraj je zřizovatelem školy)
a starostu Dobrušky Petra Lžíčaře. (re)

U moře v Itálii našli poklad a pochutnali si na zmrzlině
Ve druhé polovině května odjeli žáci
6. A a 6. B ze ZŠ
Fr. Kupky na ozdravný pobyt do Itálie,
konkrétně do přímořského letoviska Caorle. Navštívili nádherné město Benátky,
kde si prohlédli starobylé památky a přístav, v němž kotví zaoceánské lodě. V průběhu týdne se jim podařilo najít poklad,
který do písku zakopali piráti, ochutnali
několik druhů italské zmrzliny, zatancovali si, zahráli hry a hurá domů! Tak zase
někdy…
(rm)

Poděkování
Ve dnech 17. - 26. května vyrazily děti 6. tříd ZŠ Fr. Kupky
na ozdravný pobyt do italského Caorle. Přestože jim během
pobytu počasí příliš nepřálo, díky obětavé práci učitelů, kteří
vymýšleli různé soutěže, kvízy ze znalostí matematiky i jiných předmětů, měly zábavy a aktivit dost. Tímto bych ráda
všem pedagogům i ostatním instruktorům ze srdce poděkovala. Moje slova podtrhuje veliké množství fotograﬁí i zářivých
úsměvů zúčastněných dětí.
Za spokojené rodiče Gabriela Hvězdová

Tajemství Orlických hor
Žáci Základní školy Fr. Kupky se zúčastnili literárně – výtvarné soutěže, kterou
vyhlásila Místní akční skupina POHODA
VENKOVA. Do práce se s obrovským nasazením zapojily děti všech věkových kategorií. Cílem soutěže bylo upevnění vztahu
žáků k regionu a podpora čtenářské gramotnosti. Tak se tedy kreslilo, malovalo, psalo,
veršovalo, vytvářely se komiksy. Zkrátka
vzniklo mnoho krásných děl a paní učitelky
jen těžko vybíraly tři práce, které postoupi-

ly do meziškolního kola. Zde už o umístění
rozhodovala porota ve složení – J. Haldová, PaedDr. J. Lukášek, Mgr. P. Žďánská,
P. Štěpán a Bc. Z. Drašnar.
Vyhlášení soutěže se uskutečnilo
6. června ve Společenském centru – Kino
70 v Dobrušce. Žáci naší základní školy
obsadili hned několik vítězných pozic.
Druhé místo v 1. kategorii získala Adéla
Kolářová. Ve 2. kategorii jsme zvítězili
hned dvakrát. Cenu za 1. místo za povede-

ný komiks si
převzaly dvě
dívky – Sandra Lhotská
a Karolína Skočdopolová. Druhé místo
v této kategorii patřilo Anežce Radochové. Ani žáci druhého stupně nezklamali
a vytvořili vítězná díla. Druhé místo v 5.
kategorii patřilo Elen Čtvrtečkové a Nicol
Hrnčířové. Čestná uznání obdrželi ještě
Václav Andrš za svůj deník a Martin Baše
s Dominikem Slánským za komiks.
Mgr. Petra Fialová
19
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Prvenství v atletickém čtyřboji
V Kostelci nad Orlicí se uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje

4. – 5. tříd. Základní škola Fr. Kupky
Dobruška v konkurenci dvanácti škol
vybojovala
první
místo a postoupila
do krajského kola
v Trutnově. Vítězné
družstvo startovalo
ve složení: Patrik
Horák (byl celkově
nejlepší ze všech
chlapců),
Gabriel
Váňa, Barbora Víšková (2. místo mezi
dívkami) a Alžběta
Nejmanová.
Děkujeme za vzornou
reprezentaci
školy.
Lada Vozdeková

Povedený dětský den
V pondělí 3. června připravili žáci
9. ročníků pro své mladší spolužáky
z I. stupně dětský den. Malí školáci byli
rozděleni do šestičlenných družstev a natěšeni plnili jednotlivé úkoly – skákali
v pytlích, házeli ringo na cíl, shazovali
plechovky, chodili s míčkem na lžíci, absolvovali opičí dráhu i fotbalovou průpra-

20

vu a zastříleli si lukem. Na závěr si mohli
nechat namalovat na obličej vybraný ornament či zvířátko od šikovných malířek
z obou tříd. Poté obdrželi kouzelnou obálku s drobnými dárky. Myslíme, že se tento
slunečný den všem líbil!
Kluci a holky IX. tříd
ZŠ Fr. Kupky

Poznejme
nepoznané
Vést žáky k samostatnosti, odpovědnosti za své rozhodnutí, podporovat je
v získávání nových vědomostí a dovedností, bylo cílem projektu, který proběhl
na ZŠ Fr. Kupky.
Zúčastnili se ho všichni žáci druhého
stupně, kteří se mohli přihlásit na jednotlivé dílny. Tématem dílen byl vesmír,
ﬁnanční gramotnost, 70 let Semaforu,
práce s merkurem, ochrana přírody, první pomoc, drhání, pečení, žáci mohli zabrousit do historie Inků a Mayů, oslavit
Den Slunce. Ten, kdo chtěl být aktivní
v cizím jazyce, mohl mluvit německy,
v anglickém jazyce žáci vytvářeli průvodce Dobruškou a ten, kdo má rád hudbu,
mohl získat nové informace v hudební dílně. Sportovci měli možnost poznat fotbal
100x jinak a někteří z nás poznali zapojování elektrických spotřebičů. Projektový
den se nám vydařil a již se těšíme na prezentace, které pro nás jednotlivé skupiny
připravují.
Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA
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Hudebně - divadelní festival
žáků speciálních škol
V pátek 17. května se v prostorách
Městského divadla Dr. Josefa Čížka uskutečnil jubilejní 10. ročník Hudebně - divadelního festivalu žáků speciálních škol
Královéhradeckého regionu, tzv. „Prima
den“, kterého se zúčastnila i naše škola.
Tématem festivalového dopoledne byla
protentokrát „Evropa“. Festivalu se zú-

častnilo
dvanáct
škol, včetně zahraničních.
Naše škola vystupovala s programem „Letem světem
Evropou“. Diváky
pobavili svým jó-

dlováním tři chlapíci ze sousedního
Rakouska, ze slunného Apeninského
poloostrova k nám
dorazil Ital, co nezná ten zázrak, a dokonce i sám božský
Karel nás poctil
svou
návštěvou.
V ruském národním
kroji nám zatančila
a zazpívala ruská

Poděkování maminkám
Nikdo si nezaslouží více lásky a pozornosti než ten, kdo nám ji dává od dětství.
Svátek matek vyvolává snad v každém
člověku vlnu dojetí a lásky a připomíná
příjemné vzpomínky na dětství a také
dává každému pocit, jak důležité je vážit
si každého okamžiku se svou maminkou.
Žáci ZŠ Opočenská se vydali do domu
s pečovatelskou službou v Dobrušce, aby
seniory potěšili krátkou přehlídkou toho,
co nového se naučili. Zaznělo několik pís-

ní a básniček o jaru a k svátku maminek.
Žáci hudebního kroužku rozezněli zobcovou ﬂétnu a dále jsme mohli zhlédnout
pohádku „Jak šli bratři pro kládu“ a taneční představení „Křížem krážem Evropou“.
Nechyběl ani čardáš a zpěv romské písně v podání tanečního kroužku. Všichni
účinkující byli odměněni úsměvem, potleskem a sladkostí.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Máša se svým bratrem a Fredie Mercury
rozvášnil publikum písní I Want To Break
Free. Kromě potlesku žáci získali první
místo za nejlepší taneční kreace.
Festival, jehož hlavním cílem je umožnit co největšímu počtu handicapovaných
dětí a jejich učitelům vzájemná setkání
a výměnu zkušeností, tradičně pořádala
Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana v Náchodě.
Děkujeme, že se naše škola mohla opět
zúčastnit.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Výhra ve výtvarné
soutěži
Žáci ZŠ Opočenská v Dobrušce jsou
velmi kreativní, rádi malují a zúčastňují
se různých výtvarných soutěží. O tom, že
se jim práce daří, svědčí umístění na předních příčkách celorepublikových soutěží.
Jedním z velkých úspěchů je první místo Aleše Balogha (na snímku) ve výtvarné
soutěži o cenu Františka Kupky vyhlášenou městem Opočno. Jejím tématem bylo
připomenutí třiceti let od sametové revoluce. Soutěžící se zamýšleli nad pojmem
svoboda a snažili se tento soubor výtvarně
vyjádřit. Druhým velkým úspěchem bylo
umístění téhož žáka v celorepublikové
soutěži vyhlášené Policií ČR a Týmem
silniční bezpečnosti. Téma této soutěže
bylo „Všichni jezdí připoutaní“ a Aleš
nakreslil obrázek, jak cestuje se svým
medvídkem.
ZŠ Opočenská, Dobruška
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Červen v mateřských školách
Červen v mateřské škole probíhá každoročně ve znamení výletů, oslav Dne
dětí a podobných akcí. V letošním školním roce nám tyto akce obohatilo pozvání některých rodičů, ﬁrem a organizací.
Nádherně stráveným časem byl den, kdy
nás pozval Jan Pochobradský, metodik
Horské služby, do Deštného v Orlických

horách. Zprostředkoval nám návštěvu služebny Horské služby, kde se děti seznámily se způsobem záchrany a ošetření lidí
v případě úrazu na horách. Potom jsme se
malebným údolím podél horského potoka
přemístili do ateliéru zvonaře a hrnčířky
pana a paní Šedových, kteří kromě krásné
zvonkohry poskytli dětem osvěžující ob-

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Expedice Afrika

Během letních prázdnin bude volnočasový klub Vješák v pravidelné otevírací
době uzavřen. Místo klubového života nás
čeká akce přímo takříkajíc v terénu. V polovině července vyrazíme spolu s účastníky na týdenní pobytový tábor do Olešnice
v Orlických horách. Letošním tématem
rámujícím táborové dny bude život v jižní Africe, Kapsku. Do těchto míst již
v 18. století mířila misie Jednoty bratské
skrze Georga Schmidta, který se věnoval nejopovrhovanějším v této oblasti –
Hotentotům.
Práce, kterou zde započal a z níž neviděl valné výsledky, se postupem staletí
zachovala a rozšiřovala. Účastníci se se
stavem jižní Afriky, protivenstvími, která
zde lidé zažívají, i s každodenními radostmi z malých úspěchů, budou seznamovat
pomocí her. Budou zdokonalovat své tábornické dovednosti a trávit čas spolu
s přáteli bez rušivých elementů, jako jsou
herní konzole, televize nebo telefony.
Tým Vješáku
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čerstvení v tak horkém letním dnu. Další den v mateřské škole nám zpříjemnila
projížďka na koních, které za námi do mateřinky přivezli manželé Ruszovi. Děti se
svezly na koních a dozvěděly se něco o jejich chovu a péči.
Našim rodičům patří velký dík za spolupráci s mateřskou školou a za zprostředkování nevšedních zážitků pro děti.
Obě budovy mateřské školy pozvala
ﬁrma SOMIPO na sladkou odměnu pro
naše nejmenší, na zmrzlinu, kterou si děti
mohly vychutnat dle vlastního výběru.
Firmě SOMIPO patří velký dík za příjemné pohoštění pro děti.
Pěknou aktivitou byla pro naše předškoláky akce na stadionu pořádaná pro
budoucí malé fotbalisty. Děti měly zajištěny dopravu na stadion i zpět do mateřské školy, rozmanité pohybové hry,
občerstvení. Dopoledne při sportu vedením Miloše Killara a Zdeňka Zounara dětem rychle uteklo. Děkujeme za výbornou
organizaci této akce.
Kolektiv MŠ Za Universitou děkuje
touto cestou všem, kteří se podíleli a podílejí na pestré spolupráci s MŠ.
(rš)
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Pohádkový les
Každý rok v červnu se promění les
okolo táborové základny v Mělčanech
v pohádkovou říši. A bylo tomu tak i letos v sobotu 8. června. Děti na čtrnácti

stanovištích plnily úkoly s čerty a ježibabou, cvičily se šaškem, indiánkami i beruškami, chránily Karkulce košík před
divokým vlkem a mnoho dalšího. Velký
dík patří celé stovce dětí, které neodradil
černý mrak, z něhož téměř celé dopoled-

www.jbdobruska.cz

ne pršelo. Za statečnost získaly odměny
a sladký perníček od pohádkové babičky.
Poděkování patří i všem přátelům, kteří
nám pomáhají tuto tradiční akci připravit.
Jaroslava Šafářová,
Dům dětí a mládeže Dobruška

sedmikraska@jbdobruska.cz

Rodinné centrum Sedmikráska uspořádalo v květnu u příležitosti Svátku matek
a mezinárodního Dne rodin dvě besedy
Hranice ve výchově a návrat do práce
po mateřské dovolené, které povzbudily
rodiče v jejich náročné roli a podpořily je
v péči o děti.
V červnu rodinné centrum připravilo
pro rodiny další dvě motivující besedy
na téma jak poskytnout první pomoc v let-

ních měsících a nové téma o komunikaci
ve výchově, pět jazyků lásky. Tato beseda
měla mezi rodiči pozitivní ohlasy, proto
bychom ji rádi zopakovali i v příštím roce.
Besed se účastnilo přes 50 rodičů a prarodičů s více než 60 dětmi. Pro děti souběžně probíhal pestrý program s písničkami,
říkankami a pohybovými aktivitami.
Rodinné centrum Sedmikráska podpořilo, stejně tak jako na mnoha místech
v ČR, další významný den - Den otců.
Děti s maminkami vyráběly pro taťky dáreček s přáním. Volnočasový klub Vješák
ve spolupráci se Sborem Jednoty bratrské

uspořádaly 15. června výlet tátů s dětmi.
Dokonce se účastnili i budoucí tátové,
kteří mohli vidět, jak se otcové popasují v praxi s vrtochy svých dětí. Výlet byl
zakončen koupáním v potoce a opékáním
buřtů. Nechyběl ani fotbálek nebo frisbee.
Informace k provozu rodinného centra
v létě. V červenci bude otevřeno druhý týden od 8. 7. - 11. 7., celý srpen zavřeno.
RC Sedmikráska bude pro vás, celé rodiny, znovu otevřeno a připraveno od pondělí 2. září. Přejeme všem rodinám krásné
léto.
Za RC Sedmikráska
Iva a Pavel Horákovi
23
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Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Prázdninová putování za sluníčkem
Senioři ČR - Městská organizace Dobruška a nový spolek
Doteky naděje pro vás připravili bohatý červencový program
a těší se na setkání s vámi.
V pátek 19. července vyrážíme na výlet do zoo ve Dvoře
Králové nad Labem. Odjezd v 9 hodin z parkoviště u kina.
Počet míst je omezen počtem sedadel v autobuse, proto je nutné se přihlásit.
Ve středu 24. července se přichystán výlet do Nového
Města nad Metují. Projdeme se lipovou alejí, zajdeme do zámecké zahrady a samozřejmě nebude chybět posezení u kávy
a něčeho sladkého v místní cukrárně. Jedeme linkovým autobusem a sraz účastníků je ve 14.30 na zastávce Laichterova,
nebo před hotelem Dobruška.
Ve středu 31. července zamíříme do Kvasin. Navštívíme
místní zámek, prohlédnete si výstavu loutek, ochutnáme zá-

meckou kávu a čeká na vás ještě jedno překvapení. Odjíždíme
opět linkovým autobusem, který nás odveze k našemu cíli bez
přestupování. Sraz na zastávce Laichterova, nebo na zastávce
před hotelem Dobruška, a to ve 12.30 hodin.
Upozornění: spolek DOTEKY NADĚJE dostal od sponzora z Prahy dvě dvoukola. Pokud byste si chtěli udělat výlet, tak
si jejich půjčení domlouvejte na telefonu: 702 462 821.
Pokud máte nějaké dotazy nebo se chcete přihlásit na výlety, tak volejte nebo pište na kontakty:
tel: 494 622 953; mobil: 732 262 600;
e-mail: renata.dobruska@seznam.cz
nebo doteky-nadeje@seznam.cz.
Naše pozvání je pro všechny, nejen pro seniory. Těšíme se
na další zážitky s vámi. Léto plné krásných zážitků vám přeje
Renata s Xantem a Petr Tojnar

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
červenec 2019
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA (obytná světnice, kupecký
krám a muzejní expozice) je v květnu otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je
přístupná denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Jindy na předchozí objednání v informačním centru, tel. 494 629 581, nebo
v muzeu.
HISTORICKÁ EXPOZICE: Dějiny města Dobrušky a dobrušské obce židovské, jejichž součástí je i rituální očistná lázeň
mikve a interiér synagogy, jsou přístupné denně mimo pondělí
v 9–11.30 a v 12.30–17 hodin. Expozice mají vchod v budově
muzea čp. 45 na Šubertově náměstí.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
LIDOVÉ STAVBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Putovní výstava pořádaná Kotěrovým centrem architektury, o.
p. s. a nakladatelstvím Foibos Books. Uvidíte vybrané stavby
z blízkého i širšího okolí. Výstava je přístupná po celý měsíc
denně mimo pondělí v 10–12 a 13–17 hodin.

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
24

přehled akcí
možnost nahlédnout nejen do vývoje vojenskou geograﬁí využívaných přístrojů, pomůcek, tvoření map, zabezpečení vojsk, ale
také seznamuje s několika významnými osobnostmi této vědy
a dalšími hledisky jejich mimořádně důležité práce. Expozice je
pro veřejnost přístupná denně mimo pondělí v 10–12 a 13–17
hodin v prvním patře.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
KAREL ŠTĚTINA - keramika, graﬁka, kresby, ilustrace.
Výstava je přístupná v otevíracích hodinách pro veřejnost po celý
měsíc.

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.
POZOR!
Během letních prázdnin (tj. od 1. 7. do 31. 8.)
bude pozměněna výpůjční doba v dětském oddělení:
pondělí, středa, pátek 8.30 – 11.30 hod.
Výpůjční doba oddělení pro dospělé se nemění.
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Výstava ve foyer knihovny na měsíc červen:
ve výpůjčních hodinách knihovny
MY… Z JINÝCH KOUTŮ SVĚTA
obrazy, kresby, graﬁka, šperky, keramika
Přijměte pozvání na výstavu do Městské knihovny Dobruška,
kde budou po celý červenec k vidění výtvarné práce klientů z Pobytového střediska v Kostelci n. Orlicí.
Všechny vystavené práce vznikly ve výtvarné
a rukodělné dílně Pobytového střediska Správy
uprchlických zařízení
MV ČR v Kostelci nad
Orlicí. Jejich autory jsou děti i dospělí
různých
národností,
žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, kteří
přišli do naší země z různých částí světa. Většina z nich se s výtvarnými činnostmi setkává ve svém životě vůbec poprvé a trvá
delší dobu, než jsou schopni otevřít se natolik, aby vznikly práce,
které vypovídají o člověku samém. Tvoření se tak postupně stává prostředkem k odpoutání se od reality, vyplňuje dobu čekání
na rozhodnutí o udělení, či neudělení azylu v České republice a je
častou vzpomínkou na vzdálenou vlast. Vznikají tak neobyčejná
výtvarná díla, která o svých autorech mnoho vypovídají. Prostřednictvím obrazů zavítáte do exotických a vzdálených zemí
jako je Afghánistán, Arménie, Sýrie, ale také do zemí, o kterých
se dá říct, že jsou našimi „sousedy“, např. Srbsko a Ukrajina.
Do svých prací vkládá každý autor kus svého srdce, proto na vás
z některých vyzařuje víra, naděje a láska…ale naopak v jiných
můžete nalézt skrytý pocit beznaděje, nejistoty a hledání místa
na zemi…

ARCHLEBOVY SADY
Neděle 7. července v 18.00
Dobrušské letní muzicírování - NADORAZ (Hradec Králové)
swing, dixieland, rock, humor a recese
Neděle 14. července v 18.00
Dobrušské letní muzicírování - EXMUSIC (Dobruška)
pop-rock
Neděle 21. července v 18.00
Dobrušské letní muzicírování - TOMY (Opočno)
country
Neděle 28. července v 18.00
Dobrušské letní muzicírování - VLTAVÍN (Frýdlant)
folk-pop

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
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. Nabízíme ještě
několik volných míst.
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.

SEDMIKRÁSKA
Centrum pro všechny generace
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 605 548 288
V červenci bude RC otevřeno druhý týden od 8. - 11. 7.,
celý srpen zavřeno.

IXKO
Církev bratrská v Dobrušce
Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254
Aktuální program aktivit naleznete na webu www.ixko.eu.
25
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PŘÍRODNÍ AREÁL POHOŘÍ
POHOŘSKÉ HUDEBNÍ VEČERY
Sobota 27. července 18.00 – 22.00
ESMUSIC (Pohoří a okolí, pop-rock).

ní The Cure, ikony světové hudby se zástupy oddaných fanoušků, jednoho červencového večera roku 2018 vystoupili na pódiu
v londýnském Hyde Parku, aby oslavili neuvěřitelných 40 let
na scéně. Ml. přístupný. Vstupné 220 Kč. 137 min.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Čtvrtek 4. července ve 20.00
Pátek 5. července ve 20.00
SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA ﬁlm ve 3 D
Premiéra amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Po událostech ﬁlmu Avengers: Endgame musí Spider-Man čelit novým výzvám ve světě, který se navždy změnil. Ml. přístupný. Vstupné
140 Kč. 130 min.
Sobota 6. července v 17.30
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Repríza (2D) amerického dobrodružného ﬁlmu pro všechny.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 104 min. České znění. První diváci obdrží malý dárek.

Sobota 13. července v 17.30
Neděle 14. července v 17.30
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA ﬁlm ve 3D
Premiéra francouzského animovaného ﬁlmu pro celou rodinu.
Malý kluk Willy cestuje s rodiči vesmírem. Při průletu asteroidy
dojde k poškození jejich kosmické lodi. Záchranné kapsle ale
celou rodinu rozdělí a Willy se tak nedopatřením vydává úplně opačným směrem než rodiče. Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč.
90 min. České znění.
Sobota 13. července ve 20.00
Neděle 14. července ve 20.00
UZLY A POMERANČE
Premiéra nového ﬁlmu – ČR/SR/Německo. Jen jedna láska je ta
první. Film o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o zauzlovaném vztahu s otcem, o péči o sestru, o statečnosti, odpovědnosti,
o prvních šrámech života, jedním slovem o dospívání. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 92 min.

Sobota 6. července ve 20.00
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Premiéra očekávaného amerického komediální hororu. Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého ﬁlmu, uspořádal největší zombie sešlost v historii. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč.
105 min.
Neděle 7. července v 17.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Repríza (2D) americké dobrodružné animované komedie pro
všechny. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 86 min. České znění.
Neděle 7. července ve 20.00
SRÁŽKA S LÁSKOU
Premiéra americké romantické komedie, ve které Charlize Theron a Seth Rogen excelují jako nesourodý pár. Ml. nepřístupný.
Vstupné 130 Kč. 125 min.
Čtvrtek 11. července ve 20.00
SPOLUJÍZDA
Premiéra americké akční komedie. Stu je nervózní řidič Uberu
a chce za každou cenu co nejlépe sloužit svým zákazníkům. Víc
je zase drsný polda, který má v plánu dopadnout nebezpečného
padoucha. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 94 min.
Pátek 12. července ve 20.00
THE CURE – ANNIVERSARY 1978-2018
LIVE IN HYDE PARK LONDON
Premiéra hudebního záznamu – VB v režii Tima Pope. Legendár26

Čtvrtek 18. července ve 20.00
KOŘIST
Premiéra amerického hororového thrilleru. Aligátoři plavou
rychleji a vidí líp než člověk. Mají nejsilnější stisk čelistí ze
všech živých tvorů. Jak dlouho mezi nimi dokáže přežít obyčejná
holka? Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 87 min.
Pátek 19. července ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina
Horského. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 93 min.
Sobota 20. července v 17.30
Neděle 21. července v 17.30
LVÍ KRÁL ﬁlm ve 3D
Premiéra očekávaného amerického animovaného ﬁlmu. Snímek
Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha
džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí
panovník všeho živého. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.
České znění.
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Sobota 20. července ve 20.00
DEVADESÁTKY
Premiéra americké dramatické komedie. Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta kluků. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč.
85 min.
Neděle 21. července ve 20.00
SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA
Repríza (2D)amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Po událostech ﬁlmu Avengers: Endgame musí Spider-Man čelit novým
výzvám ve světě, který se navždy změnil. Ml. přístupný. Vstupné
120 Kč. 130 min.

LETNÍ KINO
AREÁL KOUPALIŠTĚ
Středa 3. července ve 21.30
CHATA NA PRODEJ
Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde
svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. Komedie, ČR,
2018, 77 min.

Čtvrtek 22. července ve 20.00
LETNÍ HOKEJ
Premiéra nové české dokumentární sportovní komedie. Film Tomáše Bojara a Rozálie Kohoutové je pokračováním úspěšné spolupráce této autorské dvojice. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč.
72 min.

Pátek 5. července ve 21.30
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Pokračování jednoho z nejúspěšnějších ﬁlmů všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris Pratt spolu s Bryce
Dallas Howard se vydávají na jejich záchranu. Dobrodružný /
akční, USA, 2018, 130 min.
Pátek 26. července ve 20.00
DĚTSKÉ HRA
Premiéra amerického hororového thrilleru. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 88 min.
Sobota 27. července v 17.30
LVÍ KRÁL
Repríza (2D) amerického animovaného ﬁlmu. Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 90 min. České znění.
Sobota 27. července ve 20.00
UZLY A POMERANČE
Repríza ﬁlmu – ČR/SR/Německo. Jen jedna láska je ta první. Ml.
přístupný. Vstupné 120 Kč. 92 min.
Neděle 28. července v 17.30
TAJNÝ ŽIVOT
MAZLÍČKŮ 2
Repríza (2D) americké dobrodružné animované komedie
pro všechny. Ml. přístupný.
Vstupné 130 Kč. 86 min. České znění.
Neděle 28. července ve 20.00
DEVADESÁTKY
Repríza americké dramatické komedie. Ml. přístupný. Vstupné
110 Kč. 85 min.
Výstava

MALÝ SÁL

Josef Benedikt – Graﬁky a obrazy.
Výstava bude otevřena od 2. července do 1. září v provozních
hodinách kina.

Sobota 6. července ve 21.30
LADÍME 3
S titulem mistra světa v a capella zpěvu v normálním životě
nepřežijete. Holky totiž natolik otravuje realita všedního dne
a marná snaha prorazit jinak než zpěvem, že touží po jakékoliv
zámince, která by jim pomohla alespoň k jednomu společnému
vystoupení. Hudební komedie, USA, 2017, 93 min.
Středa 10. července ve 21.30
KAZIŠUCI
Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích,
kteří jim v tom chtějí zabránit doslova za každou cenu. Ml. nepřístupný! Komedie, USA, 2018, 102 min.
Pátek 12. července ve 21.15
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Diváci od té
doby snili věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování dostali hned dva příběhy v jednom! Muzikál, USA, 2018, 114 min.
Sobota 13. července ve 21.15
PRAČLOVĚK
Film se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli
mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Vyhraje doba kamenná nebo bronzová? Animovaná dobrodružná komedie, Velká
Británie, Francie, 2017, 88 min.
Středa 17. července ve 21.15
PSÍ OSTROV
Hlavní roli hrají pejsci, které starosta města Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí k vyhnanství na opuštěném ostrově plném odpadků. Animovaná dobrodružná komedie, USA, 2018,
101 min.
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Pátek 19. července ve 21.15
RUDÁ VOLAVKA
Bývalá primabalerína Dominika žije v dnešním Rusku a se svou
matkou čelí nejisté budoucnosti. Díky tomu se stává snadnou kořistí ruské tajné zpravodajské služby a dostává se do jejího kurzu.
Ml. nepřístupný. Thriller, USA, 2017, 140 min.
Sobota 20. července ve 21.15
SHERLOCK KOUMES
Animovaná komedie Sherlock Koumes volně navazuje na úspěšnou trpasličí adaptaci Gnomeo a Julie. Gnomeo a Julie mají
po líbánkách a s hromadou dalších trpaslíků se přestěhovali
do zahrádky v centru Londýna a jsou z toho všeho lehce vystresovaní. Animovaná komedie, USA, 2018, 90 min.

SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
OPEN AIR CUP DOBRUŠKA – 6. ročník největšího ﬂorbalového turnaje 3+1 pod širým nebem v ČR ve dnech 4. – 6. července.

Open Air Cup Dobruska
ˇ

6. ročník největšího ﬂorbalového turnaje 3+1 pod širým nebem v ČR!

250 TÝMŮ z celé ČR a Slovenska
SOBOTA 29.6. TURNAJ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ - U11, B13, B15, B17, G13, G15, G17
ČTVRTEK 4.7. 1. HRACÍ DEN + ÚVODNÍ VEČER
16:00 - 19:00 Zápasy ve skupinách
20:00 Slavnostní zahájení turnaje
20:30 Koncert QUEENIE - World Queen
22:00 Rocková zábava Teplá Buchta
PÁTEK 5.7. 2. HRACÍ DEN
08:00 - 20:00 Zápasy ve skupinách
21:00 Turnajová párty

Středa 24. července ve 21.15
ERIC CLAPTON
Film Eric Clapton je naprosto věrohodný mimo jiné i tím, že je
doplněn o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých z historických i nově zaznamenaných rozhovorů. Dokument, USA,
2017, 114 min.
Pátek 26. července ve 21.00
DEADPOOL 2
Deadpool se nyní vrací, aby s pomocí svých schopností opět zachraňoval celý svět. Třeba před děsivě nebezpečným lepkem v potravinách. Ml. nepřístupný. Akční/komedie, USA, 2018, 119 min.
Sobota 27. července ve 21.00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. Ve výpravném akční sci-ﬁ se znovu hraje o planetu Zemi a my prohráváme… Akční sci-ﬁ, USA, 2018, 111 min.

Středa 31. července ve 21.00
MRAKODRAP
Perla je nejvyšší a nejlépe zabezpečená budova na světě. A její
majitelé najmou bezpečnostního experta Willa, aby to potvrdil.
Jenže pak začne v budově hořet a o závadu se rozhodně nejedná.
Akční, USA, 2018, 103 min.
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SOBOTA 6.7.
08:30 - 15:30
15:30
17:00
17:20

Tribute Band

s Pohodex Teamem

FINÁLOVÝ DEN
Poslední zápasy skupin + zápasy play - off
Finále VETERÁNI
Finále ŽENY
Finále MUŽI

www.openaircup.cz

4. - 6. července 2019

Městský stadion Václava Šperla, DOBRUŠKA
GENERÁLNÍ
PARTNER

MĚSTO
DOBRUŠKA

OPEN AIR CUP
DOBRUŠKA

@OPENAIRCUPDOBRUSKA
#OPENAIRCUPDOBRUSKA

DOBRUŠKÝ POHÁR – 29. ročník turnaje ve futsalu mužů, žen
a veteránů v sobotu 20. července.
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KRYTÝ BAZÉN
A LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz

PROVOZNÍ DOBA V ČERVENCI
LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Otevřeno denně od 9 do 19 hodin.

PALEC D OLŮ
Psí exkrementy na chodníku
Psí exkrementy na chodnících města, to je stará
a obehraná písnička. Problematice neukázněných
pejskařů se na stránkách Dobrušského zpravodaje
věnujeme pravidelně. I když se situace v poslední
době zlepšila, tak stejně se najdou jedinci, kteří
po svých miláčcích neuklízejí. Dokladem toho je snímek pořízený
pod kamerou na rohu pošty. Pěkná „vizitka“ obyvatelů Dobrušky
v době, kdy je naše město cílem prázdninových a dovolenkových
výletů.

KRYTÝ BAZÉN
V červenci uzavřen.
Ranní plavání, aquaerobic a spinning
V červenci a v srpnu zrušeno.
Sauna
V červenci sauna uzavřena!
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

Černé skládky u kontejnerů
V kontejnerových stáních po celé Dobrušce pravidelně rostou černé skládky jako houby po dešti
a s jejich likvidací mají pracovníci Technických
služeb plno práce navíc. Nejinak tomu je v Orlické ulici, kde někdo odložil starý televizor, koberce
a kancelářskou židli. O několik dnů později se „sortiment zboží“ výrazně změnil. Objevily se tu krabice a bedýnky s meruňkami a pórkem, nechyběly kedlubny a ananas. Nebude asi těžké
se dovtípit, kdo je původcem tohoto zátiší s hnijící zeleninou
a ovocem...

PALEC NAHORU
Čáp na pivovarském komíně
„Dobří
čápi se vracejí“, dalo
by se parafrázovat
při pohledu na snímek,
který do redakce Dobrušského zpravodaje poslala Gabriela Kučerová.
„Čápa jsem zachytila
v ranních hodinách, když
odpočíval na pivovarském komíně. Kdysi, ještě před rekonstrukcí, tam
bylo hnízdo a každý rok
tam sídlila čapí rodinka.
Bylo to dojemné, když
zaklapal zobákem, jako
by nás na sebe chtěl upozornit, a tak vzniklo toto
foto,“ dodala autorka
snímku.
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ZE SPORTU
Killar: Těší mě
přístup dorostenců
Fotbalisté Dobrušky v uplynulé sezoně nejvyšší krajské soutěže získali sedmatřicet bodů a obsadili konečné třinácté
místo, které nakonec znamená zachování
příslušnosti mezi krajskou elitou i pro příští ročník. O záchranářských pracích jsme
hovořili s trenérem A-týmu MILOŠEM
KILLAREM.

Fotbalisté SK DOBRUŠKA „A“ udrželi nejvyšší krajskou soutěž, když získali 37 bodů
a obsadili 13. místo. Horní řada zleva: trenér Miloš Killar, Karel Zemek, Lukáš Böhm,
Jiří Kořínek, Matouš Brožek, Jiří Eﬀenberk, Marek Pěnička a masér Miroslav Šabata.
Dolní řada zleva: Filip Šotola, Roman Čopík, Marcel Majer, Jan Huňák, Pavel Krahulec, Martin Eimann a vedoucí mužstva Petr Majer.

OSLAVENEC. Před posledním domácím
utkání uplynulé sezony trenér Miloš Killar
převzal z rukou předsedy OFS Miloše
Židíka a místopředsedy oddílu Zdeňka
Zounara dárky k významnému životnímu
jubileu – šedesátinám.
Bezprostředně po posledním kole jste se
museli smířit se sestupem do I. A třídy,
ale v následujících dnech se „u zeleného
stolu“ rozhodlo o tom, že sestupují jen
tři týmy…
Z původního verdiktu jsem samozřejmě nebyl nadšen, ale bral jsem to jako fakt
a důsledek situace ve vyšších soutěžích. Bohužel Kratonohy divizi odhlásily už v zimě
a Náchod skončil v sestupovém pásmu,
navíc Libčany odmítly postup z krajského
přeboru. Tím oproti jiným ročníkům měly
sestupovat čtyři (!) týmy místo dvou. Na-

Fotbalisté SK DOBRUŠKA „B“ obsadili v OP II. třídy se ziskem třiceti bodů konečné jedenácté. místo. Horní řada zleva: Luboš Petera, Jan Beneš, Matouš Brožek, Jiří
Svoboda, Martin Týfa, Pavel Petera, Zdeněk Havelský, Václav Balek, Jan Zrzavý, Jan
Macek a Jan Hazuka. Dolní řada zleva: Martin Eimann, Martin Lemfeld, Jakub Fidra,
Jaroslav Hubáček, Tomáš Krahulec a Lubomír Veverka.

Hráči FC DOMAŠÍN ve fotbalovém OP IV. třídy skončili
na pátém místě, když získali 25 bodů. Horní řada zleva: Radek
Průša, Martin Trudič. Aleš Hrudík, Martin Hrudík, Zdeněk Dragúň a Zdeněk Škalda. Dolní řada zleva: Tomáš Poláček, Václav Moravec, Matěj Jelen, Lukáš Štengl, Martin Odl a Marek
Mikoška.
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Fotbalový tým FO KŘOVICE v uplynulé sezoně OP III. třídy
vybojoval 24 bodů a obsadil páté místo. Horní řada zleva: Milan Vrba, Jaroslav Pultar, Josef Rada, Jan Černý, Michal Šedek,
Adam Přikryl, Zdeněk Navrátil, Michal Malý a Matěj Moravec.
Dolní řada zleva: Petr Zilvar, Miroslav Martin, Josef Šereda,
Vojta Nosál, Petr Moravec a Jan Pultar. Ležící: Lukáš Lhotský.
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konec Náchod v divizi zůstal a my jsme se
zachránili. Na druhou stranu zisk 37 bodů
je dobrým výsledkem, vždyť předposlední
tým má o patnáct bodů méně. Jsem rád, že
v roce, kdy slavíme 110 let dobrušské kopané, jsme udrželi nejvyšší krajskou soutěž.
S čím jste se v sezoně nejvíce potýkali?
Co vás naopak potěšilo?
Největším problémem nejen u nás je
tréninková morálka, bez ohledu na důvody absencí. To pak samozřejmě přináší
do hry spoustu nepřesností, nelze kvalitně
organizovat hru ani nacvičit standardní situace. Co mě těší, je přístup dorostenců,
kteří několikrát ochotně vypomohli.
S jakými plány vstoupíte do přípravy
na novou sezonu?
Bude to znít jako klišé, ale prvním úkolem bude stabilizovat kádr. Dalším důležitým krokem bude ve větší míře zapojit
dorostence.
(dr)

Futsalisté míří
na Dobrušský pohár
Klub FC Santus
Dobruška
pořádá
v sobotu 20. července
na Městském stadionu Václava Šperla již
29. ročník futsalového turnaje Dobrušský
pohár.
Letošní Dobrušský pohár se poprvé
v historii uskuteční jako jednodenní. Pořadatelé se tak rozhodli z důvodu menšího
počtu přihlášených rýmů. Turnaj mužů má
pro letošní rok sníženou kapacitu na 35
týmů s tím, že by se v sobotu dopoledne
mohlo odehrát sedm základních skupin
po pěti týmech. Po poledni by následovalo už play-oﬀ s ﬁnálovým zápasem okolo

19 hodiny. Záleží ale na konečném počtu
přihlášený mužstev. Turnaj ženy odstartuje ve 12.15 a vyvrcholí okolo 18.30.
Turnaji veteránů se rozehraje v 8 hodin
a skončí v poledne.
Ubytování si každý tým zajišťuje sám,
popřípadě od pátku je možné bezplatné
stanování přímo v areálu turnaje. Po celý
víkend je zajištěno pestré občerstvení.
Turnaj uzavře večerní zábava se skupinou
Rocksorry, která vypukne od 20 hodin přímo v areálu turnaje.
Přihlásit váš tým můžete na webu
www.dobrusskypohar.cz – v sekci přihláška – vyplňte elektronickou přihlášku.
(ei)

Rekordní přespolní běh areálem zdraví Chábory

Za rekordní účasti 131 běžců všech
věkových kategorií se v neděli 9. června
uskutečnil osmatřicátý ročník Přespolního běhu areálem zdraví Chábory.
Desetikilometrovou trať nejrychleji
absolvoval Pavel Jelen (Hvězda Pardubice). Vítěz jako jediný z účastníků pokořil
čtyřicetiminutovou hranici (39:55,8 min.)
hranici a zaslouženě zvedl nad hlavu putovní pohár SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Chábory pro absolutního
vítěze. Druhý proběhl cílem Oldřich Schejbal (Rafans Team) v čase 40:55,0 min.
a třetí Petr Nechvíl (AC Choceň) dosáhl
času 41:17,6 min.
Na trati 3333 metrů triumfoval Marek
Vašátko z Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
(13:01,7) a mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina Colburnová z New Bostonu
v USA (14:02,8 min.), jež tráví dovolenou se svými dětmi u rodičů Kuncových
v rodném Rychnově nad Kněžnou.

Na pomyslné stupně vítězů vystoupili
rovněž závodníci z Dobrušky. Kategorii
mužů 45 – 54 let ovládl Ondřej Čáp z SK
Atletika Dobruška (32:06,0 min.), v kategorii mužů 55 – 64 let zvítězil Milan
Bláha (AF Křovice – 46:35,9 min.) před
Josefem Vantou (Tri club Dobruška –
48:17,9 min.) a mezi
muži 35 – 44 let obsadil Pavel Moravec
z Tri clubu Dobruška druhé místo (43:18,9 min.).
V kategorii ženy
20 – 34 let triumfovala Kateřina Černíková (Cyklo Tony)
v čase 16:21,0 min.,
třetí místo obsadila Věra Ďoubalová
(KOB Dobruška –
18:19,7 min.).

Součástí tradiční akce, kterou
pořádají
SH ČMS-Sbor
dobrovolných
hasičů Chábory
a Sportovní klub
Policie
České
republiky Rychnov nad Kněžnou za ﬁnanční
podpory Královéhradeckého
kraje, byl náborový závod pro
všechny generace „Buď ﬁt!“.
„Závod, jenž byl
součástí jedenatřicátého ročníku
Velké ceny východních Čech
v bězích se vydařil na jedničku. Pěkné počasí přilákalo rekordní počet
běžců všech věkových kategorií, kteří
předvedli kvalitní výkony,“ řekl ředitel
závodu Jaroslav Svědík.
(dr)
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Sokolky reprezentovaly Čechy

V družstvu Čech při mezizemském utkáním ve Studánce se představily čtyři reprezentantky z města F. L. Věka.

V severomoravské Studénce se uskutečnila mezizemská utkání Čechy - Morava v národní házené. V reprezentaci Čech
se představilo kvarteto z T. J. Sokol Dobruška, když hráčky Dagmar Drašnarovou,
Nelu Henclovou a Andreu Henclovou
doplnila trenérka Božena Lastovičková.
V mezizemském utkání žen Čechy zdolaly Moravu 8:3 a jedním gólem se na výhře
podílela Nela Henclová.
V rámci hlavního programu mezizemských utkání byly rovněž vyhlášeny výsledky ankety ligových trenérů o nejlepší
národní házenkářku a házenkáře za rok
2018. Nejlepší hráčkou byla vyhlášena
Pavla Šmídlová ze Sokola Tymákov (147
hlasů). Mezi desítkou nejlepších hráček
má Dobruška trojnásobné zastoupení.
Čtvrtá skončila Pavla Vošlajerová (55 hlasů), šestá Dagmar Drašnarová (41 hlasů)
a osmá Andrea Henclová (36 hlasů). (dr)

Dva přebornické tituly zůstaly v Dobrušce
Sportovní klub moderní gymnastiky
Dobruška uspořádal soutěž Oblastního
přeboru v Kombinovaném a Základní programu. Desetihodinový maratón, během
kterého se v tělocvičně SPŠel-it vystřídalo sto dvacet soutěžících našeho kraje,
se pořadatelům podařilo zvládnout bez
větších zádrhelů.
Soutěžícím gymnastkám šlo o vybojování si místa v družstvu, které bude startovat na MČR v Kyjově. V dopoledním
závodě získala titul přebornice oblasti do-

mácí gymnastka Magdalena Petrová, které se především vydařilo cvičení s míčem,
kde získala velký bodový náskok před
svými soupeřkami. Odpoledne jsme se
mohli radovat z cvičení Terezy Krahulcové, která předvedla své sestavy bez chyb,
s přesností a elegancí. Mohla se tedy také
radovat z oblastního přebornického titulu!
Všem, kteří se podíleli na přípravě,
průběhu, závěrečném úklidu a odvozu
veškerého technického zázemí a vybavení tělocvičny patří velké díky! Bez

Magdalena Petrová

Tereza Krahulcová

1. místo Magdalena Petrová, 2. místo Eliška Šimonová, 3. místo
Lucie Smažíková, všechny SK MG Dobruška
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aktivní pomoci některých rodičů, kdy každý z nich odvedl kus práce, by se závod
neuskutečnil. Velké poděkování patří trenérkám, které děvčata na závod připravily a rozhodčím, které celý den neúnavně
bodovaly předvedené sestavy! Děkujeme
starostovi Petru Lžíčařovi a místostarostovi Miroslavu Sixtovi za podporu
a předávání diplomů a medailí!
Vlasta Bajerová

Oblastní přebor - výsledky závodnic SK MG Dobruška
Kombinovaný program
I. kat. KPMG: 3. místo si odnesla M. Malenovská. III. kat.
KPMG: 1. M. Petrová, 2. E. Šimonová a 3. L. Smažíková. IV.
kat. KPMG: 5. E. Piskorová, 6. M. Faitová, 7. T.Sýkorová.
Kategorie Ženy: 2. A. Melišová, 5. V. Faitová.
Základní program
I. kat. ZPMG: 19. V. Siváková, 21. B. Smrčková, 22.
Ž. Smrčková, 23. A. Lockerová, 26. L. Odlová, 28. E. Školníková, 29. B. Tománková, 31. M. Tláskalová, 32. B. Remešová, 34. N. Drašnarová. II. kat. ZPMG: 6. R. Paslerová,
9. T. Ficencová, 20. Š. Besedová. III. kat. ZPMG: 1. T. Krahulcová. IV. kat. ZPMG: 4. N. Kujalová, 5. M. Lašťůvková.
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Badmintonisté suverénně ovládli skupinu o udržení
Smíšené družstvo dospělých TJ Sokol
Dobruška v sezoně 2018/2019 startovalo v druhé nejvyšší celostátní soutěži I. badmintonové lize - skupině východ.
Bojovalo v ní o co nejlepší umístění
celkem sedm týmů – TJ Orlová Lutyně,
TJ Sokol Polabiny Pardubice, Badminton
FSpS Brno B, BaC Kladno, BK Králův
Dvůr, TJ Slavoj Český Těšín a TJ Sokol
Dobruška. Po základní části, která se hraje systémem každý s každým, se družstva
rozdělila na dvě skupiny. První tři družstva hrála ve dvou kolech o celkové vítězství, zbývající pak o udržení v soutěži.
„Naše družstvo mělo v první části soutěže hráčské problémy, když startovalo
v oslabených sestavách a utekla mu tak
účast ve skupině o první místo. Ve skupině o sestup jsme už ale neprohráli ani
jedno utkání. Slavoj Český Těšín jsme
porazili 5:3 a 6:2, BK Králův Dvůr 6:2
a 5:3 a s BaC Kladno nejdříve uhráli remízu 4:4 a následně vyhráli 5:3. Těmito
výsledky si družstvo Dobrušky zajistilo
celkové čtvrté místo prvoligové tabulky.
Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu zahraničních hráčů v této soutěži a tím
i zkvalitnění herní úrovně jsme s umístěním našeho družstva spokojeni,“ řekl
Petr Šváb, předseda oddílu badmintonu
TJ Sokol Dobruška.
(dr)

Družstvo T. J. Sokol Dobruška na posledním turnaji sezony v Praze ve sportovním centru Jeremi Sport. Přední řada zleva: Veronika Ostrá, Veronika Kubečková a Eliška Smejkalová. Zadní řada zleva: Petr Hrnčár, Andrej Antoška, Marek Bureš, Ondřej Kopřiva,
Matěj Šváb a vedoucí družstva Miroslav Skočdopole.

TIP NA PRÁZDNINOVÝ VÝLET
Vydejte se na kolech do Braunova Betléma
Jeden tip na prázdninový výlet do okolí Dobrušky nabídl čtenářům Dobrušského zpravodaje Stanislav Vlk z Dobrušky.
Cílem putování je Kuks, vesnice v údolí
horního toku řeky Labe asi šest km severně od Jaroměře. Ves je pozoruhodná především unikátním barokním lázeňským
areálem se špitálem a bohatou sochařskou
výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna, který nechal v letech 1692–1724 vybudovat hrabě František Antonín Špork.
Hospital a Betlém, sochařský soubor
v nedalekém Novém lese, jsou chráněny
jako národní kulturní památky. Vydejme
se na cestu:

„Po silnici je to do Kuksu téměř čtyřicet
kilometrů, ale Dobrušťákům úplně postačí
naložit kola a celou rodinu do auta a popojet do blízkosti toku řeky Labe. Ti trochu
zdatnější zajedou do nedalekých Smiřic
a vyrazí podle řeky. Méně zdatní zaparkují
na okraji Josefova u vchodu do podzemních chodeb. Na evropskou cyklotrasu
02.Labská se napojíte u mostu na soutoku Labe s Metují. Jmenovaná místa Smiřice, Josefov, Jaroměř i Kuks leží na její
trase. Vede totiž od pramene až k jejímu
ústí do moře v Hamburku. V našem kraji
je perfektně značena a vede téměř po rovině. Do Kuksu to je ze Smiřic podél Labe

pouhých sedmnáct kilometrů a z Josefova jenom
deset kilometrů. Projedete
se pod věhlasným josefovským festuňkem, po vašem boku na chvilku vystřídají
labské vody další dvě východočeské řeky
Metuje a Úpa. Z trasy můžete na jaroměřském Jakubském předměstí na chvíli odbočit a zavítat na jaroměřské náměstí, kde
je ke zhlédnutí mistrův mariánský sloup.
Po návratu na původní trasu 02 pojedete
kolem bývalé úpské říční plovárny až k jaroměřskému hřbitovu. Hned u jeho brány
je Braunův překrásný náhrobek Plačící
žena, kterým vyšperkoval hrob své tchyně,
Anny Miseliusové. Až si dílo prohlédnete,
tak dál pojedete už jen labským údolím.
Minete rodiště Albrechta z Valdštejna,
vesničku Heřmanice a po chvilce se vám
za vesnicí Brod ukáží siluety hospitálu
Kuks. Po jeho prohlídce můžete pokračovat podle řeky kolem výklenkové kaple
u Stanovic a dát si pivo u šumícího splavu v rázovitém Šporkově mlýně. A když
budou zbývat síly i čas, tak vystoupat až
k samotnému Betlému. Tak už jenom vybrat správný den, dobré parťáky a k tomu
přibalit trochu pěkného počasí.“
(re)
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Rozhledna na Velké Deštné bude aneb
Ve výšce 1115 metrů nad mořem začaly zemní práce

Pohádková říše Orlických hor, kde
v létě vládne princezna Kačenka a v zimě
Rampušák, stojí za návštěvu kdykoliv
a určitě nejkrásnější se jeví při pohledu
z vrcholových partií.
Již od konce 19. století se dalo dívat
na region Rychnovska, Náchodska, Broumovska, Jestřebích i Stolových hor, Kralický Sněžník, Krkonoše a v případě dobré
viditelnosti zahlédnout dokonce Ještěd
z nejvyššího vrcholku - Velké Deštné,
plochého hřbetu v nadmořské výšce 1115
metrů, původně nazývaného Sedmihradská hora.
Stávala zde dřevěná rozhledna, která
se do 70. let 20. století pravidelně obnovovala, pak ale byla stržena. Úplně
poslední stavba ve tvaru pyramidy měla
dřevěnou konstrukci ze čtyř otesaných
kmenů a nebyla klasickou rozhlednou,
ale spíš vyhlídkovým místem, připomínajícím myslivecký posed. Postavili ji
pionýři a pojmenovali Štefanova vyhlídka
na počest hajného a člena Horské služby
Štefana Matějíka. V drsných klimatických
podmínkách však vydržela sloužit pouze
několik let a kolem roku 2010 byla z důvodu bezpečnosti stržena.

V novém tisíciletí v tomto směru
Velká Deštná osiřela. Neodradilo to
ovšem tisíce turistů,
kteří sem každoročně přicházejí pěšky
či přijíždějí na běžkách nebo kole, aby
se ve všech ročních
obdobích
kochali
krajinou Orlických
hor z jejich nejvyššího bodu.
Plány na stavbu
rozhledny nové se připravovaly mnoho
let, občas se dostaly tzv. do šuplíku, občas
ležely na stole. Reálnou podobu dostaly
v roce 2016, kdy vznikl návrh rozhledny
z ocelové konstrukce s dřevěným opláštěním a vyhlídkovou plošinou ve výšce
17,60 metru, inspirovaný přírodními podmínkami, panujícími na Velké Deštné.
O tom, že je zde třeba počítat především
s deštěm, vypovídá už sám název hory,
k němu se pravidelně přidává vítr o různé
síle, která ovlivňuje směr a úhel padajícího deště - hlavním vizuálním a výtvarně-estetickým motivem návrhu se proto stal
déšť unášený větrem.
Dalším zlomovým byl rok 2018, kdy
dostal podporu ve formě dotace projekt
Euroregionu Glacensis Česko-polská hřebenovka, díky němuž by mělo dojít k obnově historického fenoménu vrcholových
partií, a jeho součástí jsou i další rozhledny v Novém Hrádku a Olešnici v Orlických horách.
Vloni na podzim pak přišla z Deštného zpráva, kterou s nadšením kvitovali
návštěvníci Orlických hor ze široka daleka. Obec totiž uzavřela smlouvu o stavbě
rozhledny a už v listopadu došlo k symbo-

Mokré slaví 130 let knihovny
Knihovna U Mokřinky v Mokrém v letošním roce slaví 130 let
od svého vzniku. Zakladatelem knihovny,
přesněji Čtenářsko-hospodářské besedy
v Mokrém, byl dne 15. července 1889 řídící učitel Emil Musil-Daňkovský, jehož
jméno je spojeno rovněž s Dobruškou.
Angažoval se totiž v učitelské jednotě
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Budeč Opočenská v Dobrušce, kde přijal
funkci předsedy.
Oslavy 130 let knihovny probíhají každou akcí po celý rok 2019, ale přeci jen
tou výjimečnou a významnou bude udělení Čestného občanství in memoriam
Emilu Musilu-Daňkovskému. Je to nejvýraznější osobnost v dějinách obce. Zasloužil se o vzdělání, kulturu a hlavně založení
knihovny v Mokrém. Jeho jméno rozhodně

lickému předání „staveniště“.
„Zhotovitelem bude
ﬁrma
ELEKTROIN
spol. s r.o. Náchod, náklady na stavbu činí
4 753 702 korun včetně DPH,“ uvedla
starostka Alena Křížová s tím, že termín
dokončení byl stanoven na říjen 2019.
Také potvrdila, že novostavba rozhledny
na Velké Deštné je součástí projektu Česko-polská hřebenovka východní část.
A současnost? Na staveništi se objevily zemní stroje a začaly hloubit jámu.
„Z původně plánovaného začátku května, musely být stavební práce kvůli počasí posunuty na závěr tohoto měsíce,“
okomentovala dění ve výšce 1115 metrů
nad mořem starostka obce Alena Křížová
a pro nedočkavce doplnila: „Ještě předtím, než začala stavba rozhledny přímo
na nejvyšším vrcholku, probíhaly práce
v dílnách ﬁrmy ELEKTROIN spol. s r.o.
v Náchodě, kde se vyráběly díly.“
Termín dokončení – říjen 2019 – stále
platí.
(eda)

Vizualizace rozhledny

není v oblastech literatury, překladu, pedagogiky, myslivosti a dalších oborech neznámým pojmem. Jsme velmi pyšní na to,
že tak vzdělaný člověk žil právě v Mokrém.
I on by byl určitě na nás pyšný, že jsme
knihovnu po letech nečinnosti v roce 1997
obnovili a vrátili jí zašlou slávu.
Slavnostní vyvěšení Čestného občanství proběhne v knihovně, přímo na den
jejího založení, dne 15. července, jen rok
se bude o 130 let lišit.
Dáša Honsnejmanová
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Křížovka o ceny
Tajenka šestého čísla Dobrušského
zpravodaje roku 2019 souvisela s promítáním v kinematovlaku a koncertem na peróně železniční stanice. Tajenka 6/2019 zněla
následovně: FILMY A HUDBA NA KOLEJÍCH.
Z osmasedmdesáti úspěšných luštitelů
bylo vylosováno trio výherců: Olga Petro-

NÁPOVĚDA: NDAO, ANCH, OVI, NAO.

vá ze Spáleniště, Iva Preclíková a Milena
Hamplová z Dobrušky. Šťastní výherci
získávají obvyklou cenu - poukázku na dvě
vstupenky na červencové ﬁlmové představení ve velkém sále Společenského centraKina 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 osmého měsíce

roku 2019 může každý, kdo úspěšně vyplněnou tajenku zašle se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdá do boxu v Informačním centru
na náměstí F. L. Věka nejpozději do pondělí 15. července. 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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Místo i pro Vaši reklamu!
Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.

AUTOLAKOVNA
Vlastimil Kohout

Autolakovna Doly þp.366, 518 01 Dobruška 518 01

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

Výběrové řízení na ředitele/ku
Základní školy Opočno
Město Opočno vypisuje výběrové
řízení na pozici ředitel/ředitelka
Základní školy Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou s termínem nástupu
od 1. 9. 2019 nebo dle dohody.
Termín odevzdání přihlášek je do 31. 7. 2019 do 10.00 hodin.
Více informací naleznete na webu Opočna www.opocno.cz.

Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
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POLICIE ÿR
KRAJSKÉ ŐEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Obec Deštné v Orlických horách a Muzeum
zimních sportů, turistiky a řemesel
v Deštném v Orlických horách
Vás srdečně zvou na

XXVIII. ročník

Svátku skla

Nabízíme:
Po zaškolení plat pőes 29 000 KĀ
Šest týdnţ dovolené

Tavení skla dřevem

Pőíspěvek na rekreaci/dovolenou

JSEM POLICISTA

Náborový pőíspěvek 75 000 KĀ
Výsluhový pőíspěvek

Deštné v Orlických horách
2.- 4. srpna 2019

A JSEM NA TO HRDÝ

Nárok na odchodné

pátek až neděle v areálu muzea v Deštném v Orlických horách

Pőíspěvky na sportovní Āinnosti

https://www.policie.cz/nabor
krph.nabor@pcr.cz
tel. 974 521 022
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Program XXVIII. ročníku Tavení skla dřevem
Pátek 2. srpna

Neděle 4. srpna

15:00 Foukání a tvarování skla u pece Magdaléna do vyčerpání skloviny
a ukázky dalších sklářských technologií
16:00 Slavnostní zahájení, Kulturní vystoupení
19:00 Živá hudba - country skupina Slaveňáci

10:00 Dražba výrobků XXVIII. ročníku Tavení skla dřevem
Po skončení dražby losování vstupenek

Sobota 3. srpna

Vstupné:

9:00

Základ 90 Kč, rodinné 220 Kč, děti + ZTP 50 Kč
(vstupné platí na všechny dny konání akce včetně koncertů)

Foukání a tvarování skla u pece Magdaléna do vyčerpání skloviny
a ukázky dalších sklářských technologií
17:00 Koncert v kostele sv. Máří Magdalény
v Deštném v Orlických horách
20:00 Živá hudba - Rocksorry

Akce má udělenu Trvalou záštitu Rady Královéhradeckého kraje na období 2018–2020.

Pouze večerní program 50 Kč/den,
slavnostní koncert v kostele sv. Máří Magdaleny 100 Kč

Výstavba okružní křižovatky finišuje
Výstavba okružní křižovatky u benzínové čerpací stanice v Dobrušce vstoupila do druhé fáze. Ve čtvrtek 6. června se
v místě výstavby uzavřela tzv. východní
část pro automobilovou dopravu a přestalo fungovat dopravní připojení po silnici
II/298 (směr Olešnice v O. h.) a po silnici
II/309 (směr Deštné v O. h.). Částečně je
umožněn průjezd veřejné linkové autobusové dopravy. Ostatní provoz je veden
po objízdných trasách. Uzávěrka by měla
trvat do 2. září, rezerva je do 15. září.

Organizace uzavírky:
Částečná uzavírka křižovatky a přilehlých
úseků silnice I/14, a to východní části –
směrem na Orlické hory. Průjezd stavbou
ve volné (západní) části silnice. Provoz
bude kyvadlově řízen, a to ve dnech pondělí až sobota v době 6 – 18 hodin pracovníky
stavby, mimo tuto dobu a v době technologických přestávek světelným signalizačním zařízením. Dopravní připojení
z/do místní komunikace ul. Provozská
(z/do centra města Dobruška) bude uzavřeno.

Objízdné trasy:
Napojení na silnici II/309 směr Deštné
v O. h.: ze silnice I/14 – III/29851 – Spáleniště – III/3092 – Bačetín – II/309; napojení na silnici II/298 směr Olešnice v O. h.:
silnice I/14 – směr Nové Město nad Metují – Spy – III/29853 – Ohnišov – II/298
obousměrně; napojení do/z centra města
Dobruška: doprava do centra města: ze silnice I/14 – obchvat města sil. II/298 – MK
ul. Solnická. Doprava z centra města: ulicí
Domašínská s napojením na sil. I/14. (re)

V tradičním termínu v závěru května se
uskutečnila DOBRUŠSKÁ POUŤ. Centrum města se zaplnilo pouťovými atrakcemi a stánky s velkým výběrem pochoutek
a výrobků drobných řemeslníků.

Sbor dobrovolných hasičů Dobruška –
Doly uspořádal v neděli 9. června devátý ročník závodu DOLSKÝ BIKE CUP
pro malé děti na odrážedlech, tříkolkách,
koloběžkách, kolech s kolečky i bez nich.
Ve Venclíkových sadech se sešel rekordní
počet padesáti závodníků, kteří se vydali
na trasu po cestách okolo hřbitova a kostela Sv. Ducha v Dobrušce. Na nejlepší čekalo dekorování na stupních vítězů,
ale zkrátka nepřišli ani poražení, protože
pořadatelé připravili odměny pro všechny
soutěžící.

Na Šubertovo náměstí zavítala putovní
výstava sestavená z příběhů pamětníků
v rámci projektu PŘÍBĚHY NAŠICH
SOUSEDŮ. V expozici nechyběly
příběhy Mileny Macháčkové a Amira Roberta Zaketoviče, které zpracovaly dva studentské týmy ze SPŠel•it.
Dobruška. Vzpomínání dobrušské
Vlasty Ulrychové zaznamenali studenti
Obchodní akademie Hradec Králové.

V Archlebových sadech se v sobotu 8. června uskutečnil 28. ročník country – folk – bluegrass – festivalu ORLICKÉ OZVĚNY.
Na pódiu se vystřídali účinkující Lenka Slabá, Bluegate, Stránící,
Splav, Od plotny skok, Mazzec, KPS či VSM.

