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Vítězem devětadvacátého ročníku DOBRUŠSKÉHO POHÁRU
ve futsalu se stal tým Indiana Plumlov (na snímku), který ve finále porazil obhájce prvenství Golden Guns Hradec Králové 6:4.
V turnaji žen triumfovaly hráčky Cuba Libre Ladies Hradec Králové. Plumlovské Indianě se letos podařil zlatý double, protože
její tým složený ze starších hráčů vyhrál veteránský turnaj. Kompletní výsledky, zajímavosti a fotografie přineseme v zářijovém
vydání Dobrušského zpravodaje.

Vozový park Technických služeb rozšířila VYSOKOZDVIŽNÁ
PLOŠINA, která nahradila čtyřicet let starou Avii, již nesplňující
technické předpisy. Zbrusu nová plošina stála přes tři miliony
korun a její výškový dosah je dvacet metrů, tedy o čtyři metry více
než její předchůdkyně. Moderní technika bude využívána především při údržbě veřejného osvětlení, výškových pracích, zdobení
vánočního stromu či instalování výzdoby.

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP KE DNI OZBROJENÝCH SIL se v prostorách Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu uskutečnil ve čtvrtek 27. června. Aktu u památníku generála Josefa Churavého se zúčastnili i zástupci města Dobrušky v čele
se starostou Petrem Lžíčařem. Ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu plukovník Jan Marša ve svém
vystoupení připomenul historický význam 30. června 1918 a jeho odkaz pro současnost. Spolu s přítomným náčelníkem Geografické
služby Armády České republiky vyhlásil personální rozkazy a předal ocenění vybraným příslušníkům úřadu.

Poslední červnový týden již počtrnácté přijel na dobrušské nádraží Českých drah KINEMATOVLAK. Více než šest set diváků,
převážně těch nejmenších, zhlédlo zdarma celkem jedenadvacet
filmových představení. V příštím roce, kdy naše město oslaví
700 let od první písemné zmínky, zavítá kinematovlak do Dobrušky hned dvakrát.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
také v letních
měsících pokračují v našem městě
intenzivní
práce
na různých stavbách. Řada z nich
byla v červenci
předána do užívání, další ﬁnišují
ke svému dohotovení a některé se připravují.
Lávka v Pulicích. Na začátku července byla uvedena do provozu zrekonstruovaná lávka přes Zlatý potok v Pulicích,
čímž byly završeny opravy všech mostů
a lávek v majetku města. Po zrevidování
jejich stavů jsme již loni začali s celkovými opravami a letos je dokončili. Mosty
a lávky v Pulicích, Křovicích, Mělčanech
či na Dolech doznaly větších či menších oprav, aby splňovaly všechny prvky
bezpečnosti.
Okružní křižovatka. Stavba spěje ke konci. Na kontrolním dnu stavbaři
sdělili, že 6. – 9. srpna se bude pokládat
asfaltový povrch ve zbývajících částech
křižovatky, v dalších dnech se dobudují zbývající chodníky, plochy a veřejné
osvětlení. Hotovo má být do konce srpna. S uzavřením příjezdu do města ulicí
Fr. Kupky jsme realizovali další projekty.

Postupně dojde k výměně vodovodu, instalaci retardérů, úpravě okolí a položení
nového chodníku před školou.
Ulice Podskalí. Další část našeho
města se oblékla do nového. Pěkně vydlážděné chodníky, osvětlené schodiště
k bowlingu a nová parkovací stání, to vše
přinesla rekonstrukce ulice Podskalí. Věřím, že úpravy přispějí ke zvýšení kvality
života v této lokalitě.
Bytová výstava. Město Dobruška připravuje výstavbu třípodlažního domu se
sedmnácti bytovými jednotkami v ulici
Na Příčnici naproti Základní škole Františka Kupky. Byl již stanoven termín posouzení nabídek na stavbu - k otevírání
obálek dojde ve čtvrtek 29. srpna. Bude
se jednat o první stavbu bytového domu,
kterou město realizuje téměř po dvaceti
letech. V této souvislosti musím zmínit
situaci s připravovanou výstavbou bytových domů v ulici Mírová II. Stavební
úřad projednává žádost k vydání územního rozhodnutí. Výstavby se ujme Stavební
bytové družstvo Dobruška.
Dětské hřiště. Pro nejmenší obyvatele
Dobrušky jsme za ﬁnančního příspěvku
společnosti Škoda Auto postavili moder-

ní dětský koutek v Mírové ulici. Komfort
návštěvníků zvýší nově instalované lavičky a odpadkový koš.
Bazén a letní koupaliště. Městu Dobruška byla předána společností CODE
dokumentace pro vydání rozhodnutí
o umístění stavby na rekonstrukci a přístavbu bazénu. Po prostudování předané
dokumentace se vedení města sejde s projektanty na srpnové schůzce, na které se budou řešit případné připomínky k předané
dokumentaci.
Obchodní zóna. Po několika jednáních o rozvoji budoucí obchodní zóny
v Dobrušce je situace v současné době
následující: Lidl usilovně projektuje změnu tras přípojek, společnost DMO Invest
představila zastupitelstvu plán na retailový park (viz vizualizace), který by měl vyrůst v blízkosti současného objektu Penny.
Snahou města je sjednotit a optimalizovat
napojení rozvodů energií a vody s přihlédnutím na plánovanou výstavbu pěti
bytových domů v této lokalitě.
Přeji všem pohodové prožití dovolených a druhé poloviny prázdnin.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 70
Na začátku července oslavil významné životní jubileum dr. Pavel Taussig.
Filmový historik, novinář, scenárista
a publicista si k našemu městu a přátelům z Orlických hor a Podorlicka vytvořil dlouholetý vřelý vztah. Spoluautor
námětu k oscarovému ﬁlmu Kolja u nás
pokřtil řadu svých knižních novinek
o českých hereckých osobnostech a stál
u zrodu Dobrušské ﬁlmové klapky. Držitele zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj
Dobrušky v oblasti kultury navštívili
v Praze zástupci vedení města, aby mu
poblahopřáli k sedmdesátým narozeninám a projednali další spolupráci. (re)

Budoucí prodejna LIDL

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 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 24.06.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 10/2019
dle předloženého návrhu
– vyplacení náhrady škody související s poškozeným vozem Škoda Fabia RZ 4H9
7767 ve výši 2.000 Kč poškozenému panu
XXXXX. Tato částka nebude městem vymáhána po odpovědné osobě
– uzavření pojistné smlouvy č. 00406920752
na havarijní pojištění speciálního požárního
automobilu CAS 15, MERCEDES-BENZ
ATEGO 1426, RZ 4H39492 s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a. s., IČ 46973451,
se spoluúčastí 10 %, min. 10.000 Kč a s výší
ročního pojistného 35.761 Kč
– 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 dodatku č. 3 k objednávce č. 332
z roku 2018 na provedení sběrného místa
tříděného odpadu u objektu Technických
služeb s Lukášem Kočím, IČ 01296639
– změnu dodavatele 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), kterým bude Petr Tomáš,
IČ 11048476
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IP-12-2009684/VB/1, Dobruška, Domašínská, 392/1, Felcman-příp.
knn, se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2009893/VB/1
Dobruška-Pulice, 62/2, 833, Hušek-přípojka, se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017337/VB/2
Dobruška-Domašín, st.p.č. 117, Růžička-Knn, se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035
– zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 1026/9 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky dle přiloženého zákresu
jejímu stávajícímu uživateli
– prodej 4 kontejnerů, inv. č. 21070040,
21070041, 21070042 a 21070043, za cenu
8.000 Kč vč. DPH za 1 kus a 2 ks kontejnerů, inv. č. 21070044 a 21070045, za cenu
10.000 Kč vč. DPH za 1 kus, tj. celkem
za 52.000 Kč vč. DPH, panu XXXXX. Platba bude provedena bezhotovostně na základě vystaveného daňového dokladu se
splatností 14 dnů. Kontejnery jsou pro město nevyužitelné a nepotřebné a jsou ve špatném technickém stavu

4

– uzavření Smlouvy o nájmu pozemku s Václavem Zikmundem, IČ 45917469 na část
pozemku parc. č. 2113/127 v obci a k. ú.
Dobruška za účelem prodeje ovoce
– zaslání výzvy společnosti Podorlická kartonážní spol. s r. o., IČ 64826686 k úhradě
bezdůvodného obohacení za bezesmluvní
užívání části pozemku 2301/17 v obci a k.
ú. Dobruška o výměře cca 1150 m2 v období od 02.05.2019 do 04.06.2019 spočívající v uložení vytěžené zeminy při realizaci
stavby komunikace do areálu společnosti,
a to ve výši 2.482 Kč
– umístění reklamního banneru „Jízdárna Fest
– první hudební festival v Rychnově nad
Kněžnou“ společnosti JF Rychnov, s. r. o.,
IČ 06397328 na plotě kolem pozemku
parc. č. 2136/1 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky na dobu
od 25.06.2019 do 31.07.2019 za dohodnutou cenu ve výši 518 Kč + DPH, splatnou
nejpozději do 15.07.2019
– uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2 ze dne 30.06.2010 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 2 do 30.06.2020
– uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 7 ze dne 29.06.2010 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 7 do 30.06.2020
– uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 18 ze dne 29.06.2010 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 18 do 30.06.2020
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 8 ze dne 30.04.2014 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 8 do 30.06.2020
– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 13 ze dne 01.04.2015 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 13 do 30.06.2020
– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 23 ze dne 01.04.2015 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 23 do 30.06.2020
– uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 5 ze dne 01.12.2015 uzavřené
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 31.12.2019
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 30.05.2019 k bytu č. 1 v domě
čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely
XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 1 do 31.08.2019
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.09.2017 k bytu č. 15 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 15 do 31.07.2019
– vyvěšení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání – prostor zubní ordinace v II.
NP budovy čp. 99 v Pulické ulici v Dobrušce, která je součástí pozemku parc. č. 742/3
v obci a k. ú. Dobruška dle podané žádosti
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 19.12.2018 na baryton

–

–

–

–

–

–

–

–

–

saxofon „Buﬀet Crampon 400 series baritone“ se Základní uměleckou školou, Dobruška, IČ 71234357
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s.,
IČ 61383198, na sociální službu Telefonická krizová pomoc (§ 55) ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, poskytovanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem
bezplatný dovoz klecí na vystavené exponáty z Křovic a kádí z rybářství Kolowrat
Opočno na Výstavu drobného domácího
zvířectva, lovných ryb a exotických ptáků, která se bude konat v areálu Domu
dětí a mládeže v Dobrušce a v zadní části zahrady za „Kovárnou“ ve dnech 13.09.
- 15.09.2019, a po jejím skončení odvoz
zpět; a dále přistavení malého vleku na odpad (dekorační větve apod.) a jeho odvoz
po skončení výstavy, vše pořadateli výstavy - Domu dětí a mládeže Dobruška,
IČ 64224635. Podrobnosti dopravy klecí
a kádí a přistavení vleku na odpad včetně
termínů si žadatel domluví přímo s vedoucím Technických služeb města Dobrušky
Vlastislavem Kuncem
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce, IČ 73633569, na akci – letní dětský
tábor „TAJEMSTVÍ NARNIE“ 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
uzavření smlouvy o zajištění a provozu
SSL certiﬁkátu pro webové stránky města se společností Galileo Corporation s. r.
o., IČ 25448714. Pořizovací náklady činí
3.490 Kč bez DPH a roční poplatek je
ve výši 2.490 Kč bez DPH
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena
představenstva se zvoleným členem představenstva panem Zbyňkem Procházkou,
Miroslavem Šmídou a Petrem Lejskem
a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena
dozorčí rady se zvoleným členem dozorčí
rady paní Ing. Věrou Hrnčířovou
druhé vydání organizační směrnice číslo
OS/23 Směrnice pro poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích,
čistících a dezinfekčních prostředků s účinností od 01.07.2019
první vydání organizační směrnice číslo
OS/32 Směrnice pro poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
pro pracovníky Technických služeb města
Dobrušky s účinností od 01.07.2019
uzavření smlouvy o výpůjčce s Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČ 70882525. Předmětem
smlouvy je bezplatné užívání odvlhčovače
vzduchu Master DH 745 do 22.07.2019
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích změnu organizační směrnice
OS/02, Organizačního řádu, související
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s přesunem agendy mzdové účtárny z odboru kancelář tajemníka na odbor ﬁnanční
a školský od 01.07.2019
– přesun jednoho funkčního místa z kanceláře tajemníka na odbor ﬁnanční a školský
s účinností od 01.07.2019. Celkový počet
zaměstnanců se nemění
– uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
č. RKA-V-33/2019 s Úřadem práce ČR
a navýšení počtu pracovníků technických
služeb o 2 zaměstnance na dobu nejpozději
do 30.11.2019

souhlasí
– s vyjádřením ke stavební akci „Dědina,
Mělčany - suchá retenční nádrž“ pro účely
vydání stavebního povolení, v přiloženém
znění, k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby „Dědina,
Mělčany - suchá retenční nádrž„ vypracované společností Sweco Hydroprojekt, a. s.,
IČ 26475081, datum 11/2018, a jeho zaslání
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

byla seznámena
– s Žádostí o umístění atrakcí a pronájem plochy pro atrakce při příležitosti Dobrušské
pouti 2020 zaslanou Monikou Růžičkovou,
IČ 45930139

volí
– 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 pana Zbyňka Procházku
do funkce člena představenstva společnosti
Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., s účinností od 26.06.2019, pana Miroslava Šmídu
do funkce člena představenstva společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s.,
s účinností od 26.06.2019, pana Petra Lejska do funkce člena představenstva společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s.,
s účinností od 26.06.2019 a paní Ing. Věru
Hrnčířovou do funkce člena dozorčí rady
společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., s účinností od 26.06.2019

uděluje
– souhlas Filipu Kuncovi, IČ 04166442 k létání a natáčení dronem ve vzdušném prostoru nad Městským stadionem Václava Šperla
a náměstím F. L. Věka v Dobrušce ve dnech
04.07. - 06.07.2019. Souhlas je podmíněn
udělením povolení pro uvedenou činnost
Úřadem pro civilní letectví.

Rada města
dne 27.06.2019
schvaluje
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 03.09.2010
se společností Česká spořitelna, a. s.,
IČ 45244782
– uzavření Dodatku č. 18 ke smlouvě o nájmu
majetku k provozování veřejných vodovodů
a veřejné kanalizace, ČOV se společností
AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076

souhlasí
– s prodloužením doby uzavírky části místní
komunikace v ulici Fr. Kupky, která je nut-

ná pro realizaci akce: Přechody pro chodce
a stavební úpravy chodníku u ZŠ Fr. Kupky.
Souhlas bude vydán pro zhotovitele společnost KENVI CZ s. r. o., IČ 28825039.

Rada města
dne 08.07.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 11/2019
dle předloženého návrhu
– uzavření dodatku k pojistné smlouvě č.
20813119-65 o pojištění majetku podnikatelů s pojišťovnou Česká pojišťovna a. s.,
IČ 45272956, na pojištění majetku města
s účinností od 08.07.2019
– uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a. s., IČ 247290035
– uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne
13.11.2018 se společností GARRET – CZ,
spol. s r. o.
– uzavření dohody o podstoupení práv a povinností z investorství u stavby: Přístavba
a stavební úpravy restaurace, Mírová 998,
Dobruška, a to pouze na část stavby: Kabelové vedení CYKY-J 4x16 mm2 délky 40 m
(přeložení stávajícího kabelového vedení
CYKY 4x16 mm2), se společností ČEZ
Distribuce a. s., IČ 247290035
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
„I/14 a II/309 Dobruška - okružní křižovatka – SO 102, 103, 301, 401“ se Společností
Dobruška – SOVIS + REKOM, za níž jedná
její správce SOVIS CZ, a. s., IČ 27532208.
Tímto dodatkem se zvyšuje cena za dílo
o nové práce za 581.250,44 Kč bez DPH
na celkových 8.478.628,27 Kč bez DPH
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka osvětlovací
soustavy (setu)“ výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to
nabídky společnosti EUROLAMP, s. r. o.,
IČ 25587943. Nabídková cena této společnosti činí 156.348 Kč bez DPH,
189.181,08 Kč vč. DPH podle platné sazby
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka elektrického
ponorného čerpadla“ výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to
nabídky společnosti THT Polička, s. r. o.,
IČ 46508147. Nabídková cena této společnosti činí 44.700 Kč bez DPH, 54.087 Kč
vč. DPH podle platné sazby
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka velkokapacitní samonosné nádrže“ výběr nejvhodnější
nabídky pro plnění této veřejné zakázky,
a to nabídky společnosti GUMOTEX coating, s. r. o., IČ 07417659. Nabídková cena
této společnosti činí 39.859 Kč bez DPH,
48.229,39 Kč vč. DPH podle platné sazby
– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí se Společenstvím vlastníků jednotek
702 v Dobrušce, IČ 25990071, za účelem
výkopových a stavebních prací, uložení
zeminy a umístění zařízení staveniště pro
opravy bytového domu čp. 702 v Dobrušce,
spočívající v provedení hydroizolace domu.
– zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č.
2 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne
04.05.2017, uzavřené s Josefem Jarkovským, IČ 48986691, na pronájem tří částí
pozemku parc. č. 2170/13 v obci a k. ú.
Dobruška. Záměrem budou oznámeny tyto

–

–

–

–

–

–

–

změny nájemní smlouvy:
– rozšíření předmětu nájmu o další dvě
části pozemku parc. č. 2170/13 v obci
a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu,
– zvýšení ceny nájmu
termín konání Dobrušské pouti 2020
ve dnech 22.05. – 24.05.2020 s provozem
atrakcí již od 20.05.2020
uzavření nájemní smlouvy s Monikou Růžičkovou, IČ 45930139, na plochy na náměstí F. L. Věka a parkoviště za budovou
Společenského centra – Kina 70
uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s Liborem Tomkem,
IČ 66288185, DIČ CZ7803153259, a to
části pozemku parc. č. 2151/12 v obci a k.
ú. Dobruška
pořadí účastníků na prodej pozemku parc.
č. 468 – zastavěná plocha a nádvoří – v rozsahu vymezeném geometrickým plánem
GPL 1670-72/2012 ze dne 25.04.2012,
jehož součástí je budova čp. 285 – rodinného domu (na adrese Křovická čp.
285, Dobruška), a pozemku parc. č. 469
– zahrada, vše v obci a k. ú. Dobruška:
1. XXXXX Nabízená kupní cena
1.311.999 Kč
uzavření kupní smlouvy s XXXXX na prodej použité pistole CZ 75 Para, v. č. U3174,
inv. č. 2115011, za kupní cenu 5.000 Kč
a použité pistole CZ 75 Para, v. č. U3179,
inv. č. 2115010, za kupní cenu 5.000 Kč,
tedy za celkovou kupní cenu 10.000 Kč.
Cena bude zaplacena hotově při podpisu
kupní smlouvy, zároveň dojde k předání
předmětu prodeje
pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře
s doprovodem do partnerského polského
města Miejska Górka na akci Dny Miejskiej Górky 2019, která se uskuteční 13.07.
– 14.07.2019 a nákup sudového dobrušského piva jako prezentaci české gastronomie
na Slavnostech v Miejskiej Górce
úhradu nákladů za autobus Josefu Jarkovskému, se sídlem Domašín 96, 518 01
Dobruška, IČ 48986691 do polského města
Miejska Górka a zpět pro mažoretky Tyrkys, které se na základě pozvání starosty
města Miejska Górka zúčastní místních
slavností 14.07.2019

bere na vědomí
– zvýšení základního platu platovým postupem pro paní Mgr. Bc. Alenu Bačíkovou,
MBA, ředitelku Základní školy Františka
Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350,
okres Rychnov nad Kněžnou, od 01.08.2019

souhlasí
– s vybudováním sjezdu z místní komunikace
ve vlastnictví města Dobrušky na pozemku parc. č. 1170/2 v obci Dobruška a k. ú.
Spáleniště na pozemek parc. č. 240 v obci
Dobruška a k. ú. Spáleniště ve vlastnictví
paní XXXXX v souladu s předloženým
výkresem nazvaným Charakteristické provedení sjezdu č. 1 SJ projektové dokumentace vyhotovené Ing. Jaroslavem Pﬂegerem,
Jablonné v Podještědí, s názvem „Výstavba
rodinného domu na p.č. 1241, 240, 233/3
v k.ú. Spáleniště“, zakázka číslo 2810/01,
a za splnění podmínek, které jsou uvedeny v příloze. Zároveň Rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním místní
komunikace na pozemku parc. č. 1170/2
v obci Dobruška a k. ú. Spáleniště ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
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komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v provádění stavebních prací souvisejících s výše uvedenou
stavbou sjezdu
– s bezplatným užíváním části místní komunikace Kostelní na pozemku parc. č. 2857/1
v obci a k. ú. Dobruška před domem čp.
9 dle přiloženého zákresu za účelem realizace výměny výkladních rámů (výloh)
u prodejních prostor umístěných v tomto
domě v termínu srpen – září 2019 na dobu
max. 2 dnů, přičemž přesný termín realizace prací pan XXXXX městu oznámí 10
dní předem. Po provedení stavebních prací
bude chodník uveden do původního stavu.
Zároveň Rada města Dobrušky souhlasí
se zvláštním užíváním místní komunikace Kostelní na pozemku parc. č. 2857/1
v obci a k. ú. Dobruška ve smyslu zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, spočívající
v provedení stavebních prací (výměny výkladních rámů)

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky schválit
– prodej pozemku parc. č. 468 – zastavěná
plocha a nádvoří – v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem GPL 1670-72/2012
ze dne 25.04.2012, jehož součástí je budova čp. 285 – rodinného domu (na adrese
Křovická čp. 285, Dobruška), a pozemku
parc. č. 469 – zahrada XXXXX za nejvyšší
ve výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu
1.311.999 Kč a uzavření příslušné kupní
smlouvy.

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 17. 6.: zasedání zastupitelstva
města
■ Úterý 18. 6.: kontrola poskytnutých dotací z Královéhradeckého kraje, vernisáž výstavy v malém sále SC – Kina 70
■ Středa 19. 6.: otevření nové spojovací chodby v SPŠel•it, výroční setkání
Farní charity Dobruška v pastoračním
centru
■ Čtvrtek 20. 6.: jednání s ředitelem
Energie AG Pavlem Linzerem
■ Pátek 21. 6.: zahájení turnaje v házené, předání vysvědčení studentům
SŠ – PVC, porada vedoucích odborů
a složek městského úřadu
■ Sobota 22 .6.: zlatá svatba
■ Neděle 23. 6.: vyhlášení výsledků turnaje v házené
■ Pondělí 24. 6.: schůze rady města
■ Úterý 25. 6.: jednání s ředitelkou Aqua
servisu, kontrolní den na stavbě okružní křižovatky, schůze představenstva
Centrálního zdroje tepla
■ Středa 26. 6.: rozloučení se žáky 9. ročníků základní školy Fr. Kupky
■ Čtvrtek 27. 6.: slavnostní nástup ke Dni
ozbrojených sil ve VGHMÚř Dobruška
■ Pátek 28. 6.: podpis memoranda cenové unie, setkání s představiteli Českých
drah, ČD Cargo a SŽDC

Okénko poslance Petra Sadovského:
Na návštěvě u severních sousedů
Nejsem zrovna
velký
cestovatel,
ale jako člen Výboru pro bezpečnost Parlamentu ČR
jsem byl nominován
na pracovní cestu
do Varšavy a Káhiry. V dnešním okénku vás seznámím s programem v Polsku
a v příštím článku se vrátím k pobytu
v Egyptě.
Víte, co je czołg, nebo kamizelka kuloodporna?
Já už to vím, protože jsem byl členem
delegace poslanců Výboru pro obranu
a pro bezpečnost do Varšavy. Nabitý program (od rána 8.30 do večera do 22 hodin)
a řada bilaterálních jednání: na Ministerstvu zahraničních věcí, na Ministerstvu
obrany, s partnerským výborem pro obranu, s parlamentní polsko-českou skupinou přátel atd. Máme stejné zájmy, jsme
ve stejné Evropě i v NATO a obě naše
země mají podobnou historickou zkušenost. Bylo nám velikou ctí poklonit se
ve Varšavě i památce Ryszarda Siwiece,
který zemřel na protest proti vstupu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa a položit věnec u památníku.
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Pro nás všechny bylo moc příjemné
i povídání s generálem Karlem Řehkou,
který si na nás udělal čas a přijel ze severu do Varšavy. Diskutovalo se nejenom
o aliančních strukturách, ale zejména o
jeho působení v Multinational Division
North East v polském Elblagu.
Velmi poučná byla i návštěva Frontexu.
Agentura Frontex, Evropská agentura pro
pohraniční a pobřežní stráž, byla zřízena
v roce 2004 s cílem pomoci členským státům EU a zemím přidruženým k Schengenu chránit vnější hranice prostoru
volného pohybu EU. Jelikož je Frontex
agenturou EU, je ﬁnancován z rozpočtu
unie a z příspěvků zemí přidružených k Schengenu.
V roce 2016 byla
agentura rozšířena
a
modernizována
a stala se Evropskou
agenturou pro pohraniční a pobřežní
stráž, čímž kromě
řízení migrace dostala za úkol i správu hranic a získala
větší odpovědnost
v oblasti boje pro-

■ Pondělí 1. 7.: jednání s členy
představenstva společnosti
DMO Invest, Open Air Cup 2019 – turnaj sponzorů
■ Středa 3. 7.: jednání s Pavlem Taussigem o další spolupráci a gratulace
k jeho sedmdesátým narozeninám
■ Čtvrtek 4. 7.: kontrolní den na ZUŠ,
zahájení turnaje Open Air Cup 2019
■ Sobota 6. 7.: předání pohárů na turnaji
Open Air Cup 2019
■ Pondělí 8. 7.: schůze rady města
■ Čtvrtek 11. 7.: kontrolní den na ZUŠ,
recepce na francouzském velvyslanectví v Praze u příležitosti státního svátku Francie
■ Pátek 12. 7.: jednání s technickým ředitelem společnosti Marius Pedersen
Jiřím Pražákem
■ Sobota 13. 7. – neděle 14. 7.: návštěva partnerského města Miejska Górka
v rámci „Dne města M. G.“
■ Pondělí 15. 7.: převzetí dokumentace k územnímu řízení projektu rekonstrukce bazénu od společnosti
CODE
■ Úterý 16. 7.: kontrolní den na stavbě
okružní křižovatky

ti přeshraniční trestné činnosti. Frontex
je operativní agentura s více než 1500
pracovníky z členských států, kteří jsou
nasazováni v celé EU. Za účelem zvýšení schopnosti sledovat nové a rychle se
vyvíjející okolnosti působí nyní situační
středisko agentury Frontex, které je odpovědné za monitorování vnějších hranic,
24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Zde
se nám věnovalo mnoho zaměstnanců,
včetně pana ředitele a bylo velmi zajímavé slyšet jejich názory. Neméně zajímavé bylo i sledování online záběrů člunů
se spoustou migrantů, monitorovaných
letadlem.
Dále jsme také navštívili Instytut pamięci narodovej. Pavel Žáček, zakladatel obdobné instituce u nás - Ústavu pro
studium totalitních režimů, byl ve svém
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živlu. Na několik
hodin nás mohl zavřít na jednání se
členy ústavu a následně v jejich archivu, kde je několik
kilometrů spisů a to
i přes to, že Polska
SB likvidovala spisy
zhruba rok. U nás to
bylo jen osm dnů.
P. S.: Středeční
podvečer, když jsme
měli chvilku „volné
zaměstnání“, jsme
neobjevovali žád-

ný div světa, ale ještě jsme si dobrovolně
střihli návštěvu Muzea Wojska Polskiego.
Je úžasné, všem návštěvníkům Varšavy
vřele doporučuji!
Domů jsem přijel totálně unavený,
ale plný informací a poznání od našeho
severního souseda. Měl jsem dojem, že
vytíženější pracovní cesta už nemůže být.
To jsem se ale hluboce mýlil. Netušil
jsem, co mě čeká o týden později v Káhiře. Ale o tom až příště.
Pozn.: Czołg je tank a kamizelka kuloodporna je ochranná vesta (balistická)!
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec Parlamentu ČR

AKTUALITY Z MĚSTA
Cyklotrasy nejsou aktuální prioritou města Dobrušky?!
Toto vysvětlení mi bylo místostarostou
Sixtou podáno, když jsem se pídil po tom,
proč město letos v květnu nevyužilo dotační výzvu Královéhradeckého kraje
na podporu výstavby krajských páteřních cyklotras a nepodalo žádost o dotaci
na rekonstrukci lesní komunikace mezi
Cháborami a Mělčanami a na vybudování
bezpečného přechodového místa v Cháborách u zastávky. Stavební povolení
na obě tyto akce mělo být hotovo do konce listopadu 2018, rada města povolila
zhotoviteli projektové dokumentace posun termínu do března 2019. Sepsat žádost a poslat ji Královéhradeckému kraji
je přitom podle mých zkušeností zcela
jednoduchý administrativní úkon, kéž by
takové žádosti byly u ostatních poskytovatelů. Argumentem vedení města, proč
se zatím nebude cesta rekonstruovat,
je preference jiných investičních akcí.
Na cyklotrasy není pamatováno v rozpočtu ani ve výhledu na příští rok. Dalším
„pseudoargumentem“ vedení města je to,
že kraj údajně podporuje jen rekonstrukce
úseků, které navazují a propojují stávající
komunikace. Proč jsme tedy před dvěma
lety dostali od tohoto samého „kraje“ dotaci na přípravné práce (projekt, stavební povolení,..) na identický úsek? Navíc
tato cesta již mnoho desetiletí existuje,
od roku 2018 dokonce již jako cyklostezka č. 4060, rekonstruovat by se měla její
větší část.
Podotýkám, že ze stejného dotačního
krajského programu se letos podařilo obci
Podbřezí plně zrekonstruovat úsek místní komunikace v délce 1.5 km od zámku
Skalka na Studánku s dotačním podílem
kraje v hodnotě cca 2.8 mil. Kč, Novému
Městu nad Metují silnici mezi Chlístovem
a Spy v délce 1.3 km a místní komuni-

kaci v ulici Železova louka v délce cca
700 m, obě akce s dotačním podílem kraje
cca 4 mil. Kč. Mimochodem tato druhá
komunikace je v současné době vlastně
slepá, končí u lesa a nikam nepokračuje,
takže výše uvedený argument vedení města o tom, že kraj podporuje pouze cyklotrasy navazující na stávající komunikace
jaksi zcela pokulhává, spíše obrazně řečeno se plazí, a to ještě pozadu. Další etapa
budování úseku přes les „Obora“ do Spů
od tohoto slepého místa je zatím teprve
ve fázi projektové přípravy.
To vše by nebylo možné, kdyby se před
lety nepodařilo přesvědčit kraj o tom, že
úsek Rychnov-Náchod by se měl stát 4.
páteřní krajskou cyklotrasou, tudíž i dotačně krajem podporovanou. Obce v okolí
Dobrušky tyto krajské dotace úspěšně využívají a my budeme z Chábor do Mělčan
jezdit bohužel stále po rozbité cestě, která
nám za mokra náležitě upraví zadní části oděvů. Cháborští občané a jejich děti
budou stále ohrožováni při nástupu a výstupu do autobusů projíždějícími vozidly,
protože na potřebný přechod se peníze nenajdou.
O jaké částky jsme mohli jako město
žádat?
O 4 mil. Kč na rekonstrukci cesty Chábory-Mělčany a dalších až 90 % nákladů
na přechodové místo. Osobně se domnívám, že když byly v minulém roce podpořeny krajem výše uvedené akce Podbřezí
a Nového Města, tak by kraj podobně řešil žádosti i letos, protože obě dobrušské
akce jsou na trase plánovaného cykloregionu Vlastimila Moravce, který propojuje
cyklotrasami Rychnov a Náchod.
Na přiložených obrázcích je možno
vidět úspěšně zrealizované úseky mezi
Skalkou a Studánkou, Chlístovem a Spy,

Železovou louku včetně jejího slepého
zakončení a naopak velice neutěšený stav
cesty mezi Mělčanami a Cháborami.

Chábory - Mělčany

Chlístov - Spy
7
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Skalka - Studánka
Na červnovém zasedání zastupitelstva
byl navíc jednomyslně přijat nový strategický plán, v němž je jedním z opatření
i propojení místních částí s Dobruškou sítí
cyklotras a úsek Mělčany-Chábory i přechodové místo v Cháborách jsou v něm
uvedeny též.
Na závěr ještě podotýkám, že když
jsem v roce 2017 připravoval ještě v pozici místostarosty žádost na kraj na vyhotovení projektové dokumentace, tak jsem
byl zastáncem toho, aby se tato cesta rekonstruovala ve stylu povrchu známého
např. z Hradeckých lesů - tedy pískoštěrk,
nebo z cesty mezi Říčkami a Nebeskou
Rybnou - tedy kvalitní zhutnělý jemný
štěrk. Obě tato řešení by za prvé plně po-

Železova Louka - 1

Železova Louka - 2

stačovala cyklistům i občasnému provozu
lesní techniky a za druhé by byla i podstatně levnější. Starosta Lžíčař toto odmítl
a prohlásil, že půjdeme do asfaltu. Kraj
následně dotačně podpořil projektovou
přípravu této asfaltové varianty (dotace
cca 750 tis. Kč) a vyprojektoval se tedy
asfaltový povrch. Ale dál asi bohužel nebude nic, starosta asi již tento asfalt nepovažuje za prioritu a nepůjde do něho.
Nebo se mýlím a na radnici se proberou
a uvědomí si, že když se věnuje nemalá
částka, byť ne z prostředků města na projekt, tak by bylo i dobré jej realizovat?!
Osobně bych tomu byl velmi rád.
A proč o tom vůbec píšu? Protože jsem
opakovaně urgoval u místostarosty Sixty
i u rady města, aby dotační žádost na kraj
sepsali, hovořil jsem o tom i na zasedání zastupitelstva v červnu. Vedení města
mi prostřednictvím vedoucího rozvoje již
poněkolikáté jen sdělilo, že rekonstrukce
cyklotrasy nenavazující na stávající komunikace nemusí být krajem podpořena.
Já toto vysvětlení vedení města ale fakt
nechápu. Ta lesní cesta přece existuje
a navíc je po ní vedena oﬁciální turistická

cyklostezka č. 4060, přičemž její část by
se rekonstruovala. Ptám se tedy v rámci
článku znovu, na jakou cestu nenavazuje?
Druhým argumentem vedení města je
prý nedostatek ﬁnancí na všechny akce,
které jsou vytyčeny v novém strategickém plánu. Vedení města bude vzhledem
k „velmi ambicióznímu“ strategickému
plánu preferovat hlavně akce, které budou dotačně podpořeny výrazněji, než rekonstrukce lesní komunikace z krajského
dotačního programu. Vedení města tudíž
klidně opovrhne i nabízenou částkou 4
mil. Kč. + a další částkou - až 90 % nákladů na přechod v Cháborách. A to mi
skutečně jako rozumná úvaha nepřipadá.
Cyklistům dojíždějícím do práce a do škol
nezbývá než se smířit s tím, že v úseku
Chábory-Dobruška budou i nadále jezdit
po nebezpečné silnici I. třídy...
Je to rozumné? Co myslíte?
Celý život se snažím řídit podle úsloví
„Když se chce, tak všechno jde!“
Na popsanou situaci v článku se ale
krásně hodí negace tohoto úsloví:
„Když se nechce, tak nejde nic!“
Petr Poláček, zastupitel

Momentálně se realizují důležitější investiční akce
Město Dobruška pracuje na celé řadě investičních akcí,
přičemž se při jejich realizaci musí řídit rozpočtem schváleným všemi zastupiteli, tedy vedením města. Proto jsem
kolegovi Petru Poláčkovi odpověděl tak, jak uvádí v titulku
svého článku (na předchozí straně), že rekonstrukce cyklotrasy z Chábor do Mělčan v současné době nemá nejvyšší
prioritu.
Město nepožádalo o dotaci mimo jiné z následujících důvodů. Akce sice dle zadání dotační výzvy krajského úřadu
mohla obdržet až 4 miliony korun, ovšem na celý Královéhradecký kraj v rámci této výzvy bylo celkově alokováno 10 milionů. Je tedy málo pravděpodobné, že by pouze
do Dobrušky putovala téměř polovina z této souhrnné částky. Jestliže bychom připustili i tuto možnost, stejně bychom
do městské kasy museli sáhnout pro dalších minimálně 8 milionů, protože náklady na rekonstrukci téměř 1,2 kilometru
dlouhého lesního úseku Chábory – Mělčany činí cca 12 mi8

lionů. Po cestě zároveň jezdí těžká zemědělská a lesní technika, proto musí mít nosnost až 40 tun. Podmínkou získání
dotace bylo mimo jiné zajištění prostředků ze strany města
na spoluﬁnancování. Město momentálně nemá 8 milionů korun volných prostředků pro ﬁnancování rekonstrukce cyklostezky a už vůbec ne přímo v rozpočtu schválených, jak to
vyžadují podmínky žádostí o dotace.
Odbor rozvoje města se snaží připravovat projekty na investiční akce z různých oblastí až do stadia stavebního povolení. Následně se čeká na vhodné dotační tituly. Příkladem je
žádost o dotaci na revitalizaci teplárny a vybudování nového
zázemí technických služeb (dotace 60 %, ve výši 15 milionů korun z celkových 25 milionů). Nezbývá než věřit, že
obdobně výhodný dotační titul bude v brzké době vypsán
na realizaci cyklotras…
Miroslav Sixta, místostarosta Dobrušky

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 8 / 2019

Neukáznění řidiči na autobusovém nádraží
Znalost dopravních značek je jedním ze
základů, které by měl každý účastník silničního provozu a obzvláště řidič ovládat.
Jejich umístění má pro provoz na pozemních komunikacích svůj význam a jsou určeny k jeho regulaci nebo omezení. Takové
omezení je i v Dobrušce u Archlebových
sadů v prostoru autobusového nádraží.
Zde je provoz omezen dopravní značkou
B1 (zákaz vjezdu) s dodatkovou tabulkou ,,MIMO BUS, DOPRAVNÍ OBSLUHY A VOZIDEL DO AREÁLU HEMA,
JECH“. Bohužel stále více řidičů si myslí,
že jejich jednání nikoho neomezuje a nerespektují význam dopravních značek.
Kvůli jejich bezohlednosti, když do místa
neoprávněně vjedou, svá vozidla zaparku-

jí a odejdou si na nákup
nebo k lékaři, zde vznikají komplikace linkovým autobusům, jejichž
řidiči je poté nemají kde
při přestávce odstavit. Upozorňuji, že každé obdobné porušení lze postihnout blokovou pokutou až do výše 2000 Kč.
Dále bych chtěl touto cestou oslovit
občany, že Městská policie Dobruška
hledá zodpovědného občana, který bude
ochoten se strážníky spolupracovat při
dohledu u přechodu pro chodce u ZŠ Fr.
Kupky. Jedná se o pracovní poměr na dohodu o provedení práce v časovém rozmezí od 6.45 do 7.45 a od 12.00 do 13.00.
Bc. Adolf Soumar, vrchní strážník

Ulice Podskalí po rozsáhlé
rekonstrukci prokoukla
Kdo se v současné době projde ulicí Podskalí, tak se určitě nestačí divit, jak se tato romantická část Dobrušky rozzářila do krásy. Nové chodníky, osvětlené schodiště k bowlingu
a nová parkovací stání, to je výsledek vydařené rekonstrukce,
která zkvalitní a zpříjemní život zde bydlícím i jen procházejícím
občanům města.

„Žádná stavba není ovšem bez komplikací. V tomto případě
bylo oproti předpokladu nutné vyměnit 70 metrů dosluhující
dešťové kanalizace. Tato záležitost prodloužila termín dokončení o téměř 33 týdnů, protože na zimní období se musely práce
přerušit. Za rekonstrukci neobvykle úzké, svažité a členité ulice,
o přibližné délce 200 metrů, město Dobruška zaplatilo stavební
ﬁrmě KENVI CZ s.r.o. 2 786 167,48 Kč, včetně DPH. Položeno
bylo přes 700 metrů čtverečních betonové dlažby, vznikla nová
parkovací stání a nové osvětlené schodiště,“ uvedl k rekonstrukci Miloš Votroubek z odboru rozvoje města.
(dr)
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Milí spoluobčané, rok se s rokem sešel a my se pomalu začínáme připravovat na druhý ročník Týdne pěstounství.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Dobruška se opět zapojí do smysluplné kampaně, která i letos bude
probíhat napříč celou naší republikou.
Týden pěstounství Královéhradeckého kraje proběhne v termínu od 8. do 13. září.
Zvolené aktivity se nám v minulém ročníku osvědčily, proto i letos vás srdečně zveme na výstavu dětských prací na téma
Pěstounská rodina a cool rodina očima dětí. Výstava se uskuteční
v prostorách Městského úřadu Dobruška a Úřadu práce, náměstí
F. L. Věka 26 (v budově sídlí Česká spořitelna) a bude probíhat
po celou pracovní dobu obou úřadů.
Kresby nám dodali žáci Mateřské školy Dobruška, základních
škol Dobruška, Opočno, Podbřezí a Gymnázia Dobruška.
Chcete se stát náhradním rodičem?
Uvažujete o osvojení dítěte nebo byste se chtěli stát pěstouny?
Zajímá vás, jak dochází ke zprostředkování náhradní rodinné péče?
Věděli jste, že po přijetí dítěte do pěstounské péče získáte
pomoc a podporu od doprovázející organizace?
Zajímá vás, které děti potřebují možná právě vás?

Pokud jste si někdy kladli podobné
otázky, pak můžete v pondělí 9. září
v době od 8.30 do 12 hodin přijít
do prostor Městského úřadu v Dobrušce, OSVZ, budovy č. p. 26 nebo od 12.30 do 17.30 hodin
do dobrušské knihovny, kde vám velmi ochotně na všechny
vaše dotazy budou odpovídat pracovnice doprovázející organizace Diamant z Jaroměře.
I v tomto ročníku budete mít možnost prohlédnout si šestidílný dokument Rodiče napořád, natočený Českou televizí. Dokument bude promítán celodenně od 8.30 hodin do 17.30 hodin
v prostorách Městské knihovny.
Loňský ročník byl z našeho pohledu velmi úspěšný. Několik
z vás se rozhodlo stát se pěstounem, absolvovalo přípravu pěstounů, pohovory s psychologem atd. a bylo zařazeno do evidence
pěstounů. Nyní čekají na přijetí dítěte, které jejich pomoc potřebuje. Moc bychom si přáli, aby se nám i v druhém ročníku Týdne
pěstounství podařilo motivovat někoho z vás, našich spoluobčanů, k pěstounství.
Některé děti možná čekají právě na vás!
Ing. Radka Sobotková,
referentka NRP, OSPOD a zaměstnanci OSPOD

ADVOKÁT RADÍ
Vlhký byt a nečinný pronajímatel
Žiji již několik le ve vlhkém přízemním bytě, přičemž vlhkost se stále
zhoršuje a často se objevují i plísně,
což mi způsobuje už i zdravotní potíže.
Zkoušela jsem se dohodnout s pronajímatelem, ale řekl mi, že platím tak malý
nájem, že mi žádné opravy v bytě provádět nebude. Nevím, co bych měla dělat, slyšela jsem o slevě z nájmu, ale to
můj problém neřeší, chci hlavně byt bez
vlhkosti. Pokud bych bydlení změnila,
tak bych zase nejspíš neměla na nájem.
No a soudit se by bylo určitě nadlouho.
Existuje ještě nějaká jiná možnost, jak
situaci řešit?
Předně je nutné říci, že pronajímatel
má určité povinnosti bez ohledu na výši
nájmu za byt. Argument, že platíte málo,
tedy nemusí obstát. To, jaké opravy v bytě
řeší pronajímatel a jaký nájemce, je dáno
občanským zákoníkem a zejména pak
prováděcím předpisem, kterým je nařízení
vlády č. 308/2015 Sb.

Vlhkost v bytě může mít celou řadu
příčin, od celkem dobře odstranitelných,
jako je třeba nedostatečné větrání, až
po příčiny, které by vyžadovaly stavební
úpravy. Pokud se domníváte, že důvodem
vlhkosti jsou nějaké stavební nedostatky,
které by měl řešit pronajímatel, tak máte
možnost se obrátit na místně příslušný
stavební úřad. Ten totiž může v určitých
případech, kdy je to ve veřejném zájmu,
jednak provádět místní šetření, ale i nařizovat nezbytné opravy. Veřejným zájmem
může být dle daného § 132 odst. 3 písm.
e) stavebního zákona i odstrabnění zdravotních či hygienických závad na stavbě.
Na stavební úřad je vhodné doložit například fotodokumentaci bytu, zdravotní
dokumentaci, pokud prokazuje zdravotní
problémy spojené s pobytem ve vlhkém
bytě, komunikaci s pronajímatelem, případně vyjádření odborníků či řemeslníků,
kteří v bytě vlhkost řešili, pokud je máte
k dispozici.

V daném případě by zřejmě stavební
úřad nejprve provedl kontrolní prohlídku, případně v návaznosti na ni nařídil
znalecké zkoumání, jehož výsledkem by
mělo být jednak zjištění aktuálního stavu a zejména pak jeho příčin a možností
řešení. Pokud by výsledkem znaleckého
zkoumání byla doporučení stavebních
úprav, které by měly vést k odvlhčení
a s tím spojeným odstraněním plísní, měl
by stavební úřad nařídit majiteli bytu, aby
tyto stavební úpravy provedl. Jejich neprovedení pak může úřad sankcionovat.
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

V září kraj rozdělí na výměnu kotlů dalších 150 milionů
Zájemci o výměnu nevyhovujícího
zdroje vytápění mají další šanci získat
dotační podporu již v září. Registrace pořadových čísel proběhne 11. září
od 10 hodin a následný příjem žádostí s pořadovým číslem 1–1500 bude
od 16. do 30. září Královéhradecký kraj
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rozdělí v této vlně mezi žadatele 150 milionů korun a předpokládá, že do roku 2022
rozdělí až 207 milionů.
„Dotace bude sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé
emisní třídy za kotel na biomasu, plynový
kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.

Podporu není možné získat na výměnu
stávajícího kotle s automatickým přikládáním, stávajícího plynového kotle nebo
lokálních topidel, jako jsou krbová nebo
akumulační kamna,“ uvedl radní Pavel
Hečko odpovědný za oblast regionálního
rozvoje, grantů a dotací.
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Příjemce dostane část ze skutečně vynaložených výdajů podle zvoleného vytápění:
75 % v případě plynového kondenzačního
kotle (nejvýše 95 000 Kč);
80 % v případě kotle pouze na biomasu
s ručním přikládáním (nejvýše 100 000 Kč);
80 % v případě tepelného čerpadla nebo
automatického kotle pouze na biomasu
(nejvýše 120 000 Kč).
Podpora se zvýší o 7 500 Kč v obcích,
které ministerstvo životního prostředí
označilo jako prioritní z hlediska ochrany
ovzduší. V Královéhradeckém kraji jde
celkem o 156 měst a obcí.
Další vlna kotlíkových dotací se plánuje na jaro 2020. Zájemci o podporu najdou
veškeré informace na webu krajského
úřadu.
Dosud Královéhradecký kraj rozdělil
na kotlíkových dotacích přes 305 milionů
korun, za které se vyměnilo 2900 zastaralých kotlů. Nahradila je většinou tepelná
čerpadla, která si majitelé pořídili v téměř
polovině případů.
(mf)

OPRAVA
V minulém čísle Dobrušského zpravodaje došlo v článku „Ocenění dárců
krve v Rychnově“ k záměně počtu odběrů zasloužilých dárců z Dobrušky. Držiteli Zlatého kříže III. stupně Českého
červeného kříže za 80 odběrů krve se stali manželé
Michaela a Roman Petrovi, Pavel Nejman a Pavel
Svoboda. Anna Kubrová splnila podmínky pro udělení
Zlaté medaile dr. Janského za čtyřicetkrát darovanou
krev. Dotčeným dárcům se omlouváme.
(re)

Restaurování pomníků pokračuje
Stejně jako v předchozích letech se
i v letošním roce uskuteční v Dobrušce opravy památek místního významu,
které jsou v majetku města. Kompletní
opravy a restaurování pomníku padlých
v 1. světové válce v Dobrušce – Pulicích a Žižkova kamene v Archlebových

sadech provede restaurátor Petr Tomáš
z Nového Města nad Metují a kompletní opravy pomníku padlých v 1. světové
válce v Archlebových sadech v Dobrušce
zrealizuje kameník Aleš Holanec z Dobrušky. Práce by měly být hotové do konce
září.
(ps)

Na Rychnovsku se rozpadá
regionální cena pro vodné a stočné
Od 1. července 2019 dochází k rozpadu jednotné regionální ceny pro vodné
a stočné, tzn. končí plošná solidarita napříč regionem provozovaným společností
AQUA SERVIS, a.s.. Nekončí však solidarita některých větších měst vůči malým, zpravidla spádovým obcím, vznikají
však současně skupiny obcí uplatňujících
společnou cenu – cenové unie. V případě
dodávky pitné vody tak vzniklo pět cenových unií (Rychnov a obce, Dobruška
a obce, Kostelec a Tutleky, Císařská studánka a Dřížná, Doudleby a Záměl) a pět
samostatných cen pro vodné uplatňovaných v rámci svazku obcí Tichá Orlice,
Obecní voda, Křivina a obcí Bolehošť
a Lípa nad Orlicí. Kromě spádovosti měla

na vznik cenových unií nemalý vliv propojenost jednotlivých vodovodů a ochota
k vzájemné osobní spolupráci. U vody
odpadní je situace odlišná, neboť systémy
nejsou propojeny a každý vlastník kanalizace a čistírny odpadních vod bude mít
svoji cenu, vznikne tedy 8 cen pro stočné.
Cena vody bude v konkrétním území odrážet reálné náklady spojené s její výrobou, dodávkou, odvedením a čištěním.
Na většině území odběratelé rozpad
regionální ceny nepocítí a cena vody minimálně pro celý rok 2019 zůstane stejná.
V prvním pololetí roku 2019 ještě docházelo u ekonomicky neefektivních systémů k jejímu dotování ze strany systémů
ekonomicky silnějších. Pro druhé pololetí

někteří vlastníci vodovodů a kanalizací
„podrželi“ cenu vody na stejné úrovni.
Provoz vodárenské infrastruktury bude
i nadále zajišťovat v celém regionu stávající provozovatel AQUA SERVIS, a.s.
„Pro roky následující by však vodovodní či kanalizační systém měl generovat
dostatek ﬁnančních prostředků pro jeho
udržení v řádném stavu pro budoucí generace, tzn. vlastníci budou muset klást důraz na nákladově efektivní provoz a cenu
vodného a stočného vnímat jako zdroj ﬁnančních prostředků pro provádění oprav
a rekonstrukcí vodohospodářského majetku,“ dodala Iveta Doležalová, generální
ředitelka společnosti AQUA SERVIS, a.s.
AQUA SERVIS, a.s.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
04. 08.
10. 08.
11. 08.
17. 08.
18. 08.
24. 08.
25. 08.
31. 08.
01. 09.
07. 09.

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
MDDr. Tomáš Petrák - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
MUDr. Skřičková Zdena
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 598 205
494 515 695

Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
11
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Z HISTORIE
210 let | * 1809 – † 1888 Josef Mnohoslav Roštlapil
* 15. 8. 1809 v Kostelci nad Orlicí
† 10. 10. 1888 v Dobrušce
Jestliže se o Dobrušce hovoří v souvislosti s obdobím národního obrození,
pak všem na mysli vytane především
František Vladislav Hek. Zdánlivě v jeho
stínu stojí osobnost Roštlapilova. Tento
kněz, národní buditel, spisovatel a historik, od jehož narození uplyne 210 let,
však po sobě zanechal v historii Dobrušky
nesmazatelnou stopu.
Josef Mnohoslav Roštlapil po absolvování hradeckého semináře začal
kaplanovat v Miletíně, kde se spřátelil
s Karlem Jaromírem Erbenem, poté působil na několika dalších místech a v letech
1840 - 1856 v Dobrušce. Toto období je
pro něho nejčinorodějším. Seznamuje se

s bohuslavickým expositou a historikem
Janem Karlem Rojkem. J. K. Rojek byl
duší vlasteneckého života širokého okolí
a bohuslavická fara se stala přirozeným
střediskem vlastenců severovýchodních
Čech. V revolučním roce 1848 se spolu
s přítelem Roštlapilem zúčastnil i Slovanského sjezdu v Praze.
V roce 1857 byl Roštlapil jmenován
farářem v Opočně a 1881 osobním děkanem. Roku 1864 byl zvolen dopisujícím členem Českého muzea a roku 1871
se stal členem Svatoboru. Obsáhlá byla
jeho činnost vědecká a publikační. Vydal Latinsko - německo - český slovník
lékařské terminologie (1844), Biblickou
pedagogiku (1845), napsal také Harmonii
čtvera evangelistů, Hebrejské starožitnosti a veršované Obrazy ze života svatého

Úvod Roštlapilovy Pamětnice dobrušského děkanství
12

Josef Mnohoslav Roštlapil
Petra, apoštola Páně. Pro Národní muzeum přepsal v letech 1855 - 1857 Dekreta
jednoty bratrské. Svými články přispíval
do Časopisu českého duchovenstva, Českého muzea, do Zieglerova pedagogického časopisu Přítel mládeže a do Květů.
Svůj zájem o astronomii uplatnil jako
autor některých hesel z oboru astronomie
v Riegrové slovníku naučném.
Jeho nejvýznamnějším historiograﬁckým dílem je Pamětnice děkanství dobrušského. Kroniku začal psát za svého
kaplanského působení v Dobrušce, ale
dokončil ji, až když se do města vrátil
v roce 1885 na odpočinek. Rozsáhlá práce, která je základním historickým dílem
věnovaným Dobrušce, obsahuje více než
500 rukopisných stran. Její stručný výtah
pak vydal roku 1887 jako „Paměti města Dobrušky a panství opočenského“.
J. M. Roštlapil je také prvním známým
dobrušským archivářem. Uspořádal a přeložil z latiny i němčiny mimo jiné všechna
městská privilegia.
Roštlapil, který byl díky svému kněžskému působení v denním styku s obyvateli, si dobře uvědomoval i hmotnou
bídu některých farníků a jedno z východisek viděl v získání vzdělání a řemeslné
zručnosti. Proto spolu s přítelem Rojkem
založil v Bohuslavicích tkalcovskou školu a vzorovou přádelnu, která měla svým
absolventům zajistit kvaliﬁkaci a tedy
i slušné výdělky.
Místem posledního odpočinku Josefa Mnohoslava Roštlapila je děkanská
hrobka na městském hřbitově. Půjdete-li
někdy kolem, vzpomeňte na velkého vlastence a činorodého člověka, někdy neprávem pozapomenutého.
(jf)
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130 let od velké výstavy
Jsou v historii činy, kterým sluší přídavné jméno průkopnické. Jsou to takové,
které ještě nikdo nevyzkoušel, které jsou
první. Patří k nim bezesporu i první krajinská hospodářská a průmyslová výstava, která se uskutečnila v Dobrušce roku
1889. Jejím hlavním iniciátorem a organizátorem byl podnikatel a tehdejší starosta
města Josef Archleb.
Dobruška počátku druhé poloviny
19. století bývá někdy charakterizována
jako ospalé maloměsto, v jehož stojatých
vodách se nic podstatného nedělo. Jakoby
místní občané byli pamětlivi hesla zvěčnělého rakouského mocnáře Františka
I. jen nic neměnit. Ale tak úplně pravda to nebylo. Od počátku šedesátých let
dochází v důsledku změn v celém státě
i ke změnám v našem městě.
Aktivizuje se občanská společnost, a to
především rozvojem spolkového života,
jehož společným jmenovatelem se staly
myšlenky vlastenectví, navazující na úsilí
předchozích generací vlasteneckých aktivistů, které historie nazvala národními
buditeli. Dobrušské tradice v tomto směru reprezentuje nejen František Vladislav
Hek, ale i Josef Liboslav Ziegler, Jan Prokop Víteček, Jan Evangelista Havelka,
v další generaci pak zejména první dobrušští historikové Roštlapil a Flesar.
Stojaté vody však setrvávaly v oblasti podnikatelské. Dobruška a Podorlicko

vůbec nebylo oblastí s dostatkem surovin
a dobrou dopravní dostupností. Proto sem
praktické naplňování podnikatelského
průmyslového rozmachu dorazilo se zpožděním a navíc bylo jen jakýmsi odleskem
průmyslové revoluce „století páry“.
Byli zde však lidé, kteří v tomto směru
usilovali o změnu. V jejich čele brzy stál
dobrušský lučebník a výrobce likérů Josef Archleb, který zformoval velmi agilní
opozici proti straně dosavadního starosty
Františka Laichtera, reprezentující spíše
konzervativní část místní komunity, zejména drobnějších řemeslníků, na nichž
byla položena hlavní síla hospodářského
potenciálu města.
Moderní a tvrdá Archlebova předvolební agitace se setkala s úspěchem a město
v něm našlo svého nového starostu. Muže,
pro nějž slovo pokrok bylo heslem i zaklínadlem, ostatně zcela v duchu rodící se
nové kapitalistické průmyslové společnosti. Jeho cílem bylo podpořit všestranně
rozvoj průmyslového podnikání ve městě
a přiblížit tak Dobrušku bouřlivě se rozvíjejícím městským společenstvím Českého
království. Zval proto i zkušené podnikatele, zejména v oblasti textilního průmyslu, který měl ve zdejších podmínkách
poměrně nejnadějnější možnosti rozvoje.
Jedním z impulzů, které měly podpořit
průmyslový rozvoj města, bylo i zorganizování dvou krajinských hospodářských
a průmyslových výstav v letech 1889
a 1892. Archleb
pojal
uspořádání
těchto akcí skutečně velkoryse. V nedávno
založeném
městském parku vyrostla nová budova
výstavního pavilónu
a pozvánky k vystavení svých výrobků
dostaly desítky podnikatelů z blízkého
Vstupní brána na hospodářskou a průmyslovou výstavu 1889
i vzdáleného okolí.

Katalog výstavy 1889
Výstavu poctil svou přítomností dokonce
rakousko-uherský ministr obchodu markýz Becquehem.
Samotná výstava se těšila velkému
zájmu návštěvníků z města a širokého regionu. Máme ji poměrně velmi podrobně
zdokumentovanou především díky velkému Archlebovu příznivci Aloisu Beerovi,
který jí věnoval celý jeden sešit své rozsáhlé obrázkové kroniky.
Po třech letech se výstava opakovala.
Kýžený efekt v podobě bouřlivého rozvoje podnikatelských aktivit však tyto
výstavy nepřinesly. Městskou pokladnu
navíc značně vyčerpaly a nakonec vedly
i k politickému pádu Archleba ze starostenského úřadu.
Přesto zůstávají výstavy světlým bodem novodobé dobrušské historie, dokladem počátků průmyslového rozvoje
našeho města. Pro úplnost je třeba dodat,
že další výstava takovéhoto typu, připomínající dobrušský průmysl a podnikání, se uskutečnila roku 1995 v rámci
oslav 675. výročí první písemné zprávy
o Dobrušce.
(jm)

Poutnímu místu Studánka je už 320 let
Jen málokdo z Dobrušťáků neví nebo
neslyšel o poutním místě Studánka. Najdeme ho při cestě mezi Cháborami a Domašínem. A je to až neuvěřitelné, ale
první zmínka o tomto místě pochází už
z roku 1699 a je spojena s malým velkým
zázrakem.
Ten pak přesně popisuje dobrušský
kaplan Josef Spiroch v Pamětní knize kostela sv. Ducha z roku 1760. Vypráví příběh
dobrušského sládka Jana Tměje, zvaného
Karaﬁát, „muže dobrého života chvalitebné pověsti“, který jednou při vaření piva
zcela nečekaně oslepl. Slepotu léčil léky,

které mu však nezabíraly. Obrátil se proto
se svými prosbami k Bohu a Panně Marii.
Jednou v noci měl pak sen, ve kterém ho
někdo volal a poradil mu, aby šel do lesa
hradišťského na Cháborách, kde nalezne
studánku zasypanou listím. Její vodou
si má několikrát vymýt oči a pak zase
uvidí.
Svůj sen vyprávěl manželce, ale ta
jeho vyprávění zprvu nevěřila. Když
se mu stejný sen zdál i další dvě noci,
přemluvil ženu, aby ho ke studánce dovedla. Studánku však nemohli najít,
proto se zeptali hajného, který bydlel
13
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nedaleko, kde naleznou onu zmiňovanou studánku. Hajný jim
studánku ukázal. Sládek poslal ženu do Dobrušky a po tři dny,
kdy pobýval u hajného, si oči ve studánce omýval. Třetí den,
když mu nesla oběd, ji už z dálky vyhlížel. Oba pak za tento
zázrak děkovali Bohu a hlavně Panně Marii. Studánku nechal
Jan Tměj obložit kameny a nad ní postavil stříšku s obrazem
Panny Marie. A tajemství malé studánky v lese si nenechali
pouze pro sebe. Jakmile se lidé z blízkého i vzdáleného okolí
dozvěděli o její zázračné vodě, začaly jich sem putovat stovky.
Ti si zde léčili hlavně „choroby oční, kožní a reumatické“.
Pro potřebu příchozích nemocných byly v blízkosti studánky
vybudovány lázně, kde „do země byly položeny borové truby, jimiž byla voda od studánky vedena do lázeňské budovy s pecemi
a vanami“. Les kolem studánky byl vymýcen, z bývalé hájovny
byl zřízen hostinec a vedle postavena roubená část pro ubytování
lázeňských hostů, kteří zde trávili třeba i několik týdnů.
V roce 1755 pak byla na vršku nad studánkou vystavěna na žádost hraběte Rudolfa Josefa Colloreda šestiúhelníková barokní
kaple „Narození Rodičky Boží Marie Panny“ s mansardovou
střechou a erbem Colloredů nad vchodem pro duchovní potřeby
zdejších hostů. A protože zde hosté děkovali nejen za uzdravení,
byla nedaleko od kaple ve stínu lip směrem k Dobrušce ještě
umístěna netradiční socha Jana Nepomuckého, pravděpodobně
ze sochařské dílny Pacáků, která tohoto světce zachycuje jako
poutníka spěchajícího ke kapli. Tu Studánce věnoval ﬁnanční
úředník, který byl za svoji činnost neprávem odsouzen do žaláře. Pomoc hledal u Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. Jeho
nevina pak byla prokázána a on z vděčnosti za své propuštění
nechal postavit tuto sochu.
V 19. století začaly zdejší lázně pomalu upadat vlivem rozvíjející se lékařské vědy, zřizováním nemocnic a vznikem
slavnějších a významnějších lázeňských měst. Neupadala však
duchovní sláva tohoto místa a stále ke kapli proudili poutníci
a s nimi i procesí. Nejvíce jako poděkování ve 30. letech, kdy
v Evropě řádila cholera a Dobruška a její okolí touto chorobou
nebyla zasažena.
Ke konci 19. století díky kaplanu Rozínkovi ze Skalky byl „výklenek nad pramenem důkladně opraven a přiměřeným vodostrojem opatřen a zřízením kamenných schodů přístupnější učiněn“.
Do výklenku ve zdi byla postavěna soška Matky Boží Lurdské.
Ani kaple neušla úpravám a její interiér byl zmodernizován, hlavně byly odstraněny „hole a berle po dlouhá léta zde věřícími odkládané“ a byla přistavěna zákristie a oplechována střecha.
Počátek 20. století znamená velký rozkvět Studánky. Díky
kaplanu Rozínkovi a děkanu Domašínskému byla v roce 1904
v přilehlém lese ve svahu nad potokem, „v němž plyne i voda ze
studánky“, vybudována křížová cesta, která končí Božím hrobem
vysvěceným v roce 1905, jehož základním kamenem je kámen
přivezený z cháborského hradiště. Každý z křížů zastavení byl darem věřících z okolí, proto jsou jejich jména vytesána na křížích.
Poslední velká úprava vnitřku kaple pak přišla v roce 1933
a tradice zdejších velkých poutí i nadále pokračovala. Tomu nezabránila ani 2. světová válka. Opojení z konce války přivedla
ke kapli poutě i několikrát v roce. Konaly se zde i dožínky, posvícenské mše a pobožnosti Křížové cesty, které končily zábavou
v přilehlém hostinci u Hronovských.
Poslední zábava se zde konala v roce 1954, která ukončila
dlouholetou tradici slavných poutí, posvícení, májových vínků,
odpoledních čajů i rodinných výletů dobrušských a opočenských
občanů. Od tohoto roku pak toto místo začalo upadat. Občas konané jednotlivé mše už nemohly navrátit zašlou slávu tomuto místu.
V roce 1979 je kaple díky okolním dobrovolníkům rozsáhle
opravena a na chvíli Studánka ještě získává svoji krásu. Dnes se
tu už jenom dvakrát v roce scházejí věřící, aby si připomenuli
ženu, které je kaple zasvěcena. V ostatních dnech je toto zapomenuté místo kousek od Dobrušky místem, kde se občas zastaví
cyklisté a turisté, aby se osvěžili vodou ze studánky a připomenuli si zašlou slávu zdejších lázní.
(jme)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci srpnu oslaví významná životní jubilea:
Jindřiška Macková
94 let Dobruška, Doly
Marie Šlechtová
94 let Dobruška, Za Universitou
Božena Michlová
91 let Dobruška, Čsl. armády
Marie Hájková
90 let Dobruška, Javorová
Vladislav Čuda
80 let Dobruška, Křovice
Jiřina Vlková
80 let Dobruška, Solnická
Marie Chmelařová
75 let Dobruška, Pulice
Ludvika Lněničková
75 let Dobruška, Orlická
Jaroslav Vacek
75 let Dobruška, Za Universitou
Jan Flégl
70 let Dobruška, Čs. odboje
Jana Němcová
70 let Dobruška, Zd. Nejedlého
Josef Bednář
70 let Dobruška, Mírová
Božena Stuchlíková
70 let Dobruška, Pulice
Jaroslav Doležal
65 let Dobruška, Jiráskova
Jaroslav Svědík
65 let Dobruška, Chábory
Jindřich Šimánek
65 let Dobruška, Doly

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V červnu z našich řad odešli
Anna Pařízková
Jiří Falta
Darina Šarišská
Josef Koubek
Václav Novotný

1926
1940
1960
1926
1933

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
Při každém vítání občánků na renesanční radnici na náměstí F. L. Věka se pořizují fotograﬁe dětí s rodiči a CD se záznamem celého obřadu. Upozorňujeme rodiče a příbuzné, že si je mohou zdarma vyzvednout na odboru dopravy a správy
vnitřních věcí – matrice.

Z KULTURY
Festival F. L. Věka 2019 | PROGRAM

Osm koncertů, dva nové koncertní prostory, špičkoví sólisté a soubory s velkým
renomé doma i v zahraničí – to bude devátý ročník festivalu F. L. Věka.

Začne v sobotu 14. září v Přepychách, kde si
posluchači
budou
moci
vychutnat
„hlas“ obnovených
varhan ve spojení
s vytříbeným sopránem Gabriely Eibenové. Závěrečný
koncert, který se
uskuteční netradičně v úterý 5. listopadu a netradičně
v 19 hodin, bude
jistě skvělým vyvrcholením letošního
festivalu – MELODY MAKERS Ondřeje
Havelky jsou zárukou výjimečného hudebního zážitku.
(eda)

Festivalová předehra
na obnovené varhany
Sobota 14. září v 17 hodin
Přepychy, kostel sv. Prokopa
Gabriela EIBENOVÁ (soprán)
Adam VIKTORA (varhany)

♫
♫

Filharmonie
a vítěz Kreislerovy soutěže
Neděle 15. září v 17 hodin
Dobruška, kostel sv. Václava
Jan MRÁČEK (housle)
Lukáš KLÁNSKÝ (dirigent)
KOMORNÍ FILHARMONIE
PARDUBICE
15
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Světově respektované kvarteto
Sobota 21. září v 17 hodin
Deštné v Orlických horách,
kostel sv. Máří Magdalény
WIHANOVO KVARTETO
Leoš ČEPICKÝ (primárius)

♫
♫

Malá noční hudba
Neděle 29. září v 17 hodin
Dobruška, kostel sv. Václava
Robert LEHRBAUMER
(dirigent, tympány)
BAROCCO SEMPRE GIOVANE

♫

Hvězda operního světa
Neděle 6. října v 17 hodin
Dobruška, Husův sbor
Gabriela BEŇAČKOVÁ (soprán)
Lubomír BRABEC (kytara)

Klavírní virtuos
Neděle 13. října v 17 hodin
Opočno, zámek – obrazárna
Jan BARTOŠ (klavír – recitál)

♫
♫

VSTUPENKY
Předprodej vstupenek a ABO vstupenek v hodnotě 1400 korun na IX.
ročník festivalu F. L. Věka bude zahájen v úterý 20. srpna na IC v Dobrušce
a on-line. V tento den také začne výměna dárkových poukazů za přenosné
ABO vstupenky zaručující přednostní
místa v koncertních prostorách.

♫

FESTIVALOVÝ AUTOBUS
Na koncerty v Deštném v Orlických
horách a v Solnici vypraví organizátoři
zdarma festivalový autobus, který budou moci využít majitelé ABO vstupenek, popř. majitelé vstupenek.

Tango Argentino!
Neděle 27. října v 17 hodin
Dobruška, ﬁrma Servisbal – showroom
ESCUALO KVINTET
Gabriela VERMELHO (zpěv)
Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers
Úterý 5. listopadu v 19 hodin
mimořádně!
Solnice, Společenský dům
Ondřej HAVELKA
a jeho MELODY MAKERS

www.mhf-vek.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek srpen 2019
Beletrie pro dospělé
Adrienne Bensonová
Clara Weiss
Alena Mornštajnová
Alena Jakoubková
Pavol Rankov
Roland Merullo
Diana Gabaldon
Robert Bryndza
Karine Giébelová
Katie Marshová
Ivana Konečná
Corban Addison
Rachael Anderson
David Grann
Chloé Duval
Mario Escobar

Pod rozpáleným sluncem
Já už budu hodná
Tiché roky
Manžel do domu... hůl do ruky
Legenda o jazyku:
Nepomucký 1972
Radost z obyčejnosti:
prázdniny papeže s dalajlámou
Ledový dech
Smrtící tajnosti
Pouhý stín
Stejně je život krásný
Pomněnka v nesnázích
Trnitá sklizeň
Pád lorda Draysona
Krvavé prachy
Zámek u řeky
Osvětimská ukolébavka

Naučná literatura pro dospělé
Jitka Šestáková
1989: Praha na konci listopadu.
Občanské fórum, Generální stávka,
Chvíle zvaná naděje
Jiří Štekl
Rozhlednovým rájem 2019
Tereza Nagy Štolbová
Dcera padajícího listí
Josef Klíma
Zločin jak ho pamatuju

A. Skoumalová, L. Hrouda Rostliny naší přírody:
štětcem Anny Skoumalové,
perem Lubomíra Hroudy
Jakub Szántó
Za oponou války
Vladimír Kafka
Mapa duše, mapa života
Bernadette McDonaldová Kurtyka
Nathalie Jomardová
Drobeček:
deník nepřipravené matky
Leoš Šimánek
Austrálie země kontrastů
Literatura pro děti
Lucie Šavlíková
Petr Stančík
P. Wechterowicz,
E. Dziubaková
Klára Smolíková
Kurt Kolar
Aneta Františka Holasová
Krista Tucker
Amanda Grant
Luke Pearson
Alžběta Zemanová
Josef Pepson Snětivý
Belinda Murrell

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Klaus Wagener:
FLORISTICKÁ DÍLNA:
tvoříme z přírodních materiálů
1. vydání, Proﬁ Press s. r. o., Praha, 2018,
160 s., 590 Kč
Kniha obsahuje řadu autorových kreativních nápadů pro zpracování materiálů,
které nabízí příroda. Důraz je kladen nejen na dekorace samotné, ale také na radost z řemeslné práce i chvil strávených
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s přáteli a rodinou a dětmi. Vše je v knize
výborně popsáno a doplněno množstvím
fotograﬁí. Obklopte se přírodou vlastnoručně vyrobenými dekoracemi.
Literatura pro děti:
Kateřina Šardická:
ZMIZENÍ SÁRY LINDERTOVÉ
1. vydání, Fragment, Praha, 2019, 406 s.,
299 Kč
Jednoho podzimního večera Sára L.

Černobílé prázdniny
Fíla, Žoﬁe a Smaragdová deska
Nerozluční přátelé
Knihožrouti: tajný čtenářský spolek
Papoušíci
Kde domov můj
Fancy Nancy Clancy.
Nejmilejší maličkosti
Děti v kuchyni
Hilda a kamenný les
Jak vycvičit draka: celý příběh
o mně a Bezzubkovi
Joska jede na jih
Máme doma zvířátko
Týnin ostrov: kavárna na pobřeží
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zmizela beze stopy. Urban fantasy s prvky židovské mystiky. Sára sestoupila
do stanice metra a zem jako by se po ní
slehla. Vyšetřovatel Richard Ehler si případ zmizení spojuje s jiným nevyřešeným
případem, který se stal před deseti lety.
Na vlastní pěst po sestře pátrá i Klaudie
a Sářin přítel Oliver. Všichni tak dojdou
k závěru, že nitky se sbíhají nedaleko židovského hřbitova.

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 15 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!

Knihovna na letním koupališti
Ve vstupní části
dobrušského koupaliště je umístěna
naše letní knihovnička. Návštěvníci
koupaliště tu najdou
výběr letního čtení
(detektivky, sci-ﬁ,
romány pro ženy,
humorné i dětské
knihy).
Kdokoliv
si zde může vybrat
knihu, odnést si ji
domů a po přečtení
ji může opět vrátit,
případně si ji nechat. V průběhu prázdnin jsou knihy neustále doplňovány.

ZE ŠKOL
Střední škola – PVC přivítala indického studenta
Střední škola – Podorlické vzdělávací
centrum Dobruška poprvé ve své historii
přivítala hosta z Indie. Byl jím student
Aravind Reddy, který studuje magisterské studium na univerzitě v německém
Rostocku.
V Dobrušce je na několikaměsíční
stáži ve ﬁrmě Koenig & Bauer Graﬁtec,
kde pracuje a získává zkušenosti v oddělení konstrukce. A protože SŠ – PVC

úzce spolupracuje s touto ﬁrmou, nabízela se možnost, že by se Aravind podíval
do české střední školy a pobesedoval si
s jejími studenty. Mladý Ind na nabídku
ochotně kývl a poslední červnové pondělí
se se svým průvodcem Ing. Janem Slabým
z ﬁrmy Koenig & Bauer Graﬁtec objevil
ve škole.
Jeho první kroky vedly do ředitelny,
kde už na něj čekal ředitel školy Ing. Vla-

dimír Voborník. Ten si
s Aravindem
ve velmi příjemném rozhovoru popovídal
o našem i indickém školství a také mu vyprávěl o historii školy.
Pak následovala prohlídka školy. Tady
mladého Inda zaujaly dílny, kde si jen tak
posteskl, že závidí dobrušským studentům
tolik strojů v dílně, kdy každý může pracovat na tom svém. Reddyho však nadchl
hlavně odborný výcvik. V Indii je odborné školství spíše teoretickou záležitostí,
praktické zkušenosti musí indický student
získat až v zaměstnání.
Nakonec přišla samotná beseda. A tady
z dříve tak plachého studenta Aravinda
tréma velmi brzy spadla a mladý muž
se rozpovídal nejen o sobě, ale vyprávěl i o životě v Indii a s humorem odpovídal i na všetečné otázky budoucích
robotiků.
A kdo vlastně Aravind je a jak se dostal do Dobrušky, to sám o sobě prozradil: „Jmenuji se Aravind Reddy Goulla
a pocházím z města Hyderabad na jihu
Indie, které má asi 7 milionů obyvatel a je
to hlavní město státu Telangana. V Indii
17
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jsem dokončil bakalářské studium v oboru strojírenství a rozhodl se ve studiu pokračovat. Lákalo mě to vyrazit do světa.
Díky mému oboru se nabízelo studium
v Německu. Před dvěma roky jsem nastoupil na univerzitu v Rostocku. Ve třetím semestru magisterského studia jsem
se dozvěděl o organizaci IAESTE, která
zprostředkovává stáže ve ﬁrmách v zahraničí. Ze 180 ﬁrem jsem výběr zúžil
na ﬁrmy mého oboru. Na seznamu zůsta-

la, mimo několika dalších, ﬁrma Koenig
& Bauer Graﬁtec. Vstupní pohovor přes
Skype proběhl úspěšně a jsem tedy tady
v Dobrušce.“
Po několika velmi příjemných hodinách strávených ve Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška se
při loučení usměvavý Aravind přiznal, že
nečekal tak vřelé přijetí a pozornost, kterou mu nejen ředitel školy, ale i samotní
studenti věnovali.
(jme)

LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ SE ŠKOLOU
ZŠ Pulická

ZŠ Fr. Kupky

Poslední zvonění pro deváťáky zaznělo ve čtvrtek 27. června
odpoledne na ZŠ Pulická na rozloučení se školou, na kterém byli
přítomni i rodiče, učitelé a kamarádi našich absolventů. Ti si připravili program s parafrází známé televizní novácké soutěže Co
na to Češi? – tentokrát ovšem Co na to rodiče? Ten doplnili tanečním vystoupením a písničkami. Součástí programu bylo i poděkování rodičům a učitelům a ocenění úspěšných závěrečných
prací. Během programu vystoupili místostarosta města Miroslav
Sixta a ředitel Václav Hlavsa. S kytičkou pro maminku či tatínka
se objevily i slzičky. Ale vždy něco končí – popřejme tedy deváťákům šťastné vykročení do nové životní etapy.
(jf)

Tradičním kulturním programem ve velkém sále Společenského centra – Kina
70 ve středu 26. června završili žáci ZŠ
Fr. Kupky uplynulý školní rok. Na slavnostním shromáždění,
jehož se zúčastnil starosta Dobrušky Petr Lžíčař, byli odměněni žáci, kteří se umístili na předních příčkách v soutěžích
sportovních, reprezentovali školu na soutěžích a olympiádách.
Odměněni byli i nejlepší sběrači papíru a bylin. Závěrem slavnostního shromáždění vystoupili žáci devátých ročníků se svým
rozlučkovým programem a jejich vystoupení sklidilo ovace
zaplněného sálu.
(ab)

18
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Základní škola Pulická
na Gargánu posedmé

Italský poloostrov Gargáno je od Dobrušky hodně vzdálený (1600 km), přesto
jsme si tuto lokalitu velmi oblíbili a jezdíme sem se žáky ZŠ Pulická i jejich rodiči už dvanáct let. Kromě svérázné krásné
přírody, teplého podnebí a klidného moře
zde máme již i italské přátele, se kterými
připravujeme každé dva roky pro stovku
rekreantů zajímavý program zaměřený
na poznávání krás poloostrova. Nechybí
ani program v kempu a u moře pro děti
i dospělé, diskotéky, ochutnávky tradičních italských regionálních dobrot a návštěva rázovitých italských měst. To vše
letos od 7. do 16 června jako vždy s vlastními kuchaři.
Letos si mohli vybrat rodiče s dětmi ze
čtyř výletů: okružní plavby kolem poloostrova, během které loď se stovkou turistů zajíždí otvory ve skále do obrovských
jeskyní. Během plavby nechybí zastávka
s osvěžením v letní restauraci v romantické zátoce. I druhý výlet je lodí po moři
na souostroví Tremiti, vzdálené 40 km
v Jaderském moři. Zejména pro děti je

určen adrenalinový výlet na střeše džípu do přírodní rezervace Foresta Umbra
s italským „Indiana Jonesem“. Poslední
výlet do nejznámějšího města poloostrova
Vieste ocení zejména dospělí. Po krátké
prohlídce města s návštěvou muzea mušlí
se většina zastaví v jedné z mnoha restaurací na ochutnávku místních specialit.
Nakonec nechybí nákup dobrot v městské
tržnici. V neděli nad ránem, po týdenním
pobytu, jsme se všichni plni dojmů a zážitků vrátili do Dobrušky.
(vh)

F. L. Věk by měl z našich hudebníků velkou radost
Žáci a pedagogové hudebního oboru
ZUŠ Dobruška již několik let beneﬁčně
vystupují v kostele sv. Prokopa v Přepychách a svým nesporným uměním při-

spívají k realizaci projektů na záchranu
vzácných památek v této obci.
V minulosti naši hudebníci podpořili
celkovou obnovu varhan nacházejících

se na kůru kostela, dále záchranu zvonů v kostelní věži a odlití nového zvonu
sv. Jiří a nyní opravu kapličky sv. Marie
v poutním místě Dřízna.
Pravidelně sklízejí potlesk posluchačů, kteří dobrovolným vstupným podporují realizaci mnohdy ﬁnančně velice
náročných projektů, díky nimž jsou pro
další generace uchovány památky, patřící k tomu nejcennějšímu, co lze v Přepychách nalézt.
Dejme proto slovo starostce obce
Zdeňce Seidelové, která povětšinou stojí
nejen u zrodu projektů, ale také u cyklu beneﬁčních koncertů, na kterých již
vystoupilo v přepyšském kostele velké
množství známých i méně známých osobností a které se staly velice populární mezi
širokou veřejností.
„Nejen umělci zvučných jmen vystupují v našem kostele sv. Prokopa. Stalo
19
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se již tradicí, že u nás slavnostně uzavírají školní rok studenti ze ZUŠ Dobruška
společně se svými učiteli. Tentokrát jich
přijela rovná dvacítka a někteří si dokonce připravili i dvě vystoupení na různé
nástroje. V téměř dvouhodinovém programu se střídala hudba i zpěv za doprovodu šťastných učitelů. A nebylo
divu. Studenti s radostí předváděli to,
co si během školního roku nastudovali.
Pan F. L. Věk by z nich měl velkou radost! Nemalé potěšení měli všichni
přítomní, hlavně rodiče, babičky a dědečkové! Ještě jednou všem moc děkujeme
za překrásný hudební zážitek a přejeme
krásné a pohodové prázdniny! Těšíme
se na další společná vystoupení u nás
v Přepychách!“
(eda)

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Dobrušské Slunečnice potřetí obhájily prvenství
v krajském kole Svojsíkova závodu
Ve dnech 14. – 16. června se v Milovicích nedaleko Hořic konalo krajské kolo
Svojsíkova závodu, do kterého z prvních
míst v kole okresním postoupily i dvě
hlídky z Dobrušky – jedna dívčí, jedna
chlapecká. Také v krajském kole jsme se
těšili velkým úspěchům!
Navzdory velkému vedru, které nás
provázelo celý víkend a které bylo doplněno o bouřku během sobotního večera,
si holky a kluci tento závod velmi užili.
Oproti okresnímu kolu, o kterém jsme
informovali v předminulém čísle zpravodaje, se kolo krajské skládalo z několika
modulů, ve kterých musela každá hlídka
projevit svou všestrannou zdatnost. Jedna-
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lo se o modul brány, který testuje schopnosti jednotlivců, modul závod, kde jde
celá hlídka pohromadě předem určenou
trasu, na které potkává jednotlivá stanoviště, a jako poslední modul přežití, kde hlídka musí prokázat, že se o sebe dokáže bez
problému postarat i v polních podmínkách.
Děti tedy během celého víkendu vyměňovaly duši jízdního kola, vařily guláš
a bramborové chipsy v kotlíku. Řešily, jak
poskytnout první pomoc člověku po pádu
z výšky, zkoušely noční orientaci v terénu
a spoustu dalších aktivit, které přinesly nejen nové zkušenosti, ale i skvělé zážitky.
Odměnou za to vše v neděli při vyhlášení dostala symbolicky každá soutěžní

hlídka balení pravých
hořických trubiček, které se v Miletíně vyrábí.
Dobrušským skautům
a skautkám pak chutnaly obzvlášť sladce,
protože chlapecká družina Kamzíků obsadila krásné 5. místo z jedenácti v chlapecké kategorii a dívčí družina Slunečnic
již potřetí v řadě obhájila první a zároveň
postupové místo! V září se dobrušské Slunečnice chystají do Chrasti v Pardubickém kraji do celostátního kola Svojsíkova
závodu reprezentovat nejen dobrušské
středisko, ale i celý Královéhradecký kraj.
Držte jim palce!
Simona Popová
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„Africká mise“ v Olešnici
Volnočasový klub Vješák uspořádal
od 14. do 19. července v Olešnici v Orlických horách tábor s názvem „Africká mise“. Letošním tématem rámujícím
táborové dny byl život v jižní Africe,
Kapsku. Do těchto míst v 18. století mířila misie Jednoty bratské skrze Georga
Schmidta, který se věnoval nejopovrhovanějším v této oblasti – Hotentotům.
Účastníci tábora zdokonalovali své tábornické dovednosti a trávili čas spolu
s přáteli v přírodě bez rušivých elementů, jako jsou herní konzole, televize nebo
mobilní telefony.
Tým Vješáku

Doma je doma
Vážení
spoluobčané,
Charita ČR pečuje
o třetinu všech pacientů v domácí péči.
Domácí zdravotní péče
je nyní v ohrožení,
protože zdravotní pojišťovny neproplácejí všechno, co v terénu zdravotní sestry
udělají, přitom mají mnohem menší platy
než ty v nemocnicích. Dlouhodobé podﬁnancování tuto terénní službu ohrožuje.
Jako celá síť pod hlavičkou Charity
Česká republika bojujeme o záchranu domácí zdravotní péče. Podpořte, prosím,
oprávněné požadavky zdravotních sester!
Petice s podpisy bude předložena k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Jak můžete
pomoci?
Připojte svůj podpis
pod petici Doma je
doma.
Kde?
Farní charita
Dobruška
(tel. 723 539 100)
a Informační centrum Dobruška.
Do kdy?
Do 30. září 2019.
Věříme, že společně se nám podaří hrozbu
kolapsu domácí zdravotní péče odvrátit.
Děkujeme vám za pomoc.
Ing. Jana Poláčková,
ředitelka FCH Dobruška
21
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Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Srpnová letní pozvání
Senioři ČR - Městská organizace Dobruška a nový spolek Doteky naděje pro vás připravili bohatý srpnový program
a těší se na setkání s vámi.
Ve čtvrtek 8. srpna se uskuteční podvečerní posezení.
Sraz všech bude v 17.00 hodin na náměstí u koule a vše ostatní
je překvapení.
Na středu 14. srpna je naplánována plavba parníkem.
Odjezd bude v 9 hodin z parkoviště u kina. Vyrazíme směr
Hradec Králové, kde se projedeme parníkem po Labi a potom
se zastavíme na oběd a kávu. Při návratu domů na nás bude
čekat ještě jedna zastávka, která pro vás zatím zůstane překvapením. Na tento výlet je nutné se předem přihlásit.
V sobotu 24. srpna vyrážíme na výlet do Ratibořic. Sraz
účastníků bude v 9 hodin před hotelem Dobruška. I na tento
společný den je potřeba svoji účast předem nahlásit.

Na pátek 30. srpna je nachystáno loučení s prázdninami.
Již po druhé se sejdeme v 16 hodin v ulici Mírová, před odbočkou na bazén. Společně vyrazíme do Louček, kde bude vše
připraveno pro opékání špekáčků, které si přibalte do baťůžků.
K posezení u ohně nesmí chybět i zpívání, a tak nám přijede
zahrát Olda Hejda na harmoniku.
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.
Srpen plný krásných zážitků a sluníčka vám přeje
Renata s Xantem a Petr Tojnar

Putování s hendikepem po městě
Senioři ČR - Městská organizace Dobruška uspořádali v pátek 21. června Putování s hendikepem se startem a cílem
v Archlebových sadech.
Účastníci z řad školáků z Dobrušky
a blízkého okolí obdrželi mapu Dobrušky

a na jednotlivých stanovištích plnili úkoly,
jež musí lidé s různým zdravotním postižením zvládat v běžném životě. Po absolvování trasy a splnění úkolů všichni
v cíli obdrželi malý dárek a perníkové
medaile.
(re)

Zájezd do Hodonína
Na dny od čtvrtka 4. do neděle 7. července Senioři ČR - Městská organizace
Dobruška a Doteky naděje, z.s., připravili
zájezd do Hodonína.
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Po ubytování v hotelu Krystal čekal
na pětačtyřicet účastníků nabitý program
s návštěvou Strážnice a skanzenu nebo
plavba lodí po řece Moravě. Sobota pa-

třila návštěvě Bratislavy, kde nám milá
paní průvodkyně vyprávěla o historii,
ale i současnosti tohoto krásného města.
Po jejím povídání si už každý šel na místa, která chtěl navštívit. Ochutnali jsme
halušky s brynzou, ale i výbornou zmrzlinu a v podvečer se vydali zpět.
Ani po večerech nebyl čas se nudit. Ten
čtvrteční byl seznamovací, v pátečním
jsme navštívili rodinný pivovar a sobotní
večer patřil návštěvě sklípku. Při našich
posezeních nám hrál Olda Hejda, takže
se zpívalo a všichni jsme si užili moc příjemné chvíle. Když se v neděli po snídani každý usadil v autobuse na své místo,
odvážel si spoustu zážitků a vzpomínek,
o kterých si budeme vyprávět při našich
zimních setkáních.
Jeden pobyt je již minulostí, ale my už
připravujeme další. A jestli na ně chcete
vyrazit s námi, tak se na vás těšíme třeba
v září v Loučné nad Desnou, nebo někde
jinde. Když se sejdou prima lidičky, tak je
krásně všude!
Renata, Xanto a Petr Tojnar
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
srpen 2019
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA

přehled akcí
MUZEUM

Neděle 11. srpna v 18.00
STARÁ PARTA
(Dobruška)
folk - pop

Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668

Neděle 18. srpna v 18.00
RELAX
(Dobruška)
ccountry, folk, bluegrass

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.

Neděle 25. srpna v 18.00
DECHOVÁ
HARMONIE
(Náchod)
dechovka

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.

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 9 – 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 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.

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

Úterý 13. srpna v 18.00
Mezinárodní přehlídka folklórních souborů
DUNSMUIR SCOTTISH DANCERS /USA/
a MADARA /Bulharsko/. Změna programu vyhrazena.

Od 6. května 2019 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.
23
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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.

Výstava ve foyer knihovny na měsíc srpen:
ve výpůjčních hodinách
POHLED DO DUŠE
Petra Venclová
Kresby Petry Venclové zachycují její pohled na okolní svět.
Námětem jí jsou především
zvířata, jejímu srdci nejbližší a též ﬁlmoví hrdinové, ale
i známé kreslené postavy. Už
odmalička se s nadšením věnovala kreslení. „Nestudovala
jsem žádnou uměleckou školu,
všechno jsem načerpala postupem času kreslením, kdykoliv byla vhodná chvíle,“ říká o sobě autorka.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Stanový tábor v Mělčanech - všestranně zaměřený stanový tábor pro děti od 1. do 5. třídy. Od 29. července do 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 od pátku 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.
Nabídka zájmových kroužků a přihlášky pro školní rok 20192020 bude k dispozici v DDM od 3. září.
Zahájení pravidelné zájmové činnosti v týdnu od pondělí
23. září, rybářské kroužky zahájí ve středu 11. září od 15 hodin v rybářské klubovně v Opočně.
Novinky v DDM
KLUB 3D MODELOVÁNÍ A 3D TISKU
Je ti více než 10 let a zajímáš se o techniku? Chceš si navrhnout
pomocí počítače svůj model a následně vytisknout? Přijď mezi
nás. V kroužku odhalíme tajemství 3D tisku. Zjistíme, z jakých
se tiskne materiálů a jaké mají vlastnosti. Naučíme se navrhovat
trojrozměrné objekty optimalizované pro tisk, které si poté vy24

tiskneme. Ovládneš software
OpenCAD, Google ScatchUp,
CURA a Slic3r. Kroužek bude
ukončen společnou výstavou
a soutěží vytištěných modelů.
A to vše zdarma, protože tento
kroužek je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Zahájení kroužku v září,
přihlášky a bližší informace
v DDM, ☎ 494 621 505,
605 884 423 nebo
na e-mail: dumdeti@dka.cz
Informace o plánovaných akcích a přihlášky v DDM,
Domašínská 363, ☎ 494 621 505.

ARCHLEBOVY SADY
Dobrušské
letní muzicírování
Neděle 4. srpna v 18.00
JAZZ – POLICE
(Hradec Králové)
pop, jazz

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 605 548 288
Celý srpen zavřeno.

IXKO
Církev bratrská v Dobrušce
Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254
Aktuální program aktivit naleznete na webu www.ixko.eu.

PŘÍRODNÍ AREÁL POHOŘÍ
POHOŘSKÉ HUDEBNÍ VEČERY
Sobota 24. srpna 18.00 – 22.00
TROP (Olešnice v O. h., pop-rock).

STATEK U OUBRECHTŮ
POHOŘÍ
DOŽÍNKY
Sobota 31. srpna v 11.00
Program IV. ročníku Dožínek
v Pohoří čp. 73 bude velmi pestrý:
Předání věnce hospodáři, vystoupení souboru Barunka, prezentace a prodej originálních produktů Orlických hor, ukázky současné a historické zemědělské techniky, drezůra koní, hudba
a bohaté občerstvení.
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OPOČNO – MÍČOVNA,
ZÁMECKÁ ULICE
VÝSTAVA
2. – 21. srpna (otevřeno mimo pondělí od 10 do 16 hodin)
Reprodukce obrazů z našeho kraje
Josef Korejz Blatinský
lidová architektura naší vesnice
Dřevořezby a plastiky
Ladislav Cimrman z Dobrušky
sochařství a dřevořezba
Výstava bude netradičně zahájena v rodišti Korejze Blatinského,
za podpory obcí Javornice a Liberk, na Venclově statku v Javornici v sobotu 3. srpna v 18 hodin. Úryvky z knihy vzpomínek
Josefa Korejze Blatinského přečte režisér Jiří Strach.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Čtvrtek 1. srpna ve 20.00
Pátek 2. srpna ve 20.00
Neděle 4. srpna ve 20.00
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Premiéra amerického akčního thrilleru. Po osmi ﬁlmech má
značka Rychle a zběsile svou první samostatnou jízdu, v níž se
Dwayne Johnson a Jason Statham vrací jako Luke Hobbs a Deckard Shaw. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.

Podbĝezí - Skalka

9. 8. 2019

PĜedkapela:

PġIKÁZANÝ
SMĎR

Akce se koná za každého poþasí velký Párty stan.

Areál hĜištČ
od 20.00 hodin

Sobota 3. srpna v 17.30
Neděle 4. srpna v 17.30
TLAPKOVÁ PATROLA
Premiéra amerického rodinného animovaného ﬁlmu, který je
jedním z největších dětských hitů současnosti! Ml. přístupný.
Vstupné 120 Kč. 70 min. České znění.
Sobota 3. srpna ve 20.00
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ!
Premiéra originální německé komedie. Jaký by byl váš život,
kdybyste se ze dne na den vzdali všech věcí? Ml. přístupný.
Vstupné 110 Kč. 111 min.
Čtvrtek 8. srpna ve 20.00
SLUNOVRAT
Premiéra amerického hororového dramatu. Ml. nepřístupný.
Vstupné 110 Kč. 140 min.
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Pátek 9. srpna ve 20.00
Sobota 10. srpna ve 20.00
YESTERDAY
Premiéra očekávané hudební komedie VB. Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný
člověk. Toho by měl využít. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč.
116 min.
Sobota 10. srpna v 17.30
Neděle 11. srpna v 17.30
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického rodinného animovaného ﬁlmu. Kovboj
Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím
bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy
nebo holčička Bonnie. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min.
České znění.
Neděle 11. srpna ve 20.00
LATE NIGHT
Premiéra amerického komediálního dramatu. Ml. přístupný.
Vstupné 110 Kč. 102 min.
Čtvrtek 15. srpna ve 20.00
ANDRÉ RIEU - SMÍM PROSIT?
Premiéra letošní hudebního záznamu koncertu z Maastrichtu.
Po předchozích mimořádně úspěšných titulech (Amore a Koncert ze Sydney) míří do kin i letošní koncert Andrého Rieu z jeho
rodného Maastrichtu. Ml. přístupný. Vstupné 220 Kč. 180 min.
Předprodej již zahájen.
Pátek 16. srpna ve 20.00
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Premiéra amerického dramatického ﬁlmu. V devátém ﬁlmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou
prosadit se u ﬁlmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 1969
v Los Angeles. Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 159 min.
Sobota 17. srpna v 17.30
Neděle 18. srpna v 17.30
HODINÁŘŮV UČEŇ
Premiéra nové české ﬁlmové pohádky přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, lakotou
a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková nebo Miroslav Krobot.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

jejich hudby a především Freddieho Mercuryho. Ml. přístupný.
Vstupné 120 Kč. 134 min.
Čtvrtek 22. srpna ve 20.00
APOLLO 11
Premiéra americké fascinující výpravy do kosmického ticha.
Apollo 11 překračuje hranice dokumentu! Pozor! Film má monopol pouze do konce měsíce! Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč.
93 min.
Pátek 23. srpna ve 20.00
Sobota 24. srpna ve 20.00
ANNA
Premiéra francouzského dramatického thrilleru. Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top modelky, se skrývá
tajemství, díky kterému se ocitne v centru nebezpečné operace, rozehrané špičkovými agenty soupeřících tajných služeb.
Ml. nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 118 min.
Sobota 24. srpna v 17.30
LVÍ KRÁL
Repríza (2D) amerického animovaného ﬁlmu. Ml. přístupný.
Vstupné 110 Kč. 90 min. České znění.
Neděle 25. srpna v 17.30
TLAPKOVÁ PATROLA
Repríza amerického rodinného animovaného ﬁlmu. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 70 min. České znění.
Neděle 25. srpna ve 20.00
KRVAVÁ NEVĚSTA
Premiéra americké hororové komedie. Mladá nevěsta má ženicha
z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní svatební tradici... Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč.
96 min.
Čtvrtek 29. srpna ve 20.00
PAVAROTTI
Premiéra amerického dokumentárního ﬁlmu. Rozmáchlý i intimní ﬁlmový pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana
Pavarottiho. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 114 min.
Pátek 30. srpna v 17.30
SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA
Repríza (2D)amerického akčního dobrodružného
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 142 min.

ﬁlmu.

Pátek 30. srpna ve 20.00
Sobota 31. srpna ve 20.00
Neděle 1. září ve 20.00
PŘES PRSTY
Premiéra nové komedie
Petra Kolečka o lásce pod
volejbalovou sítí a hlavně
o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto
vždycky přijde od života
nová šance. Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 101 min.
Sobota 17. srpna ve 20.00
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
Premiéra amerického hororu udělá z letošního léta dobu strachu.
V opuštěném domě úplně na konci města najde parta teenagerů
knihu, která je strašnější, než cokoliv, co si kdy dovedli představit. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 108 min.

Sobota 31. srpna v 17.30
Neděle 1. září v 17.30
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 ﬁlm ve 3D
Premiéra americké animované komedie pro všechny diváky.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 97 min. České znění.

NEDĚLE 18. 8. 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
… a posledního repríza velice úspěšného dramatického hudebního ﬁlmu USA/VB. Film je oslavou rockové skupiny Queen,

Výstava
Josef Benedikt – Graﬁky a obrazy. Výstava bude otevřena
do 1. září v provozních hodinách kina.
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LETNÍ KINO
AREÁL KOUPALIŠTĚ
Pátek 2. srpna ve 21.00
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
Jitka Němcová představuje životní příběh Vladimíra Mišíka,
vynikajícího muzikanta, člověka, který si vždycky stál za svým
a nenechal se zkorumpovat ani mocí a metály, ani komercí. Dokument / hraný, ČR, 2017, do 100 min.
Sobota 3. srpna ve 21.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik
Karel je šéfredaktorem časopisu Playboy.
Jednoho dne jeho způsob života utrží hned
několik ran. Dostane výpověď, bývalá
manželka a dcera ho
opět naštvou, neznámá žena mu nabourá
auto a na jeho místo
je dosazena pohledná
mladá šéfredaktorka.
Komedie, ČR, 2018,
95 min.
Středa 7. srpna ve 21.00
ČERTOVINY
Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce
přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku nedaří, spíše, než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají… Pohádka, ČR, 2018, 101 min.
Pátek 9. srpna ve 20.45
TVÁŘ VODY
V americké vládní laboratoři probíhají experimenty s obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. Ví se o něm velmi málo,
může dýchat na vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je
považován za nebezpečného tvora. Ml. nepřístupný. Fantasy /
drama, USA / Kanada, 2017, 123 min.
Sobota 10. srpna ve 20.45
GRINCH
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno
a všechny a ze všeho nejvíc vánoční oslavy v městečku Kdosice.
Animovaná komedie, USA, 2017, 90 min.
Středa 14. srpna ve 20.45
CHVILKY
Film vypráví příběh o základních situacích, vztazích a emocích,
které člověka potkávají, jsou mu důvěrně blízké a známé. Drama,
ČR/Slovensko, 2018, 93 min.
Pátek 16. srpna ve 20.45
PRVNÍ ČLOVĚK
Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém
přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. Drama,
USA, 2018, 141 min.

Středa 21. srpna ve 20.30
JAN PALACH
Jan Palach. Student, který se
v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. Nekompromisní mladík,
který přinesl krajní oběť v touze
vyburcovat národ z okupační letargie. Drama, ČR/Slovensko,
2018, 124 min.
Pátek 23. srpna ve 20.30
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii
a Christiana končí veškerá legrace a že Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. Ml. nepřístupný.
Erotický thriller, USA, 2018, 105 min.
Sobota 24. srpna ve 20.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
V dalším pokračování populární animované série se střetne svět
kouzel a kouzelníků s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Animovaná dobrodružná komedie,
Rusko, 2018, 87 min.
Středa 28. srpna ve 20.30
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Skrz hotel El Royale prochází hranice Nevady a Kalifornie.
Hosté si tak můžou vybrat pokoj v různých státech unie a porušovat či dodržovat zákony jednoho nebo druhého. Teď už je tento
hollywoodskými celebritami kdysi oblíbený hotel za zenitem.
Ml. nepřístupný. Mysteriózní thriller, USA, 2018, 142 min.
Pátek 30. srpna ve 20.30
VŠECHNO BUDE
O klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Příběh
dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct a kteří se společně
vydávají v ukradeném autě na cestu přes celou republiku. Road
movie, ČR/SR/Slovinsko/Polsko, 2018, 85 min.
Sobota 31. srpna ve 20.30
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných metod. Přiměřené násilí na žácích mu nikdy nebylo cizí. Ale teď,
v třetím díle ﬁlmové série, přichází okamžik pravdy. Goethovu
gymnáziu ubývají studenti a hrozí mu zavření… Komedie, Německo, 2017, 120 min.
MIMOŘÁDNÝ BONUS
NA ZÁVĚR PROMÍTÁNÍ ZDARMA!
Neděle 1. září ve 20.30
MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat
a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen
to zkusit… Pásmo animovaných ﬁlmů pro děti, SR/ČR, 2018,
65 min.

Sobota 17. srpna ve 20.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď
na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce. Animovaná komedie, USA, 2016,
90 min.
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SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA

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

FOTBAL

PROVOZNÍ DOBA V SRPNU 2019

Domácí mistrovské zápasy týmů SK Dobruška
na Městském stadionu Václava Šperla

LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Otevřeno denně od 9 do 19 hodin

Sobota 17. srpna
Mladší přípravka Rampušák Cup
Krajský přebor – muži
SK Dobruška A – Libčany

17.00

Neděle 18. srpna
Okresní přebor II. třídy – muži
SK Dobruška B – Žďár n. O.

17.00

Sobota 31. srpna
Krajský přebor – muži
SK Dobruška A – Hořice

17.00

Neděle 1. září
Okresní přebor II. třídy – muži
SK Dobruška B – Lukavice

8.00

17.00

KRYTÝ BAZÉN
V srpnu uzavřen.
Ranní plavání, aquaerobic a spinning
V srpnu zrušeno.
Sauna
provoz zahájen od 6. srpna
Úterý 13 – 21 hod. ženy
Středa 13 – 21 hod. muži
Čtvrtek 13 – 21 hod. společná
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

ZE SPORTU
Suverénní cesta za vítěznou trofejí nováčků z Jackpot B,
ženský turnaj už potřetí ovládly hráčky Lassie's snout
Na 6. ročníku turnaje Open Air Cup
Dobruška v trojkovém ﬂorbalu kraloval
celek Jackpot B, jehož hráči do areálu
Městského stadionu Václava Šperla zavítali poprvé. Při své premiéře na největším
republikovém turnaji pod širým nebem
kráčeli suverénně za titulem. Ve ﬁnále
zdolali vítězný tým z roku 2016 IBK Nepijem 5:1. Nejlepším ženským družstvem
se po roční odmlce opět staly hráčky
Lassie´s snout, které ve ﬁnále nedaly šanci
domácím Jolandám (7:2).Pro zajímavost:
stejné ﬁnalistky se v Dobrušce střetly při
premiéře ženského turnaje v roce 2015.
Také tehdy uspěl tým Lassie's snout.
Šestý ročník opět přepisoval
rekordní zápisy
Organizátoři z FBC Dobruška pro velký zájem týmů letošní ročník oproti loňsku opět navýšili. Hlavní turnaj mužů, žen
a veteránů byl rozložen do tří soutěžních
dnů. Opět se hrálo na osmi plastových
hřištích. Sedmé a osmé hřiště pořadatelé
položili uvnitř atletického oválu.
Dramaticky se rozrostl mládežnický
turnaj, v němž v sedmi kategoriích nastoupilo 94 kolektivů. Poprvé v historii se
z celkového vítězství radoval domácí tým.
Ve ﬁnále dívčí kategorie G13 sice dobruš28

ským hráčkám proti Znojmu utekl začátek
(0:2), ale třemi góly v řadě průběh zápasu
o zlato otočily. Jihomoravankám se v poslední minutě povedlo vyrovnat, a tak
o vítězkách rozhodly samostatné nájezdy. V nich dominovaly brankářky, ovšem
znojemská gólmanka přece jednou kapitulovala - po nájezdu Hany Dyntarové.
Novinky: herní systém a on-line výsledky
Hlavní turnaj mužů, žen a veteránů opět
přinesl několik novinek. Jednou z nich byla
zásadní změna v hracím systém. Do vyřazovacích bojů oproti minulosti nepostupovaly všechny týmy, ale jen ti nejlepší
(muži - 4, ženy a veteráni - 6). Zdokonalil se, a především zrychlil, výsledkový
servis. Zapisovatelé od stolků s časomírou
zadávali výsledky a střelce branek elektronicky on-line do tabletů. Odpadlo přepisování z papírových zápisů utkání.
Dramatické souboje v závěru play oﬀ
Stejně jako na předchozích ročnících
diváci přihlíželi spoustě dramatických bitev mezi mantinely. Nervy drásající souboje nabídly zejména duely ve vrcholícím
play oﬀ.
V semiﬁnále se obhájce trofeje SK
Slatina ujal 19 sekund před závěrečným
klaksonem vedení 3:2 nad IBK Nepijem.

Nejlepším střelcem letošního ročníku
Open Air Cupu se stal český reprezentant
Adam Delong z vítězného týmu Jackpot B,
který zaznamenal sedmadvacet gólů.
Jenže hráči vítěze Open z roku 2016 zdánlivě ztracený duel nevzdali a díky riskantní hře bez brankáře se jim už po osmi
sekundách podařilo vyrovnat. V samostatných nájezdech byli letos exekutoři IBK
Nepijem nepřekonatelní. Po osmiﬁnále
a čtvrtﬁnále v nich uspěli i napotřetí a ra-
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Z VÝSLEDKŮ
MUŽI – čtvrtﬁnále: FK Slatina – IBK Prešovský Tlak 2:1
SN, IBK Čuláci – IBK Nepijem 3:4 SN, (J)elita ze střídačky – Hmoždinky ve zdi 2:8, Jackpot B – Špindl Ubals 9:3.
Semiﬁnále: FK Slatina – IBK Nepijem 3:4 SN, Hmoždinky
ve zdi – Jackpot B 1:6. Utkání o 3. místo: Hmoždinky ve zdi
– FK Slatina 5:4 SN. Finále: Jackpot B – IBK Nepijem 5:1.
ŽENY – čtvrtﬁnále: Kinder – Dej si dvacet 4:3, Lassie's
snout – Slepičí gang 8:1, Captain Božkov Crew – Jolandy
Fň 4:3 SN, Jolandy Bž – FBC Wild Cats! 3:2. Semiﬁnále:
Kinder – Lassie's snout 2:3, Captain Božkov Crew – Jolandy
Bž 2:3. Utkání o 3. místo: Kinder – Captain Božkov Crew
5:1. Finále: Lassie's snout – Jolandy Bž 7:2.
Turnaj žen ovládly hráčky Lassie´s snout, které ve finálovém souboji nedaly šanci domácím Jolandám (7:2).

VETERÁNI – semiﬁnále: Speedy Hlisty – Show Must Go
On 4:5, Ubal hvězdu – Vlci 7:2. Utkání o 3. místo: Speedy
Hlisty – Vlci 5:3. Finále: Show Must Go On – Ubal hvězdu
1:5.
INDIVIDUÁLNÍ CENY
MUŽI – nejlepší střelec: Adam Delong (Jackpot B) 27 gólů.
Nejlepší brankář: Robert Semela (Hmoždinky ve zdi)
ŽENY – nejlepší střelkyně: Veronika Kopecká (Kinder)
15 branek.
Nejlepší brankářka: Dominika Flídrová (Jolandy Bž)
VETERÁNI – nejlepší střelec: Přemysl Novák (Speedy
Hlisty) 18 gólů.
Nejlepší brankář: Jan Červinka (Show Must Go On).

Suverénním vítězem mužského turnaje se stal tým Jackpot B, jehož
dres obléklo několik reprezentantů v čele s Adamem Delongem.

MLÁDEŽ – U11 –utkání o 3. místo: TJ Znojmo Laufen CZ
– Proaktiv Bílina 3:1. Finále: FA Mladá Boleslav – Tsunami
Záhorská Bystrica 3:1.
Dívky – G13 – utkání o 3. místo: FA Dračice – FA Tygřice
5:1. Finále: FBC Dobruška – TJ Znojmo Laufen CZ 4:3 SN.
G15 – 1. Židenice, 2. IBK Pikachu, 3. TJ Znojmo Laufen CZ
Black. G17 – utkání o 3. místo: Šťávy – FBC Skuteč 4:2.
Finále: FBC Jablonné n. O. – TJ Znojmo Laufen CZ 2:0.
Chlapci – B13 – utkání o 3. místo: Florbal Židenice Blue –
Tovačov 9:1. Finále: Brno Stars Selection – Panthers Praha
4:1. B15 – utkání o 3. místo: Panthers Praha – FBC Sokol Předměřice 8:2. Finále: IBK Rabbitos – IBK Jelita 6:2.
B17 – utkání o 3. místo: FBC Rokycany – Jamaica U17 3:2.
Finále: FBC DDM Děčín – IBK Šidlos Tygřík 4:2.

Poražený finalista. Tým IBK Nepijem se letos musel smířit
s druhým místem.
dovali se z třetího postupu do ﬁnále během uplynulých čtyř ročníků Open Air
Cup Dobruška.
Detektivkou hodnou Agathy Christie
se stal duel o třetí místo mezi největším
překvapením turnaje Hmoždinkami ve zdi
a Slatinou, která před loňským triumfem
vybojovala na OAC dvakrát stříbro v prvních dvou ročnících turnaje pod názvem
IC Warberg. Hmoždinky vedly na začátku poslední minuty zápasu o bronz
4:1, ale Slatina rozpoutala gólový uragán
a tři sekundy před koncem vydřela remízu 4:4. Ovšem v loterii samostatných
nájezdů byly šťastnější Hmoždinky.

6. ročník Open Air Cup Dobruška V ČÍSLECH
1003 zápasů na 8 hřištích (702 mužů, žen a veteránů)
5858 vstřelených gólů
2162 hráčů a hráček (1377 dospělých)
419 akreditovaných stanů

O zisku bronzových medailí rozhodly už
po dvou sériích.
Člen All Star na MS kanonýrem turnaje
Bez sebemenšího zaváhání si razil cestu
za titulem ze šestého OAC tým Jackpot B,
disponující několika reprezentanty v čele
s Adamem Delongem, členem All Star
týmu na loňském ﬂorbalovém světovém
šampionátu. Jackpot B v šesti utkáních
play oﬀ předčil soupeře vždy minimálně
čtyřbrankovým rozdílem. V základní skupině nasázel Vožungrům potupných třináct
gólů a v úvodním vyřazovacím zápase načepoval dvanáctku Tajným Brikulím. De-

longova družina ani v závěrečném utkání
turnaje nenechala nikoho na pochybách,
kdo pozvedne nad hlavu putovní pohár.
Soupeře IBK Nepijem ve ﬁnále doslova
vypila do dna. Autor osmi branek na loňském mistrovství světa vsítil na dobrušských hřištích 27 gólů a zaslouženě si
domů odvezl cenu pro kanonýra Open Air
Cup Dobruška 2019.
(six)
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OHLEDNUTÍ ZA HÁZENKÁŘSKOU SEZONOU
Dobrušské házenkářky
jsou vicemistryněmi ČR

K vysněnému postupu
chyběl nepatrný krůček

I. liga žen
Prvoligové národní házenkářky TJ Sokol Dobruška v celkovém pořadí soutěžní sezony 2018/2019 skončily na vynikajícím
druhém místě a právem získaly titul vicemistryň ČR. Svěřenkyně trenérského dua Božena Laštovičková a Jiří Sychrovský vybojovaly třicet bodů, když patnáctkrát vyhrály a pětkrát odešly
poraženy. Titul obhájily hráčky Sokola Tymákov, které neztratily
ani bod.

II. liga mužů – skupina B
Dobrušští národní házenkáři v plynulé sezoně byli velmi blízko k vytouženému postupu do I. ligy. Rozhodnutí přinesly až
dva poslední zápasy, ve kterých prohráli se Svinovem 20:22 a remizovali s Vítkovicemi 17:17. Bohužel, dobrušští muži skončili
druzí, z postupu se radoval Svinov.

Konečná tabulka
1. Sokol Tymákov

20 20 0 0 419:242 40

2. Sokol Dobruška

20 15 0 5 428:303 30

3. TJ Přeštice

20 11 0 9 326:314 22

4. TJ Plzeň-Újezd

20 7 2 11 297:357 15 –1

Konečná tabulka
1. Sokol Svinov

22 17

1

4

457:372 35

2. Sokol Dobruška

22 16

1

5

438:346 33

3. SSK Vítkovice

22 15

2

5

379:313 32

4. Draken Brno

22 13

3

6

412:355 29

5. SK NH Veselí n. M.

22 15

1

6

375:342 29 –2

6. TJ S. Osek n. B.

22 12

1

9

385:389 25

5. TJ S. Podlázky – Dalovice 20 8 2 10 319:375 16 –2

7. Sokol Ostopovice

22 11

1

10 401:377 23

6. Sokol Blovice

20 7 1 12 324:393 15

8. KNH MS Brno

22

6

1

15 305:340 12 –1

7. Sokol Krčín

20 3 4 13 365:440 10

9. TJ Jiskra Humpolec

22

7

0

15 303:390 12 –2

8. TJ Stará Ves n. O.

20 4 1 15 293:347

10. 1.NH Brno

22

4

2

16 344:431 10

11. TJ Stará Ves n.O.

22

4

2

16 364:441 10

12. Sokol Rokytnice B

22

4

1

17 318:385

9

Poznámka: v tabulce je zohledněn odečet bodů za chybějící družstva mládeže dle Propozic soutěže čl. B/3/a.

Týmy mužů a žen TJ Sokol Dobruška mají za sebou vydařenou
sezonu. Prvoligové ženy vybojovaly titul vicemistryň, druholigovým mužům těsně unikl postup mezi elitu.

Starší žákyně přivezly stříbro
Starší žákyně TJ Sokol Dobruška vybojovaly na druhém
nejprestižnějším turnaji sezony o Pohár České republiky v Tymákově druhé místo za vítězným domácím týmem. Umístění
na stupních vítězů umocnila individuální ocenění dobrušských
házenkářek: Michaela Bezvodová byla vyhlášena nejužitečnější
hráčkou a Nikol Malošíková se stala nejlepší střelkyní.
Pořadí: 1. Sokol Tymákov 10 bodů (skóre 102:63), 2. Sokol
Dobruška 6 (80:75), 3. KNH Litvínov 6 (71:64), 4. SK Studénka
4 (64:65), 5. Draken Brno 4 (59:81), 6. TJ Stará Huť 0 (46:74).
Nikol Malošíková a Michaela Bezvodová s cenami.
30
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Družstvo dobrušských starších žákyň vybojovalo na turnaji
o Pohár České republiky v Tymákově druhé místo.

Dobrušští dorostenci v domácím prostředí obsadili v turnaji
o Pohár České republiky třetí příčku.

Dorostenci v domácím
prostředí bronzoví
Hřiště
za
dobrušskou
sokolovnou
hostilo Pohár České
republiky
dorostenců. Tým pořadatelské
TJ Sokol Dobruška
po dvou výhrách, jedné
remíze a třech prohrách
vybojoval třetí místo
za druhým Chomutovem a vítězným Svinovem. Medaile a poháry převzaly nejlepší
týmy z rukou dobrušského starosty Petra Lžíčaře.
Pohár ČR dorostu - konečné pořadí: 1. Sokol Svinov 10 bodů
(skóre 133:108), 2. KNH Chomutov 8 (135:123), 3. Sokol Dobruška 5 (113:122), 4. TJ Přeštice 1 (120:148).
(dr)

Slavnostní vyhlášení. Medaile a poháry předal mladým házenkářům dobrušský starosta Petr Lžíčař.

Na házenkářském hřišti za sokolovnou se na turnaji o Pohár České republiky představily čtyři týmy dorostenců. Z prvenství se radoval
Svinov, druhý skončil Chomutov, hráči pořadatelského oddílu skončili třetí a bramborová medaile zbyla na Přeštice.
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Startuje nová
fotbalová sezona

Po krátké letní přestávce odstartuje v srpnu nová fotbalová
sezona také v krajích a okresech.
Fotbalový oddíl SK Dobruška, který v sobotu 14. září oslaví
110 let od svého založení, nasadí do soutěží hned tři týmy: v nejvyšší krajské soutěži bude startovat A-tým, „béčko“ bude hrát OP
II. třídy a „céčko“ se vrací do nejnižší okresní soutěže – OP IV.
třídy, ve které se představí rovněž FC Domašín. Fotbalisté FO
Křovice budou bojovat v OP III. třídy.
(dr)

PODZIMNÍ LOS
SK DOBRUŠKA A - Krajský přebor
1. kolo - neděle 11. 8. – 17.00: Vrchlabí – Dobruška
2. kolo - sobota 17. 8. – 17.00: Dobruška – Libčany
3. kolo - neděle 25. 8. – 17.00: Červený Kostelec – Dobruška
4. kolo - sobota 31. 8. – 17.00: Dobruška – Hořice
5. kolo - sobota 7. 9. – 17.00: Kostelec n. O. – Dobruška
6. kolo - neděle 15. 9. – 17.00: Dobruška – Černilov
7. kolo - sobota 21. 9. – 16.30: Kratonohy/Olympia – Dobruška
8. kolo - sobota 28. 9. – 16.30: Dobruška – Jičín
9. kolo - neděle 6. 10. – 16.00: Nový Bydžov – Dobruška
10. kolo - sobota 12. 10. – 15.30: Dobruška – Rychnov n. K.
11. kolo - sobota 19. 10. – 10.15: Slavia HK – Dobruška
12. kolo - sobota 26. 10. – 14.30: Dobruška – Chlumec n. C. B
13. kolo - sobota 2. 11. – 14.00: Vysoká n. L. – Dobruška
14. kolo - sobota 9. 11. – 14.00: Dobruška – Police n. M.
15. kolo - neděle 17. 11. – 13.00: Třebeš – Dobruška
SK DOBRUŠKA B - OP II. třídy
1. kolo - neděle 11. 8. – 17.00: Albrechtice – Dobruška B
2. kolo - neděle 18. 8. – 17.00: Dobruška B – Žďár
3. kolo - sobota 24. 8. – 17.00: Deštné – Dobruška B
4. kolo - neděle 1. 9. – 17.00: Dobruška B – Lukavice
5. kolo - neděle 8. 9. – 17.00: Černíkovice – Dobruška B
6. kolo - neděle 15. 9. – 17.00: Dobruška B – Častolovice
7. kolo - sobota 21. 9. – 16.30: Křivice – Dobruška B
8. kolo - neděle 29. 9. – 16.30: Dobruška B – Kostelec B
9. kolo - sobota 5. 10. – 16.00: Zdelov – Dobruška B
10. kolo - neděle 13. 10. – 15.30: Dobruška B – Rychnov B
11. kolo - neděle 20. 10. – 15.30: Borohrádek – Dobruška B
12. kolo - neděle 27. 10. – 14.30: Dobruška B – K. Lhota A
13. kolo - sobota 2. 11. – 14.00: Doudleby A – Dobruška B
14. kolo - neděle 10. 11. – 14.00: Dobruška B – Albrechtice

Malí fotbalisté
úspěšně
reprezentovali
Výběr OFS Rychnov nad Kněžnou U12.
Zadní řada zleva: trenéři Miroslav Horák, Luboš Dyčka st. a Jiří Šťovíček, před
nimi zleva Michal Šreibr (Častolovice),
Marcel Matoulek, Tadeáš Zilvar (Dobruška/Opočno), Luboš Dyčka ml. (Rychnov), David Drašnar (Dobruška/Opočno),
Tadeáš Červinka a Josef Koráb (Rychnov), dolní řada zleva Martin Holeček,
Dominik Dostál (Dobruška/Opočno),
Filip Široký, Miroslav Filip (Rychnov)
a Patrik Horák (Dobruška/Opočno), ležící Kryštof Lhotský (Dobruška/Opočno)
a Daniel Šimon (Rychnov).
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FO KŘOVICE - OP III. třídy
1. kolo - sobota 17. 8. – 17.00: Labuť Rychnov – Křovice
2. kolo - sobota 24. 8. – 14.00: Křovice – Vamberk B
3. kolo - neděle 1. 9. – 17.00: Dobré – Křovice
4. kolo - sobota 7. 9. – 14.00: Křovice – Voděrady
5. kolo - neděle 15. 9. – 16.00: Č. Meziříčí B – Křovice
6. kolo - sobota 21. 9. – 14.00: Křovice – Doudleby B
7. kolo - sobota 28. 9. – 14.00: Křovice – Roveň
8. kolo - neděle 6. 10. – 16.00: Petrovice – Křovice
9. kolo - sobota 12. 10. – 14.00: Křovice – Solnice B
SK DOBRUŠKA C - OP IV. třídy
1. kolo - sobota 17. 8. – 17.00: Čermná – Dobruška C
3. kolo - sobota 31. 8. – 17.00: Rokytnice – Dobruška C
4. kolo - sobota 7. 9. – 17.00: Dobruška C – Javornice B
5. kolo - sobota 14. 9. – 17.00: Slatina – Dobruška C
6. kolo - sobota 21. 9. – 16.30: Dobruška C – Lípa B
7. kolo - sobota 28. 9. – 16.30: Dobruška C – K. Lhota B
8. kolo - sobota 5. 10. – 16.00: Domašín – Dobruška C
9. kolo - sobota 12. 10. – 15:30: Dobruška C – Olešnice
FC DOMAŠÍN - OP IV. třídy
1. kolo - neděle 18. 8. – 14.00: Lípa B – Domašín
2. kolo - sobota 24. 8. – 17.00: Domašín – Olešnice
3. kolo - sobota 31. 8. – 17.00: Čermná – Domašín
5. kolo - sobota 14. 9. – 17.00: Rokytnice – Domašín
6. kolo - sobota 21. 9. – 16.30: Domašín – Javornice B
7. kolo - sobota 28. 9. – 16.30: Slatina – Domašín
8. kolo - sobota 5. 10. – 16.00: Domašín – Dobruška C
9. kolo - sobota 12. 10. – 15:30: K. Lhota B – Domašín
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Výběr OFS
Rychnov
nad
Kněžnou v kategorii U12 (roč.
n. 2007 a ml.)
dosáhl vynikajícího úspěchu,
když v republikovém ﬁnále
na
pražském
Motorletu obsadil páté místo.
Na tomto úspěšném vystoupení se
podílelo hned sedm mladých fotbalistů
z týmu Dobruška/Opočno, a to Kryštof
Lhotský, Tadeáš Zilvar, Patrik Horák, Dominik Dostál, Marcel Matoulek, Martin
Holeček a David Drašnar.
Výsledky OFS Rychnov n. K. – Pražský
FS 0:5, – OFS Praha – východ 2:1, – OFS
Ústí n. O. 0:10, – OFS Klatovy 0:1, – OFS
Žďár n. S. 2:2.
Konečné pořadí: 1. OFS Ústí n. O. 15
bodů, 2. Pražský FS 12, 3. OFS Praha
– východ 6, 4. OFS Klatovy 4, 5. OFS
Rychnov n. K. 4, 6. OFS Žďár n. S. 1.
(dr, lh)

PALEC NAHORU
Nové hřiště v Mírové ulici
„A co děti? Mají si kde hrát?“ Na slogan z písně skupiny Katapult odpovídáme: V Dobrušce ano.
V Mírové ulici bylo v závěru června otevřeno nové
dětské hřiště, na jehož výstavbu přispěl dárce Škoda Auto, a.s., částkou 900 000 korun. Děti se zde
mohou vyžít na dvou herních sestavách, houpačce, točidle či
skluzavce. Zařízení ještě doplní dvě lavičky a odpadkové koše.

PALEC D OLŮ
Smradlavé zátiší v Mělčanech
Černé skládky jsou noční můrou nejen pracovníků
technických služeb. Jedna z nich vznikla v minulých
dnech v Mělčanech, kde někdo vyklopil směs igelitových plachet, lepenky a hadrů. Obyvatelům z přilehlých domů tak udělal pod okny vskutku nepěkné
smradlavé zátiší. Nepochopitelné! Stačilo zajet o několik stovek
metrů dál a složit odpad zdarma ve sběrném dvoru u teplárny.
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Koncert Jaroslava Svěceného
a Michaely Káčerkové v Pohoří
V sobotu 29. června zavítal do Pohoří
ve světě i doma velice známý houslista,
královéhradecký rodák Jaroslav Svěcený, a spolu s ním Michaela Káčerková.
Během více než hodinového koncertu
v kostele sv. Jana Křtitele si posluchači
vyslechli skladby, při nichž zněly housle,
varhany a ještě virginal.
Uskutečnění této mimořádné akce iniciovalo a ﬁnančně podpořilo vedení obce,
a proto dejme slovo starostce Heleně

Suchánkové: „Koncert předního českého houslisty pana Jaroslava Svěceného
a varhanice paní Michaely Káčerkové
uspořádala obec Pohoří ve spolupráci
s římskokatolickou farností, děkanstvím
Dobruška, k příležitosti dokončení rekonstrukce podlahy kostela sv. Jana Křtitele,
který je naší nejvýznamnější památkou
a dominantou naší obce. Akci jsme pojali jako beneﬁční a výtěžek z dobrovolného vstupného přispěje k další obnově

kostela,“ sdělila.
A dojmy starostky?
„Věřím, že to byl velmi
hezký kulturní zážitek pro všechny přítomné především díky oběma úžasným
interpretům. Poděkování za příjemnou atmosféru patří nejen jim, ale i všem, kteří
přišli, a také těm, kteří s organizací koncertu pomohli.“
Helena Suchánková také připomněla:
„Kostel v Pohoří začali tehdejší obyvatelé

obce budovat v roce 1902 společně. Aby
mohl vzniknout, skládali se na jeho stavbu, vnitřní úpravu a výzdobu. Jsem ráda,
že jejich odkaz žije i dnes. Na obnovu
podlahy přispěla celá řada občanů Pohoří
a také zastupitelé obce souhlasili s tím, že
obec Pohoří rekonstrukci ﬁnančně podpoří. Také účast na koncertě svědčila o tom,
že si vážíme společného úsilí pro dobrou
věc, našeho kulturního dědictví, naší minulosti a chceme, aby spolu s duchovními hodnotami zůstávaly zachovány.
Bude-li v budoucnu příležitost a bude-li
opět zájem, rádi bychom ve spolupráci
s římskokatolickou farností, děkanstvím
Dobruška, na koncert navázali nějakou další
kulturní akcí.“
Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 13 822 korun. Odměnou všem štědrým
dárcům se stal nejen krásný hudební večer, ale také domácí poutní koláče, které
na ně čekaly při odchodu z kostela.
(eda)
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Křížovka o ceny
Tajenka sedmého čísla Dobrušského
zpravodaje roku 2019 souvisela s populárním ﬂorbalovým turnajem Open Air Cup.
Tajenka 7/2019 zněla následovně: ŠESTÝ
OPEN AIR ZA DVEŘMI.
Z šedesátky úspěšných luštitelů bylo vylosováno trio výherců: Jaroslav Brandejs
(Dobruška), Eva Kratěnová (Vodětín)

a Marie Macková (Dobruška). Šťastní
výherci získávají obvyklou cenu - poukázku na dvě vstupenky na srpnové ﬁlmové
představení ve velkém sále Společenského
centra-Kina 70 dle vlastního výběru. Všichni si ji mohou vyzvednout v Informačním
centru na náměstí F. L. Věka. Gratulujeme.
Vyhrát vstupenky do dobrušského kina na ﬁlm promítaný během září
2019 může každý, kdo úspěšně vyplně-

nou 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 čtvrtka
15. srpna. Stačí jen mít trochu více štěstí
při slosování správných řešení…
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA: CHÁPAN, AARAN, NARD, ANON, DSN.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE

radost
KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

zazitek
...A POPÍJENÍ KÁVY

WWW.DOHAJAN.CZ

183x240_dobruska.indd 1

ULICE KOMENSKÉHO 1203 NÁCHOD

WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

23. 8. 2018 8:32:04
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INZERCE
ORIGINÁLNÍ E-SHOP
]:IIBEg8
CºéÖäÄǜǛǛǛ:ôû¨Ù·äôòĀ]:I[<ȩ
ÄË½ßÝºô½Äû

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
ȩĀÖ½äÄĀÖò·ÄôËĀéÄ·ÄÙËº

Nakupte na ŠKODA E-shopu a vyhrajte
zbrusu nový model ŠKODA SCALA
¨ûÝääÝôûô«äÝôò·ôòĀÄ½äÄËôË½ÄËéȴ[ÖË·äÖÛ·ÃÄÝéĂ«äÄüÃȳ
Côßä«ôäËǜǤȳǡȳËǜǢȳǤȳŠKODA E-shopÄºéÖä½ÝÖËÇĀǜǛǛǛ:ȳ
~ÝºäÃËĂÄËÝäôû¨ÙäĀÖ½äÄĀÖò·ÄéäËÃË«½éŠKODA SCALA
na jeden rokÃÄË¨Ë½ß¨¨ËÄËäÄü¨Äȳ
novascala.cz
rßéäËÙ«ĀËôÄüÝÙô«ÝÄÖÙäÄÙ]:Iȭ
MATRIX a.s.
<«ÖËôºǜǟǝ
ǠǜǡǛǜWû¨ÄËôÄ:ÄĂÄËé
b½ȳȭǟǤǟǞǞǤǝǣǣɈǤ
www.matrix-as.cz

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

XXVIII. ročník

Dobrušský zpravodaj

Svátku skla

Tavení skla dřevem
Deštné v Orlických horách
2.- 4. srpna 2019
pátek až neděle v areálu muzea v Deštném v Orlických horách

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
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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

Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška.
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Leoš Dragúň,
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ZŠ Fr. Kupky, ZŠ Pulická, TJ Sokol Dobruška, obce Pohoří a Přepychy,
ZUŠ Dobruška, VGHMÚř Dobruška, Junák Dobruška.
Tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci (v prosinci 10.).
Distribuce: Česká pošta.

Poslední červnovou neděli se na vlakovém nádraží uskutečnil KONCERT
NA PERÓNĚ. Na tradiční akci posluchačům za úmorného vedra zahrály dechová
hudba Valánečka pod vedením kapelníka
Milana Vencla a coutry-folková skupina
Sedmý nebe v čele s Petrem Svobodou.
V Pulicích byla v pátek 12. července uvedena do provozu
ZREKONSTRUOVANÁ LÁVKA přes Zlatý potok. Dodavatelem stavby byla společnost GARRET–CZ. Náklady rekonstrukce
dosáhly 1 675 049 Kč včetně DPH.

DOBRUŠSKÉ MAŽORETKY TYRKYS se v červenci s úspěchem
představily v polském partnerském městě Miejska Górka v rámci
oslav „Dnů města“.

