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IX. ROČNÍK FESTIVALU POŘÁDÁ SPOLEK F. L. VĚKA
DE ŠTNÉ V O. H. / DOBRUŠK A / OPOČNO / PŘEPYCH Y / SOLNICE

2019

Přepychy, kostel sv. Prokopa / SOBOTA 14. 9. 2019 V 17.00
Gabriela Eibenová – soprán, Adam Viktora – varhany
Dobruška, kostel sv. Václava / NEDĚLE 15. 9. 2019 V 17.00
Komorní filharmonie Pardubice, Jan Mráček – housle, Lukáš Klánský – dirigent

2019
Deštné v Orlických horách, kostel sv. Máří Magdalény / SOBOTA 21. 9. 2019 V 17.00
Wihanovo kvarteto, Adam Suk – varhany, Leoš Čepický – primárius
Dobruška, kostel sv. Václava / NEDĚLE 29. 9. 2019 V 17.00
Barocco sempre giovane, Robert Lehrbaumer – dirigent, tympány
Dobruška, Husův sbor / NEDĚLE 6. 10. 2019 V 17.00
Gabriela Beňačková – soprán, Lubomír Brabec – kytara

Opočno, zámek, obrazárna / NEDĚLE 13. 10. 2019 V 17.00
Jan Bartoš – klavír

Dobruška, Servisbal Obaly s. r. o., showroom / NEDĚLE 27. 10. 2019 V 17.00
Escualo Kvintet, Gabriela Vermelho – zpěv (koncert mimo ABO)
Solnice, Společenský dům / ÚTERÝ 5. 11. 2019 V 19.00
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

w w w.mhf-vek .c z
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
skončila doba
prázdnin a dovolených.
Věřím,
že jste si volné
dny užili co nejlépe a načerpali
síly do posledního
čtvrtletí letošního
roku.
Září bude v našem městě tradičně
ve znamení řady kulturních a společenských akcí.
Milovníci vážné hudby se mohou těšit
na devátý ročník mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka, jenž v průběhu
září a října nabídne osm koncertů. Představí se na nich špičkoví sólisté a soubory.
Zářijový program, který čítá čtyři koncerty, bude zahájen v sobotu 14. září v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Kompletní
program hudební přehlídky a podrobné

informace o jednotlivých zářijových koncertech najdete na stránkách tohoto vydání Dobrušského zpravodaje.
Pro ﬁlmové fanoušky je vyhrazen
termín od 13. do 15. září, kdy se uskuteční čtvrtý ročník Dobrušské ﬁlmové
klapky za účasti řady zajímavých hostů.
Letošní třídenní program bude ve znamení významných „devítkových“ výročí a nabídne řadu besed, výstav a ﬁlmů.
Je potěšitelné, že v našem kině se v sobotu 14. září uskuteční republiková předpremiéra ﬁlmu Národní třída. Filmová klapka není určena jen pro odborníky, ale i širokou veřejnost. Nabídka je pestrá, určitě
si vyberete.
Divadelní podzim v Dobrušce nabídne tři představení. Úvod obstará v úterý
24. září komedie Láska v přímém přenosu, ve které se vyznavačům Thálie představí Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová či
David Suchařípa.
Kulturně-společenské akce vyvrcholí

PLES REPUBLIKY
2. reprezentační ples města Dobrušky

Sobota
26. října 2019
od 20.00
SOKOLOVNA

Hudba: taneční orchestr James band (Hradec Králové)
Host večera: zpěvačka Ilona Csáková!!!
Předtančení
Předprodej místenek
od úterý 3. září v informačním centru
Loňský velmi úspěšný městský bál se po roce vrací do sokolovny.
Opět v říjnovém termínu,
korespondujícím s oslavami vzniku československého státu.

Svatováclavskými slavnostmi. V pátek
27. září přijede na náměstí F. L. Věka
družina sv. Václava, dále zahrají kapely
Argema a Rocksorry. Na sobotní jarmark
a vystoupení šermířů naváží koncerty,
které završí vystoupení Leška Semelky
a Wanastowi Vjecy Revival.
Příští rok Dobruška oslaví 700 let
od první písemné zprávy. V průběhu letošního roku se usilovně pracuje na programu
oslav, jejichž vrcholem budou „Svatováclavky“. Městské oslavy budou probíhat
celý příští rok. Program nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí,
které zaujmou všechny věkové kategorie.
Již dnes prozradím, že se diváci mohou
těšit na koncerty Čechomoru, MIG 21,
Pink Floyd revival či Melody Makers
Ondřeje Havelky. Věřím, že sedmisté výročí oslavíme důstojně a radostně.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 32
Z výsledků druhého
ročníku Indexu kvality života, sestavovaného projektem Obce
v datech a konzultační
společností
Deloitte,
vyplývá, že nejvyšší
kvalitou života se mohou podruhé za sebou
chlubit středočeské Říčany. Druhé místo obsadila Praha a třetí příčku Hustopeče.
Index porovnává veřejně dostupná data ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností. Je potěšitelné, že v celostátní konkurenci se do popředí prosadila Dobruška, které
patří celkové 32. místo. V rámci Královéhradeckého kraje
naše město obsadilo druhou příčku, když lepšího umístění dosáhl pouze Hradec Králové (22. místo).
Jen připomeňme, že Index kvality života zahrnuje celkem
29 ukazatelů, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení a vzdělání), dostatečnost služeb a také vztahy mezi
lidmi (například ve formě existence místních spolků).
(dr)

Umístění měst z Královéhradeckého kraje:
22. Hradec Králové
32. Dobruška
45. Jičín
52. Rychnov n. Kn.
60. Nové Město n. Met.
74. Hořice
81. Náchod
85. Nová Paka

100. Jaroměř
104. Vrchlabí
135. Kostelec n. Orl.
139. Dvůr Králové n. Lab.
145. Nový Bydžov
159. Trutnov
201. Broumov
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2019
Město Dobruška a Kulturní zařízení města Dobrušky pořádají
ve dnech 27. – 29. září 2019 na náměstí F. L. Věka

19.00

Pátek 27. září

Fanfáry z radnice (Dobrušské žesťové sdružení)

19.15

Průvod družiny sv. Václava
(skupiny historického šermu)

20.00

Argema (rock, Uherské Hradiště)

22.00

Rocksorry (pop-rock, Dobruška)

9.00

Sobota 28. září

Jarmark historických řemesel

13.00

Vystoupení šermířů skupin Garde Gris
a Rytířů Řádu růže

14.45

Valanka (dechovka, Dobruška)

16.30

Junior Band (swing, ZUŠ Hradec Králové)

18.15

Poutníci (country-bluegrass, Brno)

20.00

Lešek Semelka & S.L.S. (pop-rock, Praha)

21.45

Wanastowi Vjecy Revival (rock, Bílina)

10.00
17.00

Neděle 29. září

u domku F. L. Věka – Městský běh Dobruškou

kostel sv. Václava – Malá noční hudba
Barocco sempre giovane + Robert Lehrbaumer (dirigent, tympány)
(v rámci IX. ročníku Festivalu F. L. Věka)

Výstavy: sobota 9.00 – 17.00
Synagoga: Hrátky z látky – výstava patchworkových výrobků
Městská knihovna: Zdeněk Krejza – Kámen a kov
Lapidárium městského úřadu: Mon Simek Fulková – fotografie, UBX a jiné podivnosti
Rýdlova vila: Šikovné ruce – výstava ručních prací
Společenské centrum – Kino 70: Obrazy Blanky Bohdanové
– obrazy významné české malířky a herečky
Sladovna pivovaru: Sen safari
– velkoformátové fotografie z pozůstalosti Ing. Josefa Vágnera
Petr Stančík – dřevořezby
4
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 19.07.2019
souhlasí
– s prodloužením doby uzavírky části místní
komunikace v ulici Fr. Kupky, která je nutná pro realizaci akce: Přechody pro chodce
a stavební úpravy chodníku u ZŠ Fr. Kupky
dle přiložené situace, a to do 31.08.2019.
Souhlas v přiloženém znění bude vydán pro
zhotovitele, a tím je společnost KENVI CZ
s. r. o., IČ 28825039.

Rada města
dne 29.07.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 12/2019
dle předloženého návrhu
– uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) se společností ČEZ Distribuce a. s.,
IČ 247290035, v rámci akce Odstranění staré teplárny v Dobrušce
– při zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky a služby Výměna
osvětlení a zásuvek ve školní kuchyni Fr.
Kupky cenovou nabídku pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídku Petra Moravce,
IČ 16770811, a objednání dodávky a instalace zařízení u tohoto subjektu. Nabídková cena činí 167.359 Kč bez DPH, tj.
202.504,39 Kč vč. DPH podle platné sazby
– uzavření darovací smlouvy č. KVA-JJ-19035-SR se společností ŠKODA AUTO, a. s.,
IČ 00177041, jejímž předmětem je poskytnutí daru na realizaci akce Přechody pro
chodce a stavební úpravy chodníku u ZŠ Fr.
Kupky v Dobrušce
– zahájení otevřeného řízení dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodavatele pro
podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce 17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška formou
odeslání oznámení o zahájení zadávacího
řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných
zakázek
– zadávací dokumentaci včetně všech jejích
částí a příloh k otevřenému řízení na dodavatele pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška
– uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 35
se společností Asinta, s. r. o. stavební společnost, IČ 48169501, kterým bude v rámci opravy opěrné stěny při investiční akci
Rekonstrukce ulice Podskalí opraveno i zábradlí na opěrné stěně. Práce budou provedeny v rozsahu přiloženého rozpočtu ze dne
02.07.2019 za 65.259 Kč bez DPH, čímž
dojde k navýšení ceny za provedení díla
na celkových 119.258 Kč bez DPH
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 04.05.2017 s Josefem
Jarkovským, IČ 48986691, na pronájem tří
částí pozemku parc. č. 2170/13 v obci a k.
ú. Dobruška, kterým se rozšíří předmět nájmu a zvýší nájemné

– zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.
č. 671/2 a části pozemku parc. č. 670 v obci
a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu
– uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s XXXXX
– zveřejnění záměru výpůjčky místností
v budově čp. 187 (Rýdlova vila), která je
součástí pozemku parc. č. 699 v obci a k.
ú. Dobruška – kanceláře v přízemí naproti
vstupu do vestibulu budovy a společenské
místnosti v přízemí budovy
– uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 23.07.2010 k bytu č. 17 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 17 do 31.07.2020
– uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 15.04.2013 k bytu č. 9 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 9 do 31.07.2020
– uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 15.04.2013 k bytu č. 20 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, Dobruška, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 20 do 31.07.2020
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 30.04.2014 k bytu č. 5 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 31.07.2020
– uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 15.04.2011 k bytu č. 27
v domě čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 27 do 31.07.2020
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 11.08.2017 k bytu č. 4 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 4 do 31.07.2020
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 04.08.2017 k bytu č. 10 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 10 do 31.07.2020
– uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.11.2018 k bytu č. 1 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 1 do 31.12.2019
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 30.04.2019 k bytu č. 9 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 9 do 31.07.2020
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 30.04.2019 k bytu č. 11 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 11 do 31.07.2020
– uzavření Dodatku č. 7 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 31.08.2019
– pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře

s doprovodem, místostarosty Petra Sadovského s doprovodem a Mgr. Leoše Dragúně
s doprovodem do maďarského partnerského města Ábrahámhegy, která se uskuteční
31.07. - 04.08.2019
– uzavření darovací smlouvy č. 22019001031 s Nadací rozvoje občanské společnosti, IČ 49279416. Předmětem smlouvy
je darování peněžních prostředků ve výši
50.000 Kč na realizaci projektu Obnova
stromořadí podél ul. Mělčanské - I. etapa
– podání Žádosti poskytovatele sociálních
služeb o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2019 Královéhradeckému
kraji. Žádost se podává z důvodu využití ﬁnancování sociální služby z jiných zdrojů.
Předmětem žádosti je požadavek na poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje ve výši 150.000 Kč

jmenuje
– komisi pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek
na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška“
v tomto složení: Ing. arch. Oldřich Bittner,
radní (člen komise), Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí ORM (člen komise), Miloš Votroubek,
DiS., referent odboru rozvoje města (člen
komise), Mgr. Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města (člen komise), Mgr. Ivana
Nová, projektová manažerka veřejných zakázek společnosti OTIDEA avz, s. r. o. (členka komise), Ivo Hagara, investiční technik
(náhradník za jakéhokoliv člena komise),
Ing. Petr Lžíčař, starosta (náhradník za jakéhokoliv člena hodnotící komise), Mgr. Kateřina Koláčková, jednatelka společnosti
OTIDEA avz, s. r. o. (náhradnice za jakéhokoliv člena hodnotící komise), a pověřuje komisi zároveň otevíráním obálek s nabídkami

byla seznámena
– s odstoupením XXXXX od koupě bytové
jednotky č. 976/19 v budově čp. 976, 977,
978 stojící na pozemku parc. č. 270/17
v obci a katastrálním území Dobruška.

Rada města
dne 12.08.2019
schvaluje
– doplnění zadávací dokumentace podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce „17 BJ
– Fr. Kupky, Dobruška“, a to v rozsahu uvedeném v přiloženém dokumentu Vysvětlení
zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení
lhůty pro podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „17
BJ – Fr. Kupky, Dobruška“ na 04.09.2019
do 10:00.

Rada města
dne 19.08.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
13/2019 dle předloženého návrhu
– zřízeným příspěvkovým organizacím přijetí
peněžních darů od sdružení rodičů ve školním roce 2019/2020
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a) Mateřské škole J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577, IČ 75018535,
od Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
– spolek, při mateřské škole J. A. Komenského, 518 01 Dobruška, IČ 60885114, dar
v maximální výši 60.000 Kč.
b) Mateřské škole J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577, IČ 75018535,
od Sdružení rodičů a přátel dětí a školy –
spolek, při mateřské škole Za Univerzitou,
518 01 Dobruška, IČ 64811298, dar v maximální výši 50.000 Kč.
c) Základní škole Františka Kupky, Dobruška,
Františka Kupky 350, okres Rychnov nad
Kněžnou, IČ 75018616, od Spolku rodičů
a přátel školy při Základní škole Františka
Kupky v Dobrušce, IČ 22692304, dar v maximální výši 280.000 Kč.
d) Základní umělecké škole, Dobruška, Kostelní 428, IČ 71234357, od Spolku rodičů
a přátel Základní umělecké školy v Dobrušce, IČ 67442765, dar v maximální výši
20.000 Kč
– objednání provedení regenerace vrtu
HV-3b/1 v lokalitě Loučky v Dobrušce u společnosti TO-PI-TO Czech s. r. o.,
IČ 27547922, v ceně 415.204,75 Kč bez
DPH, tj. 502.397,75 Kč vč. DPH 21 %
– uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a. s., IČ 247290035
– objednání stavebních prací In-line dráze
na Městském stadionu Václava Šperla speciﬁkovaných v přiložené cenové nabídce
u Vladimíra Kříže, IČ 10502891 za cenu
230.832 Kč bez DPH, tj. 279.306,72 Kč vč.
DPH podle platné sazby
– uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne
04.06.2019 se společnosti KENVI CZ s. r. o.,
IČ 28825039
– pořadí účastníků na prodej bytové jednotky
č. 977/23 v budově čp. 976, 977, 978, v Orlické ulici v Dobrušce:
1. XXXXX, Nabízená kupní cena 1.202.222 Kč
– uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14
v čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy
o nájmu bytu schválené radou města dne
13.01.2016, doba nájmu od 01.09.2019
do 30.11.2019, smluvní nájemné za m2
podlahové plochy bytu bude činit 44,79 Kč
– uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
28 v čp. 812 v Mírové ulici v Dobrušce
s XXXXX, trvale bytem XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy
o nájmu bytu schválené radou města dne
13.01.2016, doba nájmu od 01.09.2019
do 30.11.2019, smluvní nájemné za m2
podlahové plochy bytu bude činit 44,79 Kč
– uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.09.2010 k bytu č. 9
v domě čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 9
do 31.08.2020
– uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.09.2010 k bytu č. 29
v domě čp. 813 v ulici Mírová v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 29
do 31.08.2020
– uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 3 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
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s manžely XXXXX, trvale bytem XXXXX,
a XXXXX, trvale bytem XXXXX, jímž
se prodlužuje doba nájmu bytu č. 3
do 31.08.2020
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 21
v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 21
do 31.08.2020
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 25
v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 25
do 31.08.2020
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 31.08.2018 k bytu č. 1
v domě čp. 173 v ulici Pulické v Dobrušce s XXXXX, trvale bytem XXXXX,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1
do 31.08.2020
uzavření Dodatku č. 8 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, trvale bytem XXXXX,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 15
do 30.09.2019
uzavření Dodatku č. 2 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, oba trvale bytem XXXXX,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1
do 31.10.2019
uzavření Dohody o narovnání s Úřadem
práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7, IČ 72496991, v přiloženém
znění
uzavření Nájemní smlouvy s XXXXX, trvale bytem XXXXX, na pozemek parc. č.
671/2 a část pozemku parc. č. 670 v obci
a k. ú. Dobruška, v přiloženém znění
uzavření Dohody o skončení nájmu nebytových prostor zubní laboratoře v II. NP
budovy polikliniky čp. 99 v Pulické ulici
v Dobrušce se společností Zubní laboratoř,
v. o. s., IČ 60110431
uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na nebytové prostory zubní
laboratoře v II. NP budovy polikliniky čp.
99 v Pulické ulici v Dobrušce se společností Zubní laboratoř Dobruška, s. r. o.,
IČ 08261199
uzavření smlouvy o výpůjčce místností
v budově čp. 187 (Rýdlova vila), která je
součástí pozemku parc. č. 699 v obci a k. ú.
Dobruška, a to kanceláře v přízemí naproti
vstupu do vestibulu budovy a společenské
místnosti v přízemí budovy, se spolky Doteky naděje, z. s., IČ 08156948 a Senioři
České republiky, z. s., Městská organizace
Dobruška, IČ 07751079
poskytnutí ﬁnančního daru hotovosti
ve výši 1.000 Kč pro každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem 11 dětí), jež se
zúčastní vítání občánků dne 30.08.2019.
Finanční dar se poskytuje na základě podmínek schválených Radou města Dobrušky
dne 14.09.2016
podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH
obce mimo územní obvod jejího zřizovatele
a na vybavení a opravy neinvestiční povahy
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR v roce 2019
uzavření darovací smlouvy s Dobrovol-

ným svazkem obcí Mikroregion Rodný kraj
Františka Kupky, IČ 75123142. Předmětem
smlouvy je darování propagačních předmětů v celkové částce 2.593 Kč vč. DPH.

byla seznámena
– se Zápisem z 2. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 13.08.2019

podporuje
– na území Dobrušky vznik a dlouhodobou
činnost sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA poskytované terénní formou tzv. nespeciﬁcký
streetwork

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky schválit
– vyčlenění ﬁnančních prostředků na realizaci projektu „17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška“
v rozpočtu města pro roky 2020 a 2021, a to
minimálně ve výši spoluúčasti města coby
příjemce dotace na realizaci výše uvedeného projektu z podprogramu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR „117D161 Výstavba
bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou“ v součtu s případnými nezpůsobilými výdaji
– prodej bytové jednotky č. 977/23 v budově
čp. 976, 977, 978 stojící na pozemku parc.
č. 270/17 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 976, 977, 978
o velikosti 3977/393375 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 270/17
o velikosti 3977/393375 panu XXXXX,
bytem XXXXX, za nejvyšší ve výběrovém
řízení nabídnutou kupní cenu 1.202.222 Kč
a uzavření příslušné kupní smlouvy se
smluvními
podmínkami
stanovenými
v souladu se zveřejněným záměrem prodeje
bytové jednotky
– vyčlenění ﬁnančních prostředků ve výši
60.000 Kč v rozpočtu města na rok 2020
na podporu sociální služby Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA
poskytované terénní formou tzv. nespeciﬁcký streetwork

ZASEDÁNÍ
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si vás pozvat
na zasedání
zastupitelstva
města Dobrušky,
které se uskuteční
v pondělí 16. září od 17 hodin
v malém sále
Společenského centra-Kina 70
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Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 15. 7.: převzetí dokumentace k územnímu řízení projektu rekonstrukce bazénu od společnosti
CODE s.r.o.
■ Úterý 16. 7.: kontrolní den na stavbě
okružní křižovatky
■ Čtvrtek 18. 7.: schůzka Spolku F. L.
Věka, pořadatele Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka
■ Pátek 19. 7.: návštěva dětského tábora
Junák v Mastech
■ Sobota 20. 7.: předání pohárů – Dobrušský pohár ve futsalu
■ Pondělí 29. 7.: schůze rady města
■ Úterý 30. 7.: schůzka komise pro přípravu oslav 700 let města, představenstvo Centrálního zdroje tepla Dobruška

■ Středa 31. 7. – neděle 4. 8.:
návštěva maďarského partnerského města Ábrahámhegy
■ Pondělí 5. 8.: rozhovor v Českém rozhlase, návštěva starosty Solnice
■ Úterý 6. 8.: jednání s předsedou SBD,
vernisáž výstavy v Panské míčovně
v Opočně
■ Středa 7. 8.: návštěva starosty Ústí
nad Orlicí, jednání se zubním lékařem
o pronájmu prostor pro ordinaci
■ Čtvrtek 8. 8.: kontrolní den na ZUŠ,
jednání na ČEZ distribuce v Hradci
Králové
■ Pátek 9. 8.: koordinační schůzka k výstavbě čtyř bytových domů v Mírové
ulici

■ Pondělí 12. 8.: jednání s představiteli
společnosti CODE o dokumentaci k rekonstrukci bazénu, schůzka k přípravě
Plesu republiky
■ Úterý 13. 8.: jednání s radním Královéhradeckého kraje Václavem Řehořem
o převodu pozemku u gymnázia, kontrolní den na ZUŠ, přehlídka folklorních souborů
■ Středa 14. 8.: uctění památky letců
RAF na Klárově a setkání účastníků
s kardinálem Dominikem Dukou
■ Čtvrtek 15. 8.: jednání s dětskou lékařkou o pronájmu prostor pro ordinaci,
návštěva bazénu ve Vysokém Mýtě
■ Sobota 17. 8.: předání pohárů – fotbalový turnaj Rampušák Cup
■ Pondělí 19. 8.: schůze rady města,
výběrové řízení na strážníka městské
policie

Okénko poslance Petra Sadovského:
Vyčerpávající program v rozpáleném Egyptě
Ve dnech 10.
až 14. června jsem
s delegací Bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR navštívil Egypt. Program návštěvy byl
zaměřen především
na migrační problematiku, bilaterální
a vojenskou spolupráci mezi Českou republikou a Egyptem, bezpečnostní situaci
v zemi i širším regionu a fungování egyptského integrovaného záchranného systému. Předchozí pracovní cesta do Polska
byla v porovnání s tímto procházkou růžovým sadem.
Ve Sněmovně reprezentantů a na ministerstvu zahraničí
Delegace Bezpečnostního výboru
11. června jednala v egyptském parlamentu, kde se ve sloučeném formátu setkala
se zástupci Výboru pro obranu a národní
bezpečnost a Výboru pro zahraniční záležitosti. Symbolem luxusu je v Egyptě
vychlazená místnost. Venku 39 stupňů uvnitř 15 stupňů. Bylo to naposledy, co
jsem během pobytu viděl některé kolegy.
Zbytek totiž proleželi s angínou…
Pak nás Laurent De Boeck, ředitel IOM
(Organizace pro migraci pro Egypt) seznámil především se statistickým přehledem
situace v zemi a hlavními migračními a demograﬁcké trendy. Závěr z jednání: Egypt
překvapivě nemá problém s migrací.
Velvyslankyně Neala Gabr představila
Národní koordinační výbor pro boj s nelegální migrací (NCCPIM), jemuž předsedá. Sídlí na egyptském ministerstvu
zahraničních věcí. Je to vládní a nikoliv
resortní instituce. NCCPIM nese zodpovědnost za tvorbu celostátní strategie pro

boj s nelegální migrací i za vytváření relevantní národní legislativy.
Návštěva koordinačního centra pro záchranné operace
Naše delegace navštívila koordinační
centrum pro záchranné operace (JRCC Joint Rescue and Coordination Center),
které spadá pod egyptskou armádu a sídlí na káhirské letecké základně Almaza.
Provázel nás ředitel centra gen. Fathallah.
Zhlédli jsme řadu praktických ukázek
kapacitních schopností JRCC, které se
většinou týkají řešení větších nouzových
situací, jako jsou záchrana a přepravy
zraněných osob (Medevac), či pátrání
po ztracených jednotlivcích či skupinách,
například v poušti.
Během setkání s egyptskou ministryní
pro migraci a krajanské záležitosti Nabilou
Makram se diskuse stočila především k tématice egyptských krajanských komunit
v zahraničí. V krátké diskusi o malé egyptské komunitě v Česku jednoznačně deklarovala absenci sebemenších problémů.
Pracovní večeře velvyslanců partnerských států V4 proběhla v přátelské a kooperativní atmosféře. Bylo konstatováno,
že vazby mezi státy V4 jsou výjimečné
nejen na evropském kontinentu, ale totéž

platí také pro spolupráci v dalších destinacích jako je Egypt.
Návštěva mírové mise MFO na Sinaji
a setkání s guvernérem
Třetí den jsme zamířili na Sinajský
poloostrov. V Šarm El Šajchu jsme se
v části mezinárodní letiště náležící MFO
(Multinational Force and Observers) setkali s příslušníky leteckého kontingentu
Armády ČR působícími při této misi. Jejich hlavním úkolem je zajistit dodržení
mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem.
Prohlédli jsme český letoun EADS CASA
C-295, který je jediným dopravním letounem, jímž MFO disponuje. Čeští vojáci
představili hlavní úkoly MFO („pozorovat, ověřovat, hlásit a zprostředkovávat
vojenský dialog mezi Egyptem a Izraelem“). Po přesunu do vojenské základny
MFO South Camp dostala delegace možnost prodiskutovat bezpečnostní otázky
s mezinárodním velením mise a blíže se
seznámit se základnou a jejím vybavením.
V Šarm El Šajchu jsme se setkali s guvernérem provincie Jižní Sinaj gen. Khaledem Foudou, jenž je i vzhledem k rodinné
spřízněnosti s prezidentem Sísím zřejmě
nejvlivnějším provinčním představitelem
v zemi. Co se týká bezpečnosti, všichni
jihosinajští představitelé nás ujistili, že letovisko je od pádu ruského letounu v říjnu
2015 pod bedlivým dohledem a Šarm El
7
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Šajch je bezpečnou destinací. Guvernér
uvedl, že 600 kamer nehlídá lidi, ale nainstalovali je pro případy, kdyby turisté
něco zapomněli. Aby jim to mohli vrátit.
Nakonec poslal pozdravy celému českému lidu.
Po vyčerpávajícím programu jsem se
se těšil domů na odpočinek. Každé ráno
se odjíždělo v osm a na hotel jsme se vraceli po 22. hodině. Trávit celý den v obleku
ve čtyřiceti stupních není nic příjemného.
Nicméně i toto patří k mé práci. Příště až
se řekne Egypt, tak moje první myšlenka
nebude patřit moři, ale peklu v Káhiře.
A představu o pořádku na ulicích mám
také jinou. Možná, kdyby se deset milionů obyvatel Káhiry jeden den věnovalo
úklidu, tak by vše vypadalo jinak.
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec Parlamentu ČR

Pietní vzpomínka na letce
U příležitosti 74.
výročí od návratu
části československých letců z Velké
Británie do Prahy se
u památníku na pražském Klárově konala pietní vzpomínka.
Památku
československých letců
sloužících za druhé
světové války v britském Královském
letectvu (RAF) si
ve středu 14. srpna
připomněly stovky lidí.
Na československé piloty i letecký
personál sloužící v barvách britského
Královského letectva přišli vzpomenout
zástupci armády, politici i veřejnost. Pří-

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)

tomni byli i někdejší příslušníci RAF Tomáš Lom a Jiří Kafka nebo Hana Fajtlová,
vdova po československém stíhacím esu
Františku Fajtlovi.
Pietní akce se zúčastnila delegace
z Dobrušky. Starosta Petr Lžíčař a zastupitel Pavel Štěpán uctili položením kytice
památku brigádního generála Miroslava
Štandery, dobrušského rodáka a stíhacího
letce RAF za II. světové války. Zástupci
města se zúčastnili následujícího setkání
s kardinálem Dominikem Dukou v Arcibiskupském paláci, kde byly uděleny pamětní medaile.
(dr)

Návrat
Největší část československých pilotů se zpět do vlasti po válce dostala
13. srpna 1945. Na ruzyňském letišti postupně přistálo přes 50 stíhacích letounů
Spitﬁre. O návrat letci usilovali už dříve, nedostali ale souhlas Sovětského svazu.
Odvahu československých letců v bojích II. světové války připomíná bronzový
památník v podobě okřídleného lva, který byl na Klárově umístěn v roce 2014. Jeho
vznik tehdy zaplatila britská komunita žijící v Česku a na Slovensku. Na podstavci je umístěna pamětní deska, která připomíná přes 2500 československých vojáků, kteří se během druhé světové války zapojili jako piloti i jako letecký personál
do služby v RAF.

AKTUALITY Z MĚSTA
Je to krásná, ale nesmírně zodpovědná práce
Na návštěvě u pěstounů Romany a Vladimíra Henclových
Pěstounství se věnují pět let. Pro první
dítě si ROMANA A VLADIMÍR HENCLOVI jeli do porodnice 19. srpna 2014
a v současné době se starají již o šestou
ratolest.
Kdo nebo co vás přivedlo k pěstounství?
Vždy jsem měla ráda děti, ale zajímat
o pěstounství jsem se začala až tehdy,
když se mě známí ptali, proč to nedělám. Ani jsem nevěděla, že pěstounská
péče existuje. Teprve potom jsme začali
8

zjišťovat podrobnosti a tak vše vzniklo.
Bylo rozhodování těžké?
Ne. Vůbec ne. Náročný byl ale celý proces schvalování, který trvá tři čtvrtě roku.
Musíte získat doporučení obce, lékaře, zaměstnavatele, výpis z trestního rejstříku,
vyplnit mraky papírů na OSPOD, čekat
na zařazení do pořadníku na kurz. Ten jsme
absolvovali v Hradci Králové, kam jsme
jezdili v pátek, sobotu i neděli. Celkem dvaasedmdesát hodin školení. Na začátku jsme

prošli psychotesty a na konci ještě proběhl
rozhovor s psychologem. Potom jsme čekali na doporučení od školitelů a na konečné
schválení krajského úřadu. Někdy se stane,
že žadatelé absolvují celý proces zbytečně,
protože je nakonec neschválí.
U vás to dopadlo dobře. Jak dlouho jste
pak čekali na dítě?
Krátkou dobu. Souhlas jsme obdrželi 29. července a 19. srpna jsme si jeli
do porodnice pro první miminko.
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Co na to říkaly vaše tři dcery?
Přijaly to úplně v pohodě, byly rády. Čím
větší rodina, tím lépe (smích). Samozřejmě
se jich naše rozhodnutí také týkalo, protože před pěti lety Andrea s Nelou byly ještě
doma a musely i ony absolvovat pohovor.
Pro ně to musela být cenná zkušenost
pro další život…
Určitě. Ocení to při výchově svých
dětí.
A co reakce blízkého okolí? Nezaznamenali jste nějaké negativní nebo udivené reakce?
Nezaznamenali, ale někomu se to stává. V našem případě byly všechny ohlasy
kladné.
Kolik dětí jste měli v péči?
Šest.
Jak je to se stářím dětí? Je věk nějak
omezený?
Tři děti jsme si přivezli z porodnice,
preferovali jsme věk do šesti let. Nyní
došlo ke změně a můžeme dostat dítě
do osmnácti let. Dosud jsme žádné starší
dítě neměli, ale nikde není psáno, že se
tak nestane.
Je doba jejich pobytu u vás nějak omezená?
V našem případě bychom měli mít
děti na přechodnou dobu, maximálně rok.
Není to však úplně pravidlem.
Určitě si vytvoříte s dítětem vztah a loučení nebývá lehké...
To je pravda, obzvlášť když si přivezete dítě z porodnice a jste s ním prakticky
od narození. Loučení bývá těžké, vybudovaný vztah je silný.
Víte, kam dítě odchází?
Ano. Je to nastavené tak, že budoucí
opatrovníci se na dítě přijedou k nám podívat a ještě předtím se seznámí se spisem
dítěte. V případě souhlasu pak ještě zhruba dva měsíce k nám každý týden jednou

až dvakrát jezdí. Prakticky s cizími lidmi sdílíte byt, nová máma přespává u nás
a stará se o dítě. Pak přespávám já u ní
s dítětem. Říká se, že dítě se „překlopí“.
Máte informace o dalším životě „svých“
dětí?
Maximální. Se všemi dětmi se totiž
nadále stýkáme, měli jsme velké štěstí
na rodiče. Všechny děti můžeme vidět bez
problémů, všechny vědí, že byly u nás. Každému z nich ještě vedeme knihu života,
kde se dozví všechno o svém životě u nás.
Navíc pro ně děláme na chalupě v Deštném
v Orlických horách srazy. Nejprve to bylo
v létě, pak se přidala zima a letos i jaro. Rodiny jsme seznámili a všichni jsou v pohodě. Jsme rádi, že děti jsou v dobrých rukách
a mají se dobře. Díky tomu, že je vidíme
a máme možnost sledovat jejich růst, tak
lépe snášíme fakt, že už u nás nejsou.
Vzpomenete si, co bylo zpočátku nejtěžší?
Asi, když přijde starší dítě a dělá naschvály. V jednom případě jsme mysleli,
že skončíme. Každý den byly nějaké problémy, scény. Starší dítě si už něčím prošlo, je třeba zvyklé nespat, nejíst, odmítá
se obléknout a potom je těžké ho adaptovat do denního režimu a normálního života. Je jasné, že dítě za to nemůže, protože
si něčím prošlo. Tím, že nás takhle šíleným způsobem dusí, si dokazuje, že o něj
stojíme. Čím víc vydržíme, tak si dítě pro-

věřuje, že ho máme rádi a že o něj stojíme.
Je to nelogické, ale pravdivé.
Je něco, co vás překvapilo nebo zaskočilo?
Jednoznačně velká administrativa. Musíte několikrát k soudu, velké množství
papírů. Připočtěte k tomu návštěvy u psychologů a různá vyšetření v nemocnicích.
Každý rok ještě musíme mít dalších 24
hodin školení.
Můžete dát radu jak skloubit roli pěstounů s rolemi babičky a dědy?
Skloubit je to poměrně těžké. S případným hlídáním jednoročního vnuka je
problém. Samozřejmě se skoro každý den
vídáme, ale mnoho času není.
V Dobrušce a okolí jsou další pěstouni.
Udržujete s nimi kontakty a vzájemně
si vyměňujete zkušenosti nebo to je čistě individuální záležitost?
Samozřejmě se mezi sebou bavíme.
S některými se také navštěvujeme. Každý
z pěstounů má navíc svou organizaci, která zařizuje potřebné věci. My patříme pod
Diamant, z. s. kde se každý měsíc s dalšími pěstouny scházíme a předáváme si
zkušenosti. Máme rovněž bezvadnou spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Dobrušce,
zejména pak s paní Radkou Sobotkovou.
Co byste poradili či doporučili případným zájemcům o pěstounství?
Pěstounem se může stát jen ten člověk,
který má rád děti a večer nerad někam
chodí. (smích) Jsme ve věku, že bychom
nemuseli nikam spěchat, ale já z akcí odcházím jako první, protože musím koupat
miminko. Je to krásná práce, ale nesmírně zodpovědná. Jste čtyřiadvacet hodin
v práci. Navíc jezdí hodně kontrol a soukromí je minimální. Pomáhat těmto dětem
je ale práce, která nás velmi naplňuje a má
smysl. Často vám problémy ostatních,
proti tomu co prožily některé tyto děti,
přijdou naprosto malicherné.
(dr)

Psychotesty mně daly pořádně zabrat
Pěstounství vyžaduje plné nasazení od obou partnerů a nejinak to je v případě Vladimíra Hencla, který se svou manželkou absolvoval dlouhý schvalovací proces a podílí se
na výchově dětí.
„Nejtěžší bylo ustát absolvování kurzu. Na začátku jsme
dělali psychotesty, 490 otázek, čtyři hodiny! Pro mě to bylo
něco neskutečného. Během kurzu jsme si brali dovolenou,
obětovali víkendy a přitom nevěděli, jestli nás vyberou. Vše
jsme absolvovali ve dvou, jelikož žijeme ve společné domácnosti a týká se to nás obou,“ vzpomíná na krušné chvíle.
Na otázku, jak se mu díky pěstounství změnil zaběhnutý život a stereotypy, odpověděl: „Úplně. To je jiný svět. Je
jasné, že život je uzpůsobený tak, že lidé by měli mít děti
za mlada. Mně je 66 let a něco podobného už pochopitelně
hůře snáším. Ale snažím se být oporou pro manželku a dát
dítěti to nejlepší.“
Dobře ví, o čem mluví. Vždyť vychoval jedenáct dětí - pět
svých a šest v pěstounské péči. „Měl bych dostat nějakou medaili,“ směje se a s vážnou tváří dodává: „Je to neskutečně
zodpovědná práce, která není dostatečně ohodnocena. Ale ten
pocit, že uvádíte děti, které nikoho nemají, do normálního života, je prostě úžasný.“
(dr)
9
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Beseda pro děti na Novém Hrádku
První srpnový den jsem byl pozván vedoucími příměstského tábora na Novém

Hrádku, abych dětem představil práci
městské policie. Ve spolupráci s OSPOD

ADVOKÁT RADÍ
Co dělat, když mi přijde platební rozkaz?
Před časem jsem si vzala úvěr. Bohužel následně jsem utrpěla úraz a musela
jsem odejít z práce do invalidního důchodu. Úvěr jsem postupně přestala být
schopna splácet. Věřitel mi odmítl splátky snížit a podal na mě žalobu k soudu.
Teď mi přišlo rozhodnutí od soudu, kde
mě soud uložil, že musím zaplatit celý
dluh včetně velmi vysokých pokut. Překvapilo mě, že mě soud vůbec nepozval
k nějakému jednání a rovnou od stolu
rozhodl. Můžu se vůbec ještě nějak bránit? Dluh v podstatě uznávám, až na ty
smluvní pokuty, ale nebudu schopna ho
zaplatit a nerada bych skončila v exekuci, kde se dluh ještě navýší.
Vzhledem k tomu, že vás soud nepozval k jednání, tak rozhodnutí, které vám
přišlo, bude s největší pravděpodobností
tzv. platební rozkaz nebo elektronický
platební rozkaz. Jde o speciální formu
rozhodnutí, která má sloužit k urychlení
řízení. Proti platebnímu rozkazu můžete
podat ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení tzv. odpor, kterým dojde ke zrušení
rozkazu. Současně nebo alespoň dodatečně je nezbytné soudu zaslat i vyjádření
s důvody, proč s jeho výrokem v platebním
rozkazu nesouhlasíte. Po podání odporu je
pak nařízeno běžné soudní jednání, kde je
prováděno dokazování, a na jeho konci
je vynesení rozsudku.
10

Důvody pro podání odporu mohou být různé. Nejčastějším důvodem
bude to, že žalovaný nárok nebo jeho
část neuznává. Ve vašem případě půjde například o zmiňované smluvní
pokuty, které mohou být například
neplatně sjednány - třeba pokud by
nebyly ve smlouvě, ale pouze ve všeobecných obchodních podmínkách - případně mohou třeba odporovat dobrým
mravům.
Dalším důvodem může být ale i snaha docílit takového výsledku soudu,
který by vám umožnil dluh splatit a vyhnout se tak například exekuci. Většina
věřitelů nechce primárně dostat dlužníka do exekuce. Umí si spočítat, že navýšení dluhu o náklady exekutora může
také vést k tomu, že na ně už nezbyde
nic. Zejména to pak platí v případech,
kdy má dlužník více dluhů. V průběhu
soudního jednání, které bude následovat po podání odporu, lze tak s věřitelem zkusit domluvit tzv. soudní smír,
kde se lze domluvit třeba na splátkách
dluhu nebo na tom, že věřitel nebude trvat na úhradě části dluhu nebo jeho příslušenství. Soudní smír má pro věřitele
výhodu v tom, že pokud byste například splátky nedodržela, nemusí znovu podávat žalobu, ale obrátí se přímo
na exekutora.

(orgán sociálně-právní
ochrany dětí) jsem přivítal ochotu Anety Bartošové se besedy také
zúčastnit, a proto jsme
do místní sokolovny
vyrazili spolu. Pracovnice OSPOD dětem vysvětlila, v čem spočívá její práce, kde najdou její pracoviště
a na jakém telefonním čísle ji mohou v případě tíživé životní situace kontaktovat.
Já dětem představil činnost městské policie a její spolupráci s ostatními
složkami IZS (hasiči, rychlá záchranná
služba, Policie ČR). Nejvíce je samozřejmě zajímaly napínavé příběhy ze služby
a vybavení, které se ve službě používá,
např. taktická vesta, odchytové pomůcky, záchranářské vybavení a alkohol tester. Veškeré vybavení si děti se zájmem
vyzkoušely. V neposlední řadě jsem se
nezapomněl dětí zeptat, zda vědí, jak se
chovat v různých situacích, jako jsou styk
s cizím zvířetem, kontakt s cizí osobou,
nález nebezpečných věcí, jak se chovat
na ulici a další. Děti jsem si také vyzkoušel z důležitých telefonních čísel a obstály
na jedničku.
Bc. Adolf Soumar, vrchní strážník

Podání odporu ale může mít smysl
i v případě, kdy věřitel uzavření soudního smíru odmítá. Soud má totiž možnost
přihlédnout i k vašim sociálním poměrů
a ve výjimečných případech rozhodnout
sám o tom, že dluh nebudete povinna
hradit najednou, ale ve splátkách. Právě
zhoršení sociální situace a vznik následné
invalidity by takovým být mohly. Pokud
jde o výši možných splátek, tak je třeba
počítat s tím, že soudy takové výjimečné
splátky obvykle nepovolují na delší dobu
než na dva roky, dokdy by měl být dluh
splacen.
Vedle těchto možností, které podání
odporu otevírá, zde jsou ale samozřejmě
i nevýhody. Ta hlavní spočívá v tom, že
další trvání soudního řízení s sebou obvykle nese i další náklady, které na konci
musí obvykle zaplatit ten, kdo spor prohraje. Je tedy potřeba vždy dobře zvážit
možné přínosy a zápory.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
U Výstaviště 138/3, Praha 7,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblast dluhové
problematiky a exekucí“ jsou podpořeny
MPSV ČR v rámci dotačního programu
- Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Zarostlé dno Brtvy
Dobrý den, přikládám
fotograﬁe
Brtvy. Na jedné je
užovka obojková,
vyhřívající se na kameni v korytě potoka, a na druhém
obrázku je zarostlé
dno Brtvy od zatrubování v Novoměstské ulici až
po zatáčku u Novotných. Tam už je
koryto zbavené porostů, asi proto, že
je tam vidět. A kam vidět není, tam se to nečistí a nečistilo se
to tam ani minulý rok. Tráva dosahující dvou metrů by při větší
vodě problém neudělala, ale dřeviny určitě ano.
S pozdravem V. Petrová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci září oslaví významná životní jubilea:
Radovan Dražan
Josef Špatenka
Ladislav Martinek
Anežka Vaňková
Karel Mejtský
Eva Adámková
Petr Hrnka
Ladislav Jasanský
Věra Štěpánová
Marie Vágnerová
Vlastimil Hladík
Marie Janečková
Eva Ryšavá
Jiří Červený
Zdeněk Šťásek
Zdeňka Astrová
Václav Skočdopole
Jana Dziková
Vladimír Pavlíček

96 let
92 let
92 let
90 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, nám. F. L. Věka
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Pulická
Dobruška, Belveder
Dobruška, Malá Kostelní
Dobruška, Javorová
Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Solnická
Dobruška, Jiráskova
Dobruška, V Zahradách
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Pulice
Dobruška, V Zahradách
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Pulická
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Domašín

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V červenci z našich řad odešli
Josef Potoček
Jan Šrámek
Václav Němec
Vlasta Gregorovičová
Ivan Mikáč
Milan Jelen
Ladislav Nývlt
Jana Hamplová

1927
1939
1970
1929
1947
1950
1946
1939

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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.
11
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Z HISTORIE
95 let | * 1924 – † 2007 Miloš Pošar
* 2. 9. 1924 Červený Kostelec
† 13. 9. 2007 Praha

tvorbu: „Společně
s rukopisným podáDo prvních kontaktů se skutečnou výním je dominantní
tvarnou prací se dostal u svého gymnazisložkou působivosti
álního učitele v Nové Pace Karla Štiky.
Pošarových
obraPo maturitě na gymnáziu vystudoval v lezů barva. Technika,
tech 1945 - 1950 Akademii výtvarných
kterou používá, doumění v Praze u profesora Vlastimila
dává koloritu jeho
Rady. Brzy po ukončení Akademie výmaleb hebký pel
tvarných umění přišel na Zbraslav, která
a matnost takřka
se mu stala na celý život rodinným i pra- pastelovou, která v lomeně zelenavých,
covním zázemím.
načervenalých, hnědavých či někdy
Nejčastějším námětem jeho malířské i modravých tóninách vytváří sugestivní
tvorby je česká krajina (Povltaví, jižní poetickou náladu a atmosféru, podmaňujíČechy, Český ráj, Orlické hory). Už v pa- cí svou decentní kultivovaností a koncendesátých letech se významně prezentoval trovaným estetickým účinem. Přestože se
svým cyklem Vltavská krajina, kde ne- věnoval různým žánrům, krajina mu vždy
chyběly ani motivy z okolí Zbraslavi.
byla nejbližší.“
Martina Vlačihová v novopackém měPošar měl velmi vřelý vztah k Podorsíčníku Achát charakterizuje Pošarovu licku, zejména k Dobrušce. Kromě toho,
že město a jeho okolí tvoří časté téma
jeho obrazů, zpracoval pro dobrušské
divadelní ochotníky
řadu scénických návrhů. Pošarovo dílo
bylo od padesátých
let
vystavováno
na mnoha místech
naší vlasti i v zahraničí.
Že
krásným
„údělem“
rodiny
bylo a je rozdávat radost lidem
prostřednictvím
Vernisáž výstavy Pošarových obrazů v Dobrušce v roce 1999

Pošarův potrét Radima Drejsla

Obraz Dobrušky z roku 1947
umění, dokazuje i sestra pana Pošara Jitka Kozubová, dobrá duše dobrušského
Světa loutek, jeho současná principálka.
Pozadu nezůstává její ani dcera, textilní
výtvarnice a krajkářka Hana Kozubová.
(jf)

Kaplička Panny Marie na Zastavilce
Česká krajina, vesnice a města nemají
jenom své dominantní stavby, jakými jsou
například v Dobrušce radnice či kostely
Svatého Ducha a sv. Václava. Jejich krásu a jedinečnost dotvářejí i četné sochy
v plenéru a stavby drobnější, které jsou
však právě pro naši vlast charakteristické.
V našem městě patří k těmto výtvorům
i kaplička Panny Marie na Zastavilce.
Stojí poblíž místa, kde kdysi klapával starý mlýn a kde poutníci a cestovatelé mohli
obdržet nocleh v proslulé zájezdní hospodě. Jedna ze starých pověstí dokonce
tvrdí, že se zde na noc zdržela na cestách
po své rozsáhlé říši i samotná císařovna
Marie Terezie. Samozřejmě, že jde skutečně jenom o pověst, která ale dokládá
proslulost zdejších pohostinských služeb.
12

Hospoda na Zastavilce bývala také
cílem nedělních odpoledních procházek
dobrušských měšťanů. S oblibou sem chodívali dokonce i místní duchovní, o čemž
svědčí vyprávění zachycené v rozverné
a originální kronice Jana Nepomuka Řeháka Obrázky z traktu opočenského.
Koncem 19. století vyrostla v sousedství zastavilské hospody nová stavba, jejíž
poslání bylo veskrze duchovního charakteru. Šlo o kapličku zasvěcenou Panně
Marii. Postavil ji dobrušský soused, tkadlec Jan Moravec, na památku svých šesti
zemřelých dětí. Vlastníma rukama vytvořil
nejen kapličku, ale ozdobil ji i vyřezávanou dřevěnou sochou Panny Marie. Slavnostní vysvěcení kapličky se konalo právě
před 125 lety a svým půvabně neodola-
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telným slohem je popsal dobrušský malíř
a kronikář Alois Beer. Začtěme se do jeho
řádků, které nic neztratily na své vyprávěcí
svěžesti ani po více než sto letech.
„Neděle d. 16. září 1894 u kapličky jejím posvěcením po třetí hod. odpůldne. Již
příznivý čas přál, aby se hojně účastnilo
obecenstva. Bylo zde přes 300 duší, nejvíce z Dobrušky, které seřaděné zpívajíce,
doprovázeni velkými zvony, vyšli od chrámu po 2 ¾ hod. Před průvodu byli chlapci,
nesouce 2 korouhve červené, za nimi kráčely družičky od 5 – 12 roků, po dvou, bíle
neb žlutavě oděných krásně vystrojených
44 dušiček, pak mužští a za nimi zpěváci
s panem děkanem (Ant. Flesar), tu vlály
opět korouhve modré, nešené pány, kluky,
a za nimi se vlekl dlouhý zástup pestrý
a vnadný (ženské). Závěrkem byly opozděné neb starci a stařenky, nemohoucí
kráse a novotám odolati. Zástup Mariansků píseň pějící dospěl k domku Moravcových, řádných lidí, „na Zastavilce“, kteří
vroucně očekávali a radostí i lítostí slzeli.
Kapličku posvětil pan děkan a odříkal Litanii k P. M., pak zapěli zpěváci a zpěvačky pod p. Novotným, sbormistrem chrámu
(též světských projevů) „Zdrávas královno“, při čemž rozmanitými hlasy krásně
provedli a hlášen Amen. Dav lidu se rozstoupil a průvod se opět vážně do chrámu
při stálém zpěvu navrátil. Moc zůstalo
u kapličky, která se zvláštní památkou honosí: Jim 4 synové v plnoletí a dvě dcery

Kaplička na Beerově obrázku

Svěcení kapličky

zemřely. R. 1892 dohotovil Jos. Moravec
tkadlec (nyní mnohá léta jen „hospodářství“) P. Marii Lurdskou v životní velikosti ze dřeva a obarvil a ozlatil, pak r. 1893
stavěl sám kapličku, dveře atd. zhotovil,
vydláždil tento stařec 80 r. (1814 rozen
v domě číslo 91 a v něm bydlí).“
Moravcova kaplička přečkala léta příznivější i méně příznivá. Snad její odlehlá
poloha ji uchránila i od ateistických čistek
padesátých let minulého století. Čas se
však na jejím stavu zvolna ale neúprosně
podepisoval. Až v devadesátých letech se

jí ujal Peter Tomaščin, který v jejím těsném sousedství vybudoval penzion. Přitom dal do vzorného pořádku i kapličku.
Ne, opravdu nejde o žádnou památku
vyšší kategorie. Stavba dokonce postrádá
jakoukoliv památkovou ochranu. Ale není
jí třeba. Vždyť úcta k minulosti a jejímu
odkazu nemusí být nutně vždy chráněna
zákonem. Stačí docela obyčejná lidská
vnímavost, úcta a pozornost. Tak, jako
tomu bylo v případě kapličky Panny Marie na Zastavilce, jejíž 125 let si letos připomínáme.
(jm)

Když bylo Františku Hekovi 200 let
Psal se rok 1969 a Dobruška si připomínala významné výročí svého velkého
rodáka Františka Vladislava Heka. V té
době se televizní seriál F. L. Věk teprve tvořil, takže popularita této osobnosti
ještě zdaleka nebyla na takové výši jako
po jeho uvedení na obrazovky.
Přesto však nezůstalo významné výročí
– 200 let od Hekova narození – nepovšim-

Pohled do konferenčního sálu

nuto. V tehdejším Kulturním kalendáři
(předchůdci dnešního Dobrušského zpravodaje) byla uveřejněna celá řada článků
o významných osobnostech národního obrození z našeho regionu a vrcholem oslav
se stala vědecká konference na toto téma,
uspořádaná ve spolupráci dobrušského
muzea s rychnovským Státním okresním
archivem ve dnech 25. a 26. září v budově

tehdejšího Závodního klubu JAS (dnešní
Kulturní dům). V čele těchto organizací
tehdy stáli významní regionální historici. Ředitelem dobrušského muzea byl
PhDr. Ladislav Hladký a okresní archiv
vedl Václav Matouš. Spolupráce obou
přinesla mnoho užitečného a z jejich článků a publikací čerpaly a dodnes čerpají
mnohé další generace badatelů a zájemců o minulost našeho města a regionu.
Na uspořádání konference se podílela ještě Česká socialistická akademie v Rychnově n. Kn., městská knihovna a Závodní
klub Jas v Dobrušce.
Uspořádání tak rozsáhlé akce nebylo v té době jednoduchou záležitostí.
Vyžadovalo vedle získání příslušných
odborníků i nemalou práci organizátorskou. Konference byla rozvržena do dvou
jednacích dnů, takže bylo pro účastníky
třeba zajistit i noclehy a stravování. Ale
i po této stránce proběhla celá akce bez
vady a na jedničku. Je přitom třeba mít
na vědomí, že vlastenecké téma, jež bylo
ústředním tématem konference, se u vládnoucí strany a jí řízených státních orgánů
nesetkávalo s příliš velkým pochopením.
Začínala doba normalizační a oba hlavní
organizátoři měli před sebou již jen několik měsíců ve svých dosavadních funkcích. Než se rok s rokem setkal, byl doktor
Hladký „odejit“ do hronovského muzea
13
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Dr. Josef Johanides

Dr. Ladislav Hladký

(později do archivu n. p. Tiba) a Václav
Matouš byl jako „exponent kontrarevoluce“ vyhozen přímo na pec pulické cihelny,
kde nuceně pobýval až do roku 1990.
Ale v té době na to ani jeden z nich nemyslel a veškeré své úsilí věnovali přípravě a zdárnému průběhu konference. Účast
přijali zástupci institucí celostátního významu, jako např. Památníku národního
písemnictví, Československé akademie
věd, nebo ﬁlozoﬁckých fakult pražské
Karlovy univerzity a brněnské univerzity.
Podařilo se téměř neuvěřitelné; jednotlivé referáty připravili a přednesli nejlepší
odborníci na danou problematiku, kteří
v té době v naší vlasti působili. Konference se zúčastnila stovka posluchačů,
z nichž podstatnou část tvořili zejména obecní kronikáři, knihovníci, učitelé
a další vlastivědní pracovníci z podorlického regionu. Doplňujícím programem byla výstava obrozenské literatury
v městské knihovně a večer obrozenecké
hudby a poezie.
Témata celkem šestnácti příspěvků
a jednotlivé referující shrnuje příspěvek
v listopadovém čísle dobrušského Kulturního kalendáře z roku 1969. „Se svými
příspěvky vystoupili doc. Dr. M. Hroch
(místo českého obrození v Evropě
19. století), univ. prof. J. B. Čapek (východočeské tradice ve vztahu k Hekovi),
oba z filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doc dr. J. Pražák z filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
v Brně (o stycích Zieglerovy družiny se
slovenskými obrozenci), dr. J. Johanides
ze základní knihovny ČSAV v Praze (Hek
jako národní a hospodářský buditel),
dr. L. Hladký z muzea v Dobrušce (Zieglerova literární družina), dr. J. Berkovec,
ředitel nakladatelství Supraphon v Praze
(Hekovo místo v české pastorální tvorbě),
R. Zrůbek, prom. etnograf, z rychnovského muzea (M. D. Rettigová), dr. J. Skutil,
CSc, ředitel Okresního archivu v Blansku (postava J. Dobrovského v české beletrii, zejména pak v Jiráskově románu
F. L. Věk), V. Matouš, prom. historik, ředitel Okresního archivu v Rychnově n. Kn.
(J. M. Roštlapil a J. K. Rojek), M. Tarantová, členka hudebněvědné sekce Svazu

českých skladatelů z Prahy (tři nezvěstné
kantáty opočenského rodáka J. Vorla),
dr. E. Bouza, ředitel Okresního archivu
v Náchodě (členové Vlastenecké hospodářské společnosti ze severovýchodních Čech), ing. J. Zelenka, předseda
muzejní rady v Týništi n. Orl. (městský
právník v Týništi n. O. J. V. Pelikán),
dr. M. Drašnar z Prahy (zakladatel opočenské nemocnice MUDr. F. A. Skuherský), J. Netík, předseda MěstNV v Opočně
(národohospodář a publicista, opočenský rodák dr. F. S. Kodym), V. Škaloud,
prom. historik (kněz, revolucionář a jazykovědec, rychnovský rodák J. B. Podstránský) a dr. Beczová, prom. ped., učitelka
ZDŠ v Novém Městě n. Met. – Krčíně
(dějiny novoměstského divadla v l. pol.
19. století). Dva z referentů (dr. Berkovec
a dr. Skutil) se bohužel nemohli dostavit,
své příspěvky však zaslali.“
Již jen z uvedeného výčtu přednesených témat a vědeckých osobností, které
je přednesly, je patrné, že konference byla
skutečně na mimořádně vysoké odborné
úrovni. Písemný protokol z jednání konference se bohužel nepodařilo zpracovat,
protože události kolem hlavních organizátorů nabraly úplně jiný směr a čas,
který jim ve stávajících pracovních po-

14

Pozvánka na konferenci

zicích zbýval, publikování příspěvků již
neumožnil. Zůstaly pouze dva kotouče
magnetofonového záznamu z jednání,
které jsou uloženy ve Státním okresním
archivu v Rychnově n. Kn. Pokud vůbec
na nich ještě po půl století nějaký použitelný záznam bude, stálo by možná
ještě dnes za to pokusit se o jejich digitalizaci.
Některé z příspěvků byly později publikovány v podstatně rozšířených formách, jiné se ztratily úplně. Tak například
Josef Johanides publikoval v roce 1976
obsáhlou monograﬁi o Františku Vladislavu Hekovi, v níž shrnul veškeré výsledky bádání o této významné obrozenecké
osobnosti a našem nejpopulárnějším rodákovi. Dobrušské vlastivědné muzeum
vydalo v roce 2005 brožovanou monograﬁi Václava Matouše Jan Karel Rojek
a Josef Mnohoslav Roštlapil, která je
k dispozici ke stažení i na webových
stránkách muzea, a časopisecky či v nejrůznějších sbornících byly otištěny
i některé další příspěvky, většinou již
upravené a rozšířené. Základní teze přípěvku prof. Miroslava Hrocha o českém
vlasteneckém hnutí v kontextu evropském našly své uplatnění v řadě publikací
tohoto našeho nejvýznamnějšího badatele v oblasti vzniku novodobého českého
národa.
I když ohlas konference v regionu byl
postupně potlačen následnými událostmi,
k nimž patřil i zákaz (byť nikdy oﬁciálně nevyslovený) nebo omezení publikování pro některé z účastníků, její místo
v historii bádání o této významné etapě
našich národních dějin zůstává stále významné, protože byla jedním z impulsů,
které podnítily další rozvoj vědecké práce v tomto oboru a vytýčily hlavní směry,
kterými se nadále ubírala. Proto jí náleží
čestné místo i v novodobé historii našeho
města a regionu.
(jm)
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Z KULTURY
Festival F. L. Věka 2019
Devátý ročník Festivalu F. L. Věka
začíná v sobotu 14. září. V měsíci září
jsou na programu čtyři koncerty – festivalová předehra v kostele sv. Prokopa
v Přepychách, dva koncerty v kostele sv.
Václava v Dobrušce a 21. září se po roce
festival vrátí do svatostánku sv. Marie Magdalény v Deštném v Orlických horách.
Už v první polovině letošní Věkovy
hudební přehlídky se představí špičkoví
umělci i soubory. Adama Viktoru a Gabrielu Eibenovou si příznivci festivalu jistě
pamatují ve spojení se souborem Ensemble Inégal, houslista Jan Mráček poprvé
okouzlil Dobrušku krátce po svém vítězství v mezinárodní soutěži Fritze Kreis-

lera ve Vídni, považované za hudební
Wimbledon. V nové roli dirigenta se letos předvede vynikající klavírista Lukáš
Klánský, pod jehož taktovkou se k nám
vrací Komorní ﬁlharmonie Pardubice,
orchestr s více než padesátiletou historií.
V Deštném v Orlických horách rozezní kostel významnými cenami ověnčené
Wihanovo kvarteto, v mezinárodním měřítku všeobecně považované za značku
nejvyšší kvality. Na tomto koncertu vystoupí i představitel nejmladší generace
varhaníků, velice talentovaný Adam Suk.
Svatováclavské slavnosti v Dobrušce

uzavře koncert s podtextem Malá noční
hudba, na němž skladby génia Mozarta
a Mendessohna-Bartholdyho uvede doma
i v zahraničí velice uznávané Barocco
sempre giovane, tentokrát s rakouským
dirigentem Robertem Lehrbaumerem. (eda)

PROGRAM – ZÁŘÍ
Festivalová předehra
na obnovené varhany
Koncert se koná ve spolupráci
K
s Českým varhanním festivalem
Sobota 14. září v 17 hodin
Přepychy, kostel sv. Prokopa
Gabriela EIBENOVÁ - soprán
Adam VIKTORA - varhany
Sopranistka Gabriela Eibenová se
po absolutoriu na Pražské konzervatoři
zaměřila především na koncertní činnost
a interpretaci staré hudby. Vytvořila několik titulních rolí v barokních operách u nás
i v zahraničí. Hostovala např. s Českou
ﬁlharmonií, Südwestfunk Freiburg, Orquesta Baroca di Sevigla, ve Státní opeře Praha
nebo Divadle J. K. Tyla v Plzni. Na svém
kontě má více jak 30 CD nahrávek.
Varhaník a dirigent Adam Viktora působí jako poradce v odborných komisích
při restaurování významných historických
varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám, jejich záchraně
a propagaci. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni. Je uměleckým vedoucím
souboru Ensemble Inégal, zaměřuje se
na znovuobjevování díla českého barokního génia Jana Dismase Zelenky.
Filharmonie
a vítěz Kreislerovy soutěže
Neděle 15. září v 17 hodin
Dobruška, kostel sv. Václava
Jan MRÁČEK – housle
Lukáš KLÁNSKÝ – dirigent
KOMORNÍ FILHARMONIE
PARDUBICE

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart (1746-1791)
La clemenza di Tito – OuvertureK. 621
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro housle a orchestr č. 5 A dur
K. 219
I. Allegro aperto
II. Adagio
III. Rondeau. Tempo di minuetto
Jan Václav Hugo Voříšek (1791-1825)
Symfonie D dur op. 24
I. Allegro con spirito
II. Andante
III. Scherzo. Allegro ma non troppo
IV. Finale. Allegro con brio
Jan Mráček se stal nejmladším
laureátem Mezinárodní soutěže Pražského jara 2010 a v roce 2014 získal
první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Působí jako
koncertní
mistr
České
ﬁlharmonie,
je
členem
Lobkowicz
tria
a často sólově vystupuje se špičkovými zahraničními orchestry. Hraje na housle italského houslaře Carla Fernanda Landolﬁho,
Milan 1758.
Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším českým klavíristům. Díky oceněním na mezinárodních soutěžích se
stal vyhledávaným sólistou i komorním
hráčem. V současné době studuje dirigování na HAMU v Praze. V roce 2014 získal jako člen Lobkowicz Tria první cenu
na Mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v rakouském Portschachu. Má tedy
všechny předpoklady stát se mimořádným
dirigentem.

Komorní ﬁlharmonie Pardubice je
symfonickým tělesem haydnovsko-mozartovského typu s více než padesátiletou
historií. Jako nejvýznamnější profesionální orchestr Pardubického kraje má nezastupitelnou roli v hudebním životě tohoto
regionu. V Pardubicích pořádá abonentní
cykly, koncertuje v dalších městech kraje
i celé republiky i na prestižních pódiích
v zahraničí.
Světově respektované
kvarteto
Sobota 21. září v 17 hodin
Deštné v Orlických horách,
kostel sv. Máří Magdalény
WIHANOVO KVARTETO
Adam SUK - varhany
Významnými cenami ověnčené Wihanovo kvarteto je v mezinárodním měřítku všeobecně považováno za značku
nejvyšší kvality. Pravidelně koncertuje
v USA a podniklo turné po Austrálii a Novém Zélandu. Je častým hostem ve Velké
Británii. Vzniklo v roce 1985 a primáriem
kvarteta je Leoš Čepický, docent houslové hry na HAMU v Praze.
Mladý a talentovaný varhaník Adam
Suk je žákem Základní umělecké školy
Pardubice. V roce 2018 se zúčastnil mezinárodní soutěže Pro Bohemia v Ostravě,
kde jako nejmladší účastník získal zvláštní cenu poroty. V srpnu 2019 absolvoval
Northern Ireland International Organ
Competition Armagh v Severním Irsku.
Mecenášem tohoto koncertu je
JUDr. Pavel Smutný, president nadačního
fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND.
15
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Malá noční hudba
Neděle 29. září v 17 hodin
Dobruška, kostel sv. Václava
Robert LEHRBAUMER
- dirigent, tympány
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Serenatanotturna - Serenáda č. 6 D dur,
K. 239
I. Marcia. Maestoso
II. Menuetto
III. Rondo. Allegretto
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847)
String Symphony No. 4 in C minor, MWV N 4
I. Grave – Allegro
II. Andante
III. Allegro vivace
Wolfgang Amadeus Mozart
Eine kleine Nachtmusik – Malá noční
hudba, K. 525
I. Allegro
II. Romanze. Andante
III. Menuetto. Allegretto
IV. Rondo. Allegro

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Koncert pro housle a smyčce d moll
I. Allegro molto
II. Andante
III. Allegro

VSTUPENKY
Od 20. srpna lze v Informačním
centru v Dobrušce zakoupit ABO vstupenky v hodnotě 1400 Kč a také vstupenky na jednotlivé koncerty. Zároveň
byl na www.kupvstupenku.cz zahájen
on-line předprodej na všechny koncerty IX. ročníku.
V Informačním centru v Dobrušce
probíhá také výměna dárkových poukazů za ABO vstupenky.

Barocco sempre giovane (Baroko
stále mladé) je komorní soubor složený
ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Byl založen v roce
2004. Původně se specializoval na interpretaci skladeb vrcholného baroka (odtud
název souboru), dnes však jeho repertoár
obsahuje skladby všech slohových období, včetně hudby 21. století. Koncertní
mistryní je Iva Kramperová, uměleckým
vedoucím Josef Krečmer.
Uznávaný rakouský dirigent, klavírista a komorní hráč Robert Lehrbaumer
za svou kariéru vystoupil mimo jiné
v prestižních sálech Carnegie-Hall New
York, Suntory Hall Tokyo. Spolupracoval
s Vídeňskými ﬁlharmoniky i symfoniky, s rozhlasovým orchestrem, Bruckner
Orchestra Linz, Mozarteum Orchestra
Salzburg, Camerata Salzburg a s mnoha
dalšími.

FESTIVALOVÝ AUTOBUS
Majitelé ABO vstupenek mohou
na koncert do Deštného v Orlických
horách zdarma využít festivalový autobus, který vyjede z autobusového nádraží v Dobrušce v 17 hodin se zastávkou v 17.05 na zastávce Laichterova.

www.mhf-vek.cz
Kompletní program devátého ročníku
Festivalu F. L. Věka najdete na straně 2.
(eda)

Dobrušská filmová klapka počtvrté. Klap!
Také čtvrtý ročník Dobrušské filmové klapky orámují významná výročí
– po loňských osmičkových přicházejí
na řadu letošní devítková. I tentokrát přijala pozvání k účasti řada zajímavých
hostů.
Třídenní program – od 13. do 15. září
– nabídne pestrou paletu ﬁlmů, besed
a výstav. Zahájení již tradičně proběhne
ve stylových prostorách sladovny rodinného pivovaru Rampušák, kde se v pátek
13. září uskuteční v 18 hodin vernisáž výstavy fotograﬁí Josefa Vágnera – Sen safari z jeho cest do Afriky za účasti dcery
zakladatele zoo ve Dvoře Králové nad Labem Lenky Vágnerové. Exotické fotograﬁe doplní dřevěné plastiky Petra Stančíka.
Poté se účastníci klapky přesunou
do sklepní pivovarské restaurace, která se
pro tento večer promění v provizorní kinosál. Projekci záznamu představení Divadla Járy Cimrmana Akt doprovodí jistě
zajímavými postřehy „z natáčení“ známý
cimrmanolog Miloň Čepelka. Na závěr
prvního dne je naplánováno promítání
dokumentu Ivo Pavelka Sen Safari, který
vznikal dlouhých sedm let.
Celodenní maraton ﬁlmů a k nim laděných akcí „poběží“ v sobotu 14. září.
Začátek bude patřit nejznámějšímu dobrušskému rodákovi Františku Vladislavu
Hekovi, od jehož narození uplynulo letos
v dubnu 250 let a jehož životní osudy zachytil Alois Jirásek v pětidílném románu
F. L. Věk.
Navíc je to už 50 let, co režisér František Filip začal natáčet stejnojmenný
16

televizní seriál. „Máme to štěstí, že právě dramaturg naší ﬁlmové klapky Pavel
Taussig napsal scénář k dokumentu Pokračování příště, který na klapce promítneme. Osobnost obrozence Heka přiblíží
historik Jiří Mach a o historky z natáčení
se podělí herečka a pedagožka Eva Vosková, Márinka ze slavného seriálu.“
Blanka Bohdanová, dvojnásobná držitelka Ceny Thálie, jež ztvárnila mnoho
nezapomenutelných rolí, se v Dobrušce
představí jako neméně úspěšná malířka.
Vernisáž výstavy Obrazy v malém sále
kina uvede spisovatelka Zuzana Maléřová spolu s Miloněm Čepelkou a zpěvem
doprovodí Alžběta Bohdanová. Osobnost
Blanky Bohdanové přiblíží dokument
z cyklu Neobyčejné životy.
Dalším hostem bude letošní jubilant
spisovatel a scénárista Vladimír Körner.
Na jeho počest zhlédnou diváci ﬁlmy Svědek umírajícího času a Post Bellum, aby
se s ním pak setkali osobně během besedy,
která začne v 17 hodin.
Blížící se výročí sametové revoluce
připomene jednak studentský ﬁlm Eduard
a Bůh, dále dobový týdeník a především
předpremiéra ﬁlmu Národní třída – dramatického příběhu s černým humorem
režiséra Štěpána Altrichtera s Hynkem
Čermákem v hlavní roli, který osobně uvede ředitel společnosti Falcon
Jan Bradáč.
Závěr hlavního dne klapky je věnován
dvěma velkým personám, které už nejsou
mezi námi: režiséru Miloši Formanovi
prostřednictvím dokumentu Forman ver-

sus Forman a výtvarníkovi
Jiřímu
Trnkovi, od jehož
smrti uplyne již
padesát let, skrze
ﬁlmy Dva mrazíci
a Ruka.
To světoznámý spisovatel Milan Kundera oslavil v dubnu 90. narozeniny. Mnoho zajímavého o něm prozradí z ﬁlmového
záznamu natočeného v Paříži jeho přítel
Antonín Liehm. Na úplný závěr si přijdou
na své vyznavači klasiky, tedy podívané
provázené zvukem promítačky – historický 16 mm ﬁlm Sladké sny promítne a uvede Pavel Hypius.
Historické válečné drama Čest a sláva
s Blankou Bohdanovou v jedné z hlavních
rolí Dobrušskou ﬁlmovou klapku 2019
zakončí.
(eda)

PŘEDPRODEJ ABONENTEK
JIŽ ZAHÁJEN
JEDNODENNÍ ZA 150 Kč
A TŘÍDENNÍ ZA 400 Kč
v pokladně Kina 70
a v IC v Dobrušce.
Bližší informace na webových stránkách kina www.kino.mestodobruska.
cz, v denním tisku a na zvláštních
plakátech. Všechny projekce i výstavy jsou určeny nejen pro „naše milé
seminaristy“, ale taktéž pro širokou
veřejnost!
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek září 2019
Beletrie pro dospělé
Lenka Horňáková-Civade
Aleš Palán
Adriana Macháčová
Jan Vavřík
Martin Klusoň
Anna McPartlinová
Jitka Ludvíková
Roxanne Veletzos
Marek Přibil
Markéta Harasimová
Jérôme Colin
Barbora Šťastná
Hana Marie Körnerová
Petr Stančík
Rachel Van Dyken

Grófka
Miss exitus
Poslední polibek
Případ Kláry P.
Prasopolis
V klubíčku štěstí
Sedmnáctka
Holčička, kterou tam nechali
Bod Evropa
Potemnělý ráj
Bitevní pole
Láska pro samouky
Hlas kukačky
Nulorožec
Pravidla dohazovačů

Naučná literatura pro dospělé
Barbora Tlustá
Bez obalu
Petr Casanova
Cítit rozumem, myslet srdcem
aneb Příběh karmy
Bruce Henderson
Synové a vojáci
I. Trhoňová,
L. Gottwaldová
Upečeno s láskou

Martina Meidingerová
Walter Last
Karel Hvížďala
Ian Miller
Literatura pro děti
Ivana Peroutková
Gabriele Linke-Grün
Samantha Meredith
E. Papoušková,
G. Miklínová
Christine Pym

Daimurou Kishi
Ursula Stichmann-Marny
Milena Durková

Kniha tak pokrývá celé dlouhé období
rozvoje podnikání, od zkusmých krůčků a začátečnických chyb, přes náročné první roky, až po plně zavedený
osobní byznys postavený na odbornosti
a dobrém jméně.
Hodnocení z databáze knih: 88%
Literatura pro děti:
Drew Daywalt:
DEN, KDY SE
VOSKOVKY
VRÁTILY DOMŮ
1. vydání, Euromedia,
Praha, 2019, 34 s., 249 Kč
Malému Toníkovi jednoho dne přišla
pošta. Na pohlednicích z nejrůznějších
míst si bývalé Tondovy voskovky stěžují
na strašlivý osud. Ze sklepa, ze zastrčené
ponožky, z gauče i ze zahrady, dokonce
i ze sušičky nebo od bazénu z dovolené
v cizině. Co Toník vymyslí, aby se jeho
poztrácené a poničené voskovky mohly
vrátit domů?
Navazuje na knihu Den, kdy voskovky
řekly dost.
Hodnocení z databáze knih: 86%

Blíží se ukončení prázdninové soutěže
Pouze do konce září mohou děti do 15
let odevzdávat v dětském oddělení vyplněné pracovní listy na téma „Léto plné

Valentýnka a daleké kraje
Pokojová kočka
Jak to žije - traktor

Mary E. Pearsonová
Petr Horáček
Iris Volant, Jarom Vogel
Peter Wohlleben
Drew Daywalt
Dan Holton

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Robert Vlach:
NA VOLNÉ NOZE: PODNIKEJTE
JAKO PROFESIONÁLOVÉ
1. vydání, Jan Melvil Publishing, Brno,
2017, 760 s., 699 Kč
P o d n i k á t e
na sebe? Anebo s tím
chcete teprve začít?
Nechejte si poradit
od nejpovolanějšího. Robert Vlach,
známý podnikatel
a konzultant vám
ve své 760stránkové knize o podnikání
nezávislých
profesionálů na volné noze (tzv. freelancerů) poskytne přesně ty informace
a zkušenosti, které potřebujete pro svůj
úspěch a růst. Kniha těží ze zkušeností stovek profesionálů z desítek oborů a nabízí osvědčené knowhow pro
podnikání na volné noze - základy pro
prvopodnikatele, nejlepší praktiky a kariérní strategie, ale také pokročilé nástroje,
které ocení i profíci s desetiletou praxí.

Hortenzie v zahradě
Překonejte rakovinu
Prostory a dialogy Evy Jiřičné
Příručka kosení

příběhů“. Kdo jednotlivá zadání vyplní
nejpečlivěji a nejlépe, bude odměněn
prima cenou. Tak hurá do knihovny!

Vombat Jirka je statečný
Jak mluví zvířata?:
první otázky a odpovědi
Zlodějský tanec
Nenažraná koza
Koně: divocí i zkrocení
Víš, kde jsou děti stromů?
Den, kdy voskovky řekly dost
Jak se naučit hrát na kytaru
krok za krokem
Putování s dinosaury
Rostliny:
poznej 85 zajímavých druhů
Bára krotí Ameriku

Stánek knihovny
na náměstí

Zveme vás k návštěvě knihovního stánku na dobrušském náměstí během Svatováclavských slavností. Opět pro vás bude
připravena bohatá nabídka knih a časopisů vyřazených z fondu městské knihovny i další zajímavé publikace. Dozvíte se
o připravovaných akcích knihovny, děti si
odnesou malou sladkost.
Přijďte si vybrat pěknou knihu, která
vám ve vaší knihovničce chybí.

Kurzy tance
a společenské výchovy
pro začátečníky
Kulturní zařízení města Dobrušky,
středisko - Kulturní dům zahajuje v sobotu 31. srpna v 19 hodin kurzy tance
a společenské výchovy pro začátečníky. Letošní výuku povede Mgr. Lucie
Krtičková s tanečním partnerem.
Reprodukovanou hudbu budou
zajišťovat Miloš Flígr s Tomášem
Ulrychem a občerstvení místní restaurace. Další vyučovací hodiny
proběhnou 7. a 14. září a po nich
následuje 21. září první prodloužená. Vstupné na jednotlivé lekce
bude 40 Kč.
(mk)
17
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PŘIPRAVUJEME !
Mimořádné
otevření
kostela
sv. Ducha
Město Dobruška a Římskokatolická
farnost – děkanství Dobruška v rámci
Dnů evropského dědictví srdečně zvou
na „Mimořádné otevření kostela sv. Ducha v Dobrušce“.

Oskar Petr band a vzpomínka na Marsyas
Ve čtvrtek 17. října od 19.30 hodin vystoupí v Kulturním
domě v Dobrušce
Oskar Petr, zakládající člen skupiny
Marsyas a Jazz Q.
Jako muzikant, který se spíše soustředil
na nekomerční sféru, paradoxně však složil mnoho nejpopulárnějších českých písní
konce minulého století (Medvídek, Chci zas

v tobě spát, Hříšná těla křídla motýlí, Zmrzlinář) a hudbu k ﬁlmu Účastníci zájezdu.
Jeho umělecká a kulturní činnost je
na tuzemské poměry ojedinělá. Skladatel,
textař, zpěvák, fotograf, publicista, výtvarník, architekt interiérů, ale především
skvělý hudebník a zpěvák s hlasem jako
zvon …. tím vším je Oskar Petr.
Předprodej vstupenek na tento koncert
bude zahájen v pondělí 2. září v Informačním centru v Dobrušce.
(mk)

Poutní místo Studánka zase
na chvíli ožije

V sobotu 7. září se v 18.00 hodin uskuteční slavnostní mše a od 19.00 hodin
komentovaná prohlídka výstavy, interiéru kostela a zvonice s nejstarším zvonem
ve městě z roku 1588. Na závěr si mohou
účastníci vyslechnout varhanní koncert
v podání Lukáše Koblásy.
Žádost
Vlastivědné muzeum prosí dobrušské občany o zapůjčení fotograﬁí,
které zachycují poutě ke kostelu Svatého Ducha a u špýcharu, k naskenování.
Děkujeme.
(vv)

Zapomenuté poutní místo Studánka,
o kterém jsme psali již v minulém čísle
a které zdejší starousedlíci nenazvou jinak, než Mariánské poutní místo, zase
na chvíli ožije. Opět se otevřou dveře
zdejší kaple, aby lidé mohli pokleknout
nebo se poklonit ženě, podle které je tato
kaple pojmenována. A protože Marie má
svátek 12. září, ožívá toto poutní místo
právě v neděli před svátkem nejslavnější
matky a Marie všech dob.
V současné době poutě u Studánky už
nejsou tak slavné, jako bývaly ještě v první polovině 20. století, kdy sem chodilo
procesí z Dobrušky a setkávali se tady
lidé z okolních obcí a měst. V nejbližších
chalupách, pro které byla tato neděle také
nedělí pouťovou, voněly koláče, na rozpálené plotně se smažily řízky a v síni
se chladil bramborový salát. Dnes už ale
okolní chalupy patří dalším generacím

starousedlíků nebo jsou pouze chalupami
rekreačními, proto se pouť u Studánky pomalu stává pojmem již historickým.
Ale i přesto se najdou lidé, kterým osud
tohoto poutního místa není lhostejný a kteří nechtějí na historický význam Studánky
zapomenout. Díky nim se tu proto, stejně jako každý rok, zase můžeme v neděli
8. září v 17. hodin sejít na podvečerní slavné pouťové mši a na chvíli oživit
zapomenuté poutní místo nedaleko
od Dobrušky.
(jme)

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
07. 09.
08. 09.
14. 09.
15. 09.
21. 09.
22. 09.
28. 09.
29. 09.
05. 10.
06. 10.

18

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
MUDr. Skřičková Zdena
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Stejskalová Věra
ZS Kout 566, Borohrádek
MUDr. Sudová Simona – MUDr. Simona Sudová s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Světlík Filip – FSmile s.r.o.
Tyršova 515, Opočno
MUDr. Štulík Richard
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Tancurinová Jana – Freemed s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
MUDr. Tomanová Libuše – Praktické zubní lékařství s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MDDr. Tomáš Jan – FSmile s.r.o. Tyršova 515, Opočno
MDDr. Učňová Petra – Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
721 200 244
494 622 114
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Prázdniny v Domě dětí a mládeže
Ani o prázdninách se v Domově dětí
a mládeže nezahálelo. První červencový
týden se mohlo dvacet dětí přesvědčit,
jaké vlastně může být léto. Během výtvarné dílny prožily léto hravé, kdy vyráběly
šité mazlíčky a supermany, léto voňavé
představoval levandulový svícen a věnec
s jahodami. V kreativním létě si vyzkoušely práci s drátkem při tvorbě berušek
a ježků. Že může být léto divoké, poznaly
děti během výletu do Klopotovského údolí za divokými prasaty a lesní zvěří.

Na přelomu července a srpna jsme tradičně tábořili na táborové základně v Mělčanech. Během dvou týdnů se celkem 71
dětí vydalo na Velikonoční ostrov. Aby zapadly mezi původní domorodce, vyráběly
kostýmy divokých Polynésanů, tvořily sochy typické pro tento ostrov a zažily mnohá dobrodružství během her v lese. Pro
mnohé bylo velkým dobrodružstvím i spaní ve stanu, zvládnutí noční bouřky i setkání s domorodcem, ale nakonec všichni
malí táborníci vše zvládli na výbornou.

V Mělčanech také proběhlo víkendové
soustředění řezbářských kroužků, kterého se zúčastnilo celkem deset malých
i velkých řezbářů. Pod vedením zkušeného řezbáře Jana Ježka všichni pracovali
na náročných dřevořezbách, získávali další poznatky o detailním ztvárnění postavy,
vyměňovali si názory a zkušenosti.
Konec prázdnin patřil děvčatům, která
mají rády tanec a legraci. Letošní tábor
na chatě Radost v Plasnicích byl opravdu
veselý, protože téma tábora bylo „Cirkus
bude – všude!“. Kromě tance čtyřiapadesát děvčat žonglovalo, vyzkoušelo chůzi
po laně, prožilo kouzelnický den a cirkusový rej masek. Na závěr tábora děvčata
s nadšením rodičům předvedla nové
taneční sestavy a kreace.
za DDM Jitka Macková

Táborová sezona nabídla plno zážitků
Vrcholem celoročního skautského snažení
bývají většinou všude
v České republice letní
tábory. Skautské středisko Dobruška jich
během letošního léta
uspořádalo pět. Tábor
oddílu světlušek a Meďátek se konal
již tradičně u farní chalupy v Mastech.
Vlčata, Slunečnice, Mohykáni a roverský kmen letos vyrazili na úplně nové
tábořiště v Orlických horách nedaleko
chaty Bedřichovka. První turnusy začínaly již 30. června a poslední končily
až 2. srpna, takže jistě budete souhlasit,
když řekneme, že táborová sezona byla

letos opravdu dlouhá. O to víc zážitků
z ní ale máme!
Oddíl světlušek (mladší dívky, 7-11
let) letos během celého tábora pomáhal
hrdince animovaného ﬁlmu princezně
Rebelce stát se královnou. Dvoutýdenní
úsilí nakonec málem překazil princeznin
závistivý bratranec Marilla, ale světlušky
se nedaly, a princezně na královský trůn
opravdu pomohly. Jako odměna, za jejich
pomoc je na konci tábora čekala veliká
hostina.
Z Meďátek (benjamínci, 5-7 let) se
zase na týden stali cestovatelé. Během
školního roku procestovali téměř všechny kontinenty, jedinou Ameriku si nechali na letní dobrodružství. Zjistili totiž,

že v Americe se nachází poklad. Aby ho
mohli najít, museli se naučit a dokázat
spoustu věcí. Každý den díky své šikovnosti, odvaze a spolupráci získali jeden
klíč, který jim na konci tábora opravdu
pomohl odemknout truhlu s pokladem.
Slunečnice a Mohykáni (starší dívky a chlapci, 11-15 let) se na dva týdny
ocitli ve starověku, konkrétně v antickém
Řecku. Úkolem každé družinky bylo postavit si za pomoci bohů vlastní městský
stát. Chtělo to nejen dobrou strategii, ale
i dílčí schopnosti jednotlivců, za jejichž
prokázání se dalo získat lepší společenské
postavení a tím pádem i větší možnosti
pro daný městský stát.
Tábor oddílu vlčat (mladší chlapci,
7-11 let) se zase na dva týdny proměnil
v rytířskou tvrz v královských službách,
19
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která musela odolávat kouzlům zlého černokněžníka. Mimo to se ale rytíři setkávali s různými událostmi, jako jsou rytířské
turnaje, návštěva královny, budování hradů a tak dále.
Posledním táborem byl takzvaný rovercamp (činovníci, 15 let a více). Jednalo se o spíše odpočinkové tři dny pro
rovery a vedoucí. Programy, které si
účastníci připravili mezi sebou navzájem
(vzdělávací programy, hry, tvořivé činnosti), všem účastníkům alespoň na chvíli
umožnily vrátit se do dětských let a trochu si odpočinout od povinností. S tímto
minitáborem bylo také spojeno závěrečné
bourání a uklízení veškerého táborového
vybavení.
Za vedení všech letošních táborů děkujeme za pomoc a podporu všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu a na všechny děti
se těšíme zase v září na schůzkách! (ep)

1
1 - Meďátka, 2 - Roveři, 3 - Slunečnice a Mohykáni, 4 - Světlušky, 5 - Vlčata

2

3

4

5

Život Vješáku o (a po) prázdninách
Klub byl přes prázdniny zavřený. To
ovšem neznamená, že byla mládež v nečinnosti. Téměř dospělí, kteří navštěvují
klub a mají zájem, se rádi scházejí i mimo
společné organizované akce. Oblíbené je
např. městské koupaliště, kde spolu trávíme čas hraním beach volejbalu, plaváním,
hraním deskových her a především prohlubováním vztahů. Sami máme jako vedoucí příležitost v našem volném čase být
20

s mladými a tvořit partu, která je založena
na důvěře, rovnosti a přátelství. V dnešní době instagramu, messengeru a emoji
se kluci a holky často v tomto věku učí,
jak spolu normálně komunikovat naživo.
Mimo to jsme společně vyrazili do Cinestaru a holky několikrát pekly a vařily.
V tom všem nám nejde o prosté poučování, ale především o budování kvalitních
přátelských vztahů.
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Od začátku školního roku pokračujeme i v pravidelné otevírací době, v klubu
Vješáček pro děti věku prvního stupně,
v pátečním ﬂorbalovém klubu a ve Večerech deskových her. Chystáme také další
výšlapy s Outdoorovým klubem. Podzimní sezónu zahájíme již tradičně akcí Vješák před školou, při které přemístíme
klubové vybavení před základní školy
Fr. Kupky a Pulickou.
(vm)

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Týden v Jeseníkách a výlet za anděly
Senioři ČR - Městská organizace Dobruška a spolek Doteky
naděje pro vás připravili bohatý zářijový program.
NA SLOVÍČKO
Ve středu 4. září se po prázdninové pauze znovu dopoledne sejdeme, abychom si společně pochutnali na dobré kávě,
ke které se tentokrát budou podávat dobroty ze sýrů. Voda
v konvici se začne vařit v 9.30 hodin, tak nezapomeňte přijít
do Rýdlovy vily, těšíme se na všechny, kterým nechutná káva,
když u ní sedí sami, ale pozvání je i pro všechny ostatní.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
I tato naše pravidelná setkání se po letních měsících znovu vrací. Tentokrát
se sejdeme o týden dříve, než jak jsme
zvyklí, ale jinak vše zůstává stejné. Čekat na vás budeme ve čtvrtek 12. září
v 16. 00 hodin v Rýdlově vile. Naše posezení nebude jen příjemné, ale i voňavé.
Hostem bude Ludmila Gottwalldová, která bude vyprávět o pečení z kvásku. Donese na ochutnání i svůj chléb a budete si
moci koupit i její knížku s názvem Upečeno s láskou.

LOUČNÁ NAD DESNOU
Právě sem se vydáme v neděli 15. září, abychom si v penzionu OÁZA užili týden v Jeseníkách. Na každého, kdo se
k nám přidá, čeká například návštěva Velkých Losin, kde jsou
venkovní termální koupaliště, ale i vyhlášené papírny, tady si
budete moci vyzkoušet výrobu ručního papíru. Cena za jeden
den ubytování a plné penze je 550 korun. Pokud se právě teď
rozmýšlíte, tak se co nejdříve přihlaste na jeden z níže uvedených kontaktů: e-mail: renata.dobruska@seznam.cz
e-mail: doteky-nadeje@seznam.cz
mobil: 732 262 600
tel: 494 622 953
VÝLET ZA ANDĚLY
Ve středu 25. září se vydáme na další výlet z Putování se sluníčkem. Naším cílem bude Nové Město nad Metují
a čeká na nás zajímavá návštěva výrobny svíček s poutavým
povídáním. Potom přejdeme do krámku, který bude plný
nádherných svíček různých tvarů, ale vládnout tady budou
andělé. Sraz bude na zastávce Laichterova v 8.35 hodin.
Vše, co jsme si pro vás na září připravili, již znáte. Pokud se
k nám přidáte, jste srdečně zváni a těšíme se na čas, který si
užijeme společně.
Renata, Xanto a Petr Tojnar

Do Dobrušky zavítá indická návštěva
Ve dnech 17. až 28.
září do Česka zavítají partneři charitního projektu Adopce
na dálku® z Indie, aby
se setkali s českými
dárci, kteří podporují chudé indické děti
ve studiu. Navštíví desítku škol zapojených do adopce
na Hradecku i Pardubicku. Setkají se
s královéhradeckým biskupem Janem
Vokálem, hejtmanem Jiřím Štěpánem
a dalšími osobnostmi.
V úterý 17. září přicestuje do Česka
koordinátor projektu Adopce na dálku®
v oblasti Bangalore Patrick Edward Pinto. O životě dětí v Indii bude besedovat na školách a ve farnostech v Hradci
Králové, Pardubicích, za dárci vyrazí
i na Rychnovsko. Cílem členů indické delegace bude také Dobruška. V rámci své-

ho programu přijedou v neděli 22. září
do kostela sv. Václava na mši svatou. Následně se od 10 hodin uskuteční posezení
s indickými hosty a dárci v pastoračním
centru, kde Patrick Edward Pinto bude
prezentovat život dětí v Indii.
Ve dnech 24. až 26. září navštíví krajské město indický arcibiskup Peter Machado z Bangalore v doprovodu nového
biskupa diecéze Belgaum Dereka Fernandese. Oba jsou klíčovými partnery charitního projektu Adopce na dálku®, který už
téměř dvacet let pomáhá dětem z chudých
indických rodin k lepšímu vzdělání.
„Indická návštěva vyvrcholí beneﬁčním koncertem Českého chlapeckého sboru Boni pueri ve středu 25. září od 19.45
hod. v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové, na který srdečně zveme všechny
dárce a příznivce našeho projektu Adopce
na dálku®“, říká Anna Maclová, ředitelka
Diecézní charity Hradec Králové.

Bližší informace o programu indické
návštěvy a akcích pro veřejnost najdete
na www.adopce.hk.caritas.cz.
Více také na
www.hk.caritas.cz a na facebooku https://
www.facebook.com/adopce.dchhk.cz/.
(jp, dr)
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Jednota bratrská Dobruška
,,TAJEMSTVÍ NARNIE‘‘

Parta vedoucích dobrovolníků ze sboru Jednoty bratrské v Dobrušce se každý rok vydává do Olešnice v Orlických
horách, kde pořádá LETNÍ DĚTSKÝ
TÁBOR. Horský vzduch, krásná příroda,
pestrý program a mnoho zábavy přilákalo
na chatu Juráška malé táborníky z Dobrušky a okolí i letos. Jednalo se již o 11.
ročník. Přesto, že akci pořádá církev, není
určena pouze pro členy. Ba naopak jezdí
s námi kluci a holky z místních základních
škol bez rozdílu rasy, vyznání i postavení.
Tábor je určen pro děti prvního stupně.
S mnohými se už známe dlouho a rádi se
přihlašují opakovaně. Během pobytu se
vždy utvoří také nová kamarádství, která
pak přetrvávají i po návratu domů.

Letos jsme společně v týdnu
od 21. do 27. července odhalovali ,,TAJEMSTVÍ NARNIE‘‘. Bílá čarodějnice
se opět snažila ovládnout zemi Narnii
a škodit, ale děti ji v tom zabránily a dobro zvítězilo nad
zlem. Setkaly se zde
také s králem Petrem a Edmundem
a královnou Zuzanou a Lucií. Domů si
odvezly mnoho nevšedních vzpomínek
a zážitků. Hodně se
sportovalo, chodilo
do lesa, hrály se hry

a soutěže, vyrábělo se a zpívalo. Nechyběl
ani trénink tábornických dovedností jako
rozdělávání ohně nebo vázání uzlů. Kluci
a holky si užili i táborák a noční hru.
Touto cestou bychom rádi poděkovali také městu Dobruška, které poskytlo
ﬁnanční příspěvek na tábor. Velmi děkujeme.
Jsme rádi, že letošní ročník byl opět
vydařený. Mohli jsme dopřát dětem pěkný
týden prázdnin. Trénovat je v týmovosti,
odvaze, spolupráci, samostatnosti a rozvíjet jejich fantazii a myšlení. Máme na co
vzpomínat a za rok se těšíme - ,,Na viděnou v Narnii‘‘
Za tým vedoucích Mgr. Kateřina Faltová

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
září 2019
SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
Pátek 27. září až neděle 29. září
Podrobný program na straně 4 a na speciálních plakátech

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL F. L. VĚKA
Sobota 14. září, neděle 15. září,
sobota 21. září a neděle 29. září
Podrobný program na straně 2
a na speciálních plakátech
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přehled akcí
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA (obytná světnice, kupecký
krám a muzejní expozice) je otevřen denně mimo pondělí od 9
do 17 hodin.
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je
přístupná denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Jindy na předchozí objednání v informačním centru, tel. 494 629 581, nebo
v muzeu.
HISTORICKÁ EXPOZICE: Dějiny města Dobrušky a dobrušské obce židovské, jejichž součástí je i rituální očistná lázeň
mikve a interiér synagogy, jsou přístupné denně mimo pondělí
v 9–11.30 a v 12.30–17 hodin. Expozice mají vchod v budově
muzea čp. 45 na Šubertově náměstí.
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SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
Sobota 28. září – neděle 6. října
HRÁTKY Z LÁTKY – výstava dobrušských patchworkářek
Výstava, která se stala tradiční součástí Svatováclavských slavností bude přístupná hlavním vchodem synagogy denně mimo
pondělí v 9 – 17 hodin (s přestávkou na oběd ve 12 – 13 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.
ŠIKOVNÉ RUCE – VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ.
Výstava bude uspořádána při příležitosti Svatováclavských
slavností. Obracíme se proto na všechny, kdo umějí paličkovat,
háčkovat, vyšívat, plést, vyrábět věci z korálků a přírodnin, aby
se svými výtvory potešili ostatní občany. Prosíme, abyste věci
na výstavu odevzdávali ve Spolkovém domě ve čtvrtek 26. září
od 13 do 16 hodin. Pokud vám tato doba nevyhovuje, je možné se osobně domluvit na jiném termínu s paní Věrou Jílkovou
na tel. čísle 603 781 975. Výstava bude otevřena v sobotu 28. září
od 9 do 17 hodin a v neděli 29. září od 9 do 15 hodin.

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

Výstava ve foyer knihovny na měsíc září:
,,ODCHODY A NÁVRATY“
Evženie Hanušová
V průběhu let Evženie Hanušová
pracovala jako učitelka MŠ, metodik
zájmové umělecké činnosti v Kulturním domě Praha 10, vychovatelka ÚSP
Kvasiny. S klienty se věnovala výtvarné
činnosti. Jejich práce byly vystaveny
v galerii v Praze, Parlamentu ČR, kavárně Láry Fáry a získaly ocenění v celostátních soutěžích pro handicapované
v Olomouci.

Kreslí a maluje od svých
20 let v různých časových
intervalech. Vyzdobila dětské lůžkové oddělení nemocnice v Rychnově nad
Kněžnou, ilustruje Skuhrovský zpravodaj. Zúčastnila
se několika samostatných
a společných výstav. Absolvovala sebezkušenostní
výcvik v psychoterapii se zaměřením na arteterapii. Ve svých obrazech se nechává inspirovat intuicí, sny a duchovními zážitky.
Výstava obrazů Evženie Hanušové je přístupná ve výpůjčních
hodinách ve foyer městské knihovny do 25. září.

Výstava ve foyer knihovny
na Svatováclavské slavnosti a měsíc říjen:
,,KÁMEN A KOV“
Zdeněk Krejza
šperky z Ag a drahých kamenů, kované
plastiky, nože z damascénské oceli
Zdeněk Krejza z Hradce Králové se
věnuje výrobě nožů a chladných zbraní
již od dětství. Kovařina byla řemeslem
jeho předků. Svůj první nůž vyrobil
ve 13 letech. Dále se učil práci s kovem,
dřevem a kůží.
V současné době je náplní jeho práce
m. j. restaurování historických zbraní,
výroba šperků z Ag 925, broušení drahých kamenů, ruční kování damascénských ocelí s řízenou kresbou, ruční výroba luxusních nožů všech typů, výroba přesných
replik historických chladných zbraní pro hrady, zámky, muzea.
Více informací naleznete na stránkách www.nozekrejza.cz.
Výstava bude přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny
od 27. září do 30. října 2019. Během Svatováclavských
slavností můžete výstavu zhlédnout také v sobotu 28. září
od 9 do 17 hodin.

Pro širokou veřejnost:
úterý 1. října v 18 hodin ve foyer knihovny
SETKÁNÍ S LENKOU HORŇÁKOVOU-CIVADE
spisovatelkou, novinářkou
a malířkou z Provence
Lenka Horňáková-Civade žije od roku 1998 trvale
ve francouzské Provence.
Narodila se v roce 1971
v Prostějově, vystudovala
gymnázium, Vysokou školu
ekonomickou a několik semestrů na FFUK v Praze. Nakonec se usadila ve Francii a vdala
se za divadelníka Jeana-Louise Civade. Již tehdy začala navštěvovat ateliér s modelem, hodiny anatomie na Beaux Arts v Paříži a soukromé hodiny kresby a malby. Vystudovala výtvarné
umění na Sorboně. Uspořádala řadu výstav v České republice
i ve Francii. Píše fejetony a glosy pro Český rozhlas a příležitostně publikuje články v dvouměsíčníku Ateliér. V nakladatelství Lidové noviny vyšly její knihy Provence jako sen (2010),
Lanýže (2011), Pohlednice z kavárny (2015). V roce 2013 byla
publikována kniha její korespondence s přítelkyní, francouzskou
spisovatelkou Anne Delaﬂotte Mehdevi žijící více než 17 let
v Praze, pod názvem Prioritaire/Priority Praha – Paříž. Nakladatelství Argo vydalo roku 2017 publikaci Marie a Magdalény
a v letošním roce knihu Grófka. Vstup zdarma.
23

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 9 / 2019

LAPIDÁRIUM

VJEŠÁK

Náměstí F. L. Věka čp. 11

Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 776 705 177

MON SIMEK FULKOVÁ – FOTOGRAFIE
UBX a jiné podivnosti.
Výstava je přístupná v otevíracích hodinách pro veřejnost po celý
měsíc.

Pravidelná otevírací doba:
Út a Čt 16.00 – 18.00
St 16.00 – 17.30
Pá 19.30 – 21.00 ﬂorbalový klub – tělocvična gymnázia

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Nabídka zájmových kroužků a přihlášky
pro školní rok 2019-2020 budou k dispozici v DDM od 3. září.
Využijte možnosti vzdělávání v nových klubech, jejichž činnost
je podpořena z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je pro děti zdarma!
Výstava drobného domácího zvířectva, lovných ryb a exotických ptáků - 13. a 14. září 9 - 17 hodin, neděle 15. září 8 - 15
hodin. V pátek 13. září pro děti poznávací a výtvarná soutěž,
od 10 hodin Králičí hop.

Jednorázové akce na září:
čtvrtek 12. 9. – Baseballové odpoledne
pátek 20. 9. – Večer deskových her
sobota 21. 9. – Outdoor klub
Bližší informace na www.facebook.com/vjesak

IXKO
Církev bratrská v Dobrušce
Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA
každou neděli od 9.30 hodin v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
v ul. Zd. Nejedlého 574:
BIBLICKÉ STUDIUM – středa 4. a 18. září v 19.00 hod.
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) – každou sobotu
v 18.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program aktivit naleznete na webu www.ixko.eu.

ZVEME NA

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.
Informace o plánovaných akcích a přihlášky v DDM,
Domašínská 363, ☎ 494 621 505.

KULTURNÍ DŮM

1.slavnost
Valobraní
vína a burčáku
$74ȷǵ-UWFQXȘCNCJXQXȘ8ȁ01

1$ȷ'4568'0ȁ IWNȐʂGMW\GPȘVNCȸGPMCMNQDȐU[CFCNʂȜ

Nádražní 535, ☎ 777 418 746



Soboty 31. srpna, 7., 14. a 21.
(prodloužená) září od 19 hodin
KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vyučují Lucie Krtičková a Richard Jandáček. Vstupné: 40 Kč.

ȋ*15

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 605 548 288
OTEVŘENO od pondělí 2. září
od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 12.00
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Neděle 8. září ve 20.00
DIEGO MARADONA
Premiéra dokumentárního životopisného sportovního ﬁlmu – VB.
Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních
osobností vůbec poskládal držitel Oscara Asif Kapadia (Senna,
Amy) z více než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého
archivu. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč. 130 min.
Čtvrtek 12. září ve 20.00
PŘES PRSTY
Repríza komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 101 min.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Neděle 1. září v 17.30
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 ﬁlm ve 3D
Premiéra americké animované komedie pro všechny diváky.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 97 min. České znění.
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. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 101 min.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 5. září v 10.00
ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
Repríza výjimečného islandského ﬁlmového zážitku, kvůli kterým
kina stále ještě existují. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 97 min.
Čtvrtek 5. září ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie od režiséra a scénáristy Martina
Horského. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč. 93 min.
Pátek 6. září ve 20.00
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Repríza úspěšného amerického dramatického ﬁlmu kultovního režiséra Quentina Tarantina. Mládeži nepřístupný. Vstupné
120 Kč. 159 min.
Sobota 7. září v 17.30
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Repríza americké animované komedie (2D) pro všechny diváky.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 97 min. České znění.
Sobota 7. září ve 20.00
TO KAPITOLA 2
Premiéra amerického mysteriózního hororu. V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno
začalo. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 168 min.
Neděle 8. září v 17.30
HODINÁŘŮV UČEŇ
Repríza úspěšné české ﬁlmové pohádky přináší zábavu i klasický
pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

PÁTEK 13. 9. – NEDĚLE 15. 9.
DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2019
Zveme všechny ﬁlmové příznivkyně a příznivce na dýchánek, který se pod už tradičním názvem Dobrušská klapka uskuteční
o víkendu od 13. do 15. září v Dobrušce.
Začneme v pátek v Rodinném pivovaru
vernisáží výstavy SEN SAFARI – originálního výběru fotograﬁí z cest slavného zoologa a ředitele zoo ve Dvoře Králové nad
Labem Ing. Josefa Vágnera za přítomnosti
jeho dcery Lenky Vágnerové a zhlédneme unikátní dokument
režiséra Ivo Pavelka, který bude taktéž osobně přítomen. Potom Miloň Čepelka uvede záznam slavného představení Divadla
Járy Cimrmana AKT. V sobotu, po vernisáži výstavy OBRAZY
Blanky Bohdanové, slavné malířky a herečky bude následovat
beseda s její snachou, spisovatelkou a režisérkou Zuzanou Maléřovou.
Opět nezapomeneme na několik jubileí, a to 250 roků od narození nejznámějšího dobrušského rodáka Františka Vladislava
Heka, promítneme si dokument o televizním seriálu F. L. Věk,
od jehož vzniku uplynulo padesát let. O zážitky z natáčení se
s námi podělí Eva Vosková, představitelka Františkovy Márinky.
Milan Kundera oslavil devadesáté narozeniny. O světově proslulém spisovateli prozradí i leccos neznámého – z ﬁlmového
záznamu - jeho přítel A. J. Liehm a potěšíme se i adaptací Kunderovy povídky EDUARD A BŮH (téměř neznámé dílko, které
vzniklo jako „famácký“ studentský ﬁlm). Pozvání k besedě přijal
významný spisovatel a scenárista, letos osmdesátiletý Vladimír
Körner, z jehož bohatého díla
uvedeme dva ﬁlmy.
Stejně jako loni potěšíme zájemce o „cívkování“, tedy podívanou provázenou zvukem
promítačky. Projekci osobně
uvede a provede náš vzácný
host Pavel Hypius. Pro koho
je tento bohatý program málo,
může se těšit na sobotní republikovou předpremiéru nového českého ﬁlmu NÁRODNÍ
TŘÍDA. A těm, kdož nepatří
mezi spáče, nabídneme ještě
nový dokument FORMAN vs.
FORMAN. Takže: Klap!
Začínáme.
PŘEDPRODEJ ABONENTEK JIŽ ZAHÁJEN.
JEDNODENNÍ ZA 150 Kč A TŘÍDENNÍ ZA 400 Kč v pokladně
Kina 70 a v IC DOBRUŠKA. Bližší informace na webových stránkách kina www.kino.mestodobruska.cz, v denním tisku a na zvláštních plakátech. Všechny projekce i výstavy jsou určeny nejen pro
„naše milé seminaristy“, ale taktéž pro širokou veřejnost!!!
Čtvrtek 19. září ve 20.00
Sobota 21. září ve 20.00
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Premiéra nového českého ﬁlmu. Jaký je život rozvedených
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mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu?
Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Mládeži
přístupný. Vstupné 130 Kč. 95 min.
Pátek 20. září ve 20.00
ZLATOKOPKY
V premiéře americké kriminální dramatické komedie vede Ramona (Jennifer Lopez) tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket…
Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 110 min.
Sobota 21. září v 17.30
PLAYMOBIL VE FILMU
Premiéra animované dobrodružné rodinné fantastické komedie –
Francie/Německo. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.
České znění.
Neděle 22. září v 17.30
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Repríza americké animované komedie (2D) pro všechny diváky.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 97 min. České znění.
Neděle 22. září ve 20.00
PANSTVÍ DAWTON
Premiéra výpravného dramatického ﬁlmu VB. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 122 min.
Divadelní představení
Úterý 24. září v 19.30
LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU
Divadlo Kalich Praha
Norm Foster je nejhranější a nejúspěšnější kanadský divadelní autor všech dob. Napsal přes 50 divadelních her, které se každoročně dočkají více jak 150 premiér po celém světě. Komedie Láska
v přímém přenosu je jednou z jeho nejslavnějších her. Svou originální stavbou připomíná povídkový ﬁlm. Šest příběhů se odehrává
během jednoho večera v jednom menším městě. V prvním z nich
dostane manželský pár zaplaceno za sex v přímém rozhlasovém
přenosu. V jiném musí rocková hvězda odolávat svodům sotva zletilé fanynky. V dalším zjišťuje majitel striptýzového podniku, jak
je těžké propustit neschopnou striptérku… Osudy jednotlivých postav, o které se dělí pět herců, se čím dál víc prolínají a zápletka se
vrství. Hrají: Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová, David Suchařípa,
Ivana Korolová/Michaela Tomešová, Martin Kavan/Radek Zima.
Předprodej vstupenek on-line na www.kino.mestodobruska.cz
od neděle 1. září od 15.30 hodin.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 26. září 10.00
HODINÁŘŮV UČEŇ
Repríza úspěšné české ﬁlmové pohádky přináší zábavu i klasický
pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 100 min.
Čtvrtek 26. září ve 20.00
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Další repríza českého ﬁlmu. Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Mládeži
přístupný. Vstupné 130 Kč. 95 min.
Pátek 27. září a sobota 28. září vždy ve 20.00
NÁRODNÍ TŘÍDA
Premiéra českého dramatického ﬁlmu. Kdysi tady všude byl jen
temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma
chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Hrají: Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil, Jiří
Langmajer a dal. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 91 min.
Sobota 28. září v 17.30
PRINC KRASOŇ
Premiéra animované dobrodružné rodinné muzikálové komedie –
Kanada. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč. 85 min. České znění.
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Neděle 29. září v 17.30
PSÍ KUSY
Premiéra animované rodinné komedie – Kanada. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 87 min. České znění.
Neděle 29. září ve 20.00
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Premiéra českého dokumentárního ﬁlmu. Muž mnoha řemesel,
herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, graﬁk, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě není ještě všechno. Především legenda české kultury, která
ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě,
mnohdy nelehké, natočila dokumentární ﬁlm Olga Sommerová.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 102 min.

MALÝ SÁL
Výstava
OBRAZY BLANKY BOHDANOVÉ
VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA 4. ZÁŘÍ – 20. ŘÍJNA
V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA
VERNISÁŽ VÝSTAVY 14. ZÁŘÍ VE 13.00

SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
FOTBAL
Domácí mistrovské zápasy týmů SK Dobruška na Městském
stadionu Václava Šperla
Neděle 1.září
Okresní přebor II. tř. – muži
Dobruška B – Lukavice
Sobota 14. září
Oslavy 110 let fotbalu v Dobrušce
Sigi team a staré gardy Dobrušky
Neděle 15. září
Krajská soutěž dorostu
Dobruška/Opočno – Borohrádek v Opočně
Okresní přebor II. tř. – muži
Dobruška B – Častolovice
Neděle 22. září
Okresní přebor III. tř – muži
Dobruška C – Lípa B

17.00

12.00 - 20.00

13.30
17.00

16.30

Sobota 28. září
Okresní přebor III. tř. – muži
Dobruška C – Kostelecká Lhota B
Krajská soutěž dorostu
Dobruška/Opočno – Nové Město v Opočně
Krajský přebor – muži
Dobruška A – Jičín

16.30

Neděle 29. září
Okresní přebor II. tř. – muži
Dobruška B – Kostelec n. O. B

16.30

10.00
13.30

TENIS
Městský stadion Václava Šperla v Dobrušce - umělý povrch /
antukové kurty.
Výuka tenisu pro všechny věkové kategorie. Termíny dle dohody.
Bližší informace – Jan Balún – trenér tenisu licence „B“
(II. třída) – tel. 605 992 449, e-mail: balunjan@seznam.cz
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NÁRODNÍ HÁZENÁ
Domácí zápasy týmů T. J. Sokol Dobruška
na hřišti za sokolovnou
I. liga ženy
Neděle 1. září – 10.30: Dobruška – Hlinsko
Sobota 7. září – 14.30: Dobruška – Vracov
Neděle 29. září – 10.30: Dobruška – Náchod
II. liga muži
Sobota 7. září – 16.00: Dobruška – Ostopovice
Neděle 8. září – 10.30: Dobruška – Humpolec
Neděle 22. září – 11.00: Dobruška – Vítkovice
Oblastní přebor muži
Sobota 7. září – 10.00: Dobruška B – Sokol Krčín B
Sobota 21. září – 11.30: Dobruška – Opatovice n. L. B
Sobota 28. září – 10.30: Dobruška – Lázně Bělohrad

SOKOLOVNA
Opočenská 585, ☎ 724 179 754
Tělocvičná jednota Sokol Dobruška – oddíl všestrannosti
zve chlapce a děvčata ve věku od 6 do 10 let k pravidelnému cvičení ve velkém sále sokolovny, vždy v pondělí od 17.30 hodin.
Ke společnému cvičení jsou vítáni rodiče i prarodiče.
Případné dotazy volejte paní Věře Jílkové
na telefonní číslo 603 781 975.
První cvičební hodina bude v pondělí 9. září v 17.30 hodin.

TĚLOCVIČNA ZŠ OPOČENSKÁ
Tělocvičná jednota Sokol Dobruška
– oddíl zdravotní tělesné výchovy
nabízí cvičení při problémech pohybového aparátu, při vadném
držení těla a skolióze, působí preventivně a učí automasáže.
Cvičení je pro muže a ženy všech věkových kategorií vždy
ve středu od 19 do 20 hodin v tělocvičně Základní školy Opočenská, Dobruška. První cvičební hodina bude ve středu 11. září
v 19 hodin.

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

PROVOZNÍ DOBA V ZÁŘÍ
DO 15. 9. BUDE PODLE POČASÍ OTEVŘENO
BUĎ LETNÍ KOUPALIŠTĚ, NEBO KRYTÝ BAZÉN:
LETNÍ KOUPALIŠTĚ
od 12 do 19 hodin
KRYTÝ BAZÉN
pondělí
od 13 –16 a 18 – 19 hodin
úterý
od 13 – 19 hodin
středa 4. 9.
od 13 – 19 hodin
středa 11. 9.
od 13 – 17 hodin
čtvrtek a pátek
od 13 – 19 hodin
sobota a neděle
od 12 – 19 hodin

PROVOZNÍ DOBA KRYTÉHO BAZÉNU OD 16. 9.
Pondělí
13 –16 hod. a 19 – 21 hod.
Úterý
13 – 21 hod.
Středa
pro veřejnost zavřeno
Čtvrtek
13 – 21 hod.
Pátek
13 – 21 hod.
Sobota
12 – 21 hod.
Neděle
12 – 20 hod.
OMEZENÍ PRO VEŘEJNOST
20. září (pátek) krytý bazén otevřen od 17 hodin!
28. září (sobota) krytý bazén otevřen od 12 do 18 hodin!
Úterý
14.45 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Středa
6.00 – 7.00 (rezervace 1 dráhy)
Čtvrtek
15.15 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Pátek
14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy)
RANNÍ PLAVÁNÍ (ve dnech školní výuky) od 4. září:
Středa – pátek od 6.00 – 7.30 hodin
Úterý
Středa
Čtvrtek

SAUNA – letní provoz
otevřeno
13 – 21 hodin (ženy)
otevřeno
13 – 21 hodin (muži)
otevřeno
13 – 21 hodin (společná)

V případě nepříznivého počasí může být provoz sauny rozšířen
- upozornění bude oznámeno na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz
AQUAEROBIC
V září se necvičí!
SPINNING začíná od 3. září s instruktorkou Alenou
Úterky od 16.30 a 17.45 hodin
Čtvrtky od 16.30 hodin
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

PALEC NAHORU
Svatováclavské slavnosti ozdobí
jízdy historických vlaků
V rámci Svatováclavských slavností ožije rovněž
dobrušské vlakové nádraží. V sobotu 28. září se
na trati Dobruška – Opočno pod Orlickými horami
uskuteční jízdy historického motorového vlaku. Pokud se vše podaří zařídit, tak se milovníci starých vlaků mohou
těšit na jízdu parním motorovým vozem M124.001 „Komarek“.
„Je to na počest 111. výročí zahájení provozu a 70. výročí,
kdy byl parní vůz „Komarek” odvezen z Dobrušky do muzea.
Unikátní vůz zde jezdil za první republiky,“ sdělil Bc. Jiří
Kučera, předseda
Společnosti pro revitalizaci místních
drah.
Akce je ve stadiu
finálních
příprav,
dává se dohromady jízdní řád.
Podrobný
časový
harmonogram najdete na plakátech
a na webových
stránkách města.
(re)
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ZE SPORTU
Zlatý hattrick opět nebyl pokořen!
Dobrušský pohár ve futsalu ovládly týmy Indiany Plumlov
Dobrušský pohár ve futsalu se odehrál
poprvé ve své třicetileté historii v průběhu
jediného hracího dne. Za úmorného vedra se 20. července uskutečnily všechny tři
turnaje – Turnaj mužů, Turnaj žen a Turnaj veteránů nad 40 let. DoPo se zúčastnilo
celkem 42 týmů a bylo se rozhodně na co
dívat! Na atraktivitě jednodenní turnaj
opravdu neztratil, spíše naopak.
Turnaje mužů se zúčastnilo celkem
dvacet čtyři týmů, z toho bylo pouze devět z Královéhradeckého kraje. Zbytek
se již tradičně sjel z různých koutů naší
republiky – Ostrava, Slaný, Děčín, Praha, Prostějov, Jeseník, Plumlov či Zábřeh
na Moravě. Týmy byly rozdělené do čtyř
šestičlenných základních skupin, ze kterých postoupily čtyři nejlepší týmy přímo
do play oﬀ, přesněji do osmiﬁnále.
Souboj favoritů
Favoritů bylo několik, ale asi největším
z nich byl opět tým Golden Guns z Hradce Králové. Ten se dobrušského turnaje
zúčastnil již potřetí s tím, že předchozí dva ročníky vyhrál a to tak, že zatím
nepoznal jediného přemožitele. To však
letos skončilo! Už v základní skupině prohrál tým Golden Guns s týmem FC Louka
Košťany 2:3 a obsadil v základní skupině
až druhé místo. A tak souboj s dalším favoritem turnaje AC Gamaspol Jeseník přišel už ve čtvrtﬁnále. Tým Gamaspolu až
do čtvrtﬁnále vyhrál všechny zápasy s celkovým skóre 50:5. A tak přišlo na řadu,
dle některých, předčasné ﬁnále – Golden
Guns HK v čele s Davidem Drozdem
proti AC Gamaspol Jeseník – účastníkovi druhé futsalové ligy a nejúspěšnějšímu
týmu celé historie DoPo (5x 1. místo, 2x

Finále turnaje mužů mezi obhájci titulu
Goldens Guns HK a Indianou Plumlov
nabídlo dramatickou podívanou okořeněnou deseti góly.
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2. místo, 2x 3. místo). Dle očekávání
byl zápas vyrovnaný
a za celkových dvacet minut hry nikdo
branku vsítit nedokázal. Na řadu tedy
přišly nevyzpytatelné penalty. Ze šesti
pokutových
kopů
byl proměněn jenom
jeden jediný, který
vstřelil tým Golden
Guns HK a postoupil tak do semiﬁnále.
Tam
narazil
na tým Flamengo Hráči týmu Atletico Chuligán Dobruška vybojovali v turnaji veHradec
Králové, teránů druhé místo za vítěznou Indianou Plumlov.
který do té doby neobdržel jedinou bran- 2004 a 2005, avšak v roce 2006 prohrál
ku! Brankář Flamenga Zdeněk Procház- ve ﬁnále s domácím pořadatelským týka dokonce neinkasoval jedinou branku mem FC Santus Dobruška.
celých osm zápasů v řadě, čímž stanovil
Finálový zápas nakonec skutečně nanový rekord Dobrušského poháru! Do ﬁ- bídl dramatickou podívanou plnou vstřenále se však potřetí za sebou probojoval lených branek. Tým Indiany se dostal
tým Golden Guns HK, který byl nakonec až do vedení 5:2 i díky tomu, že soupeři
jediným přemožitelem Flamenga i Zdeň- dlouhou dobu hráli bez brankáře a snažika Procházky – zvítězil 3:1.
li se skóre zmírnit. To se jim ze začátku
Z druhé půlky pavouka play oﬀ postu- nevedlo, následně však snížili na poupovala až do semiﬁnále celkem suverénně hých 5:4 a minutu před koncem tedy
mužstva Indiany Plumlov a SFC Rebels bylo zaděláno na drama. Indiana však
Zábřeh na Moravě. Indianě nakonec sta- vzápětí zvýšila skóre na 6:4, které se již
čil jediný gól k postupu do druhého ﬁnále do konce zápasu nezměnilo. Dvacátý dena Dobrušském poháru. Tam se Indiana vátý ročník Dobrušského poháru ve futprobojovala již v roce 2007, kdy porazila salu tedy zcela zaslouženě vyhrál tým
tým okolo Iva Ulicha Ivánek & Company.
Indiana Plumlov.
Dramatické ﬁnále
Mužské
ﬁnále
slibovalo pikantní
souboj mezi Indianou a týmem Golden
Guns, který se pokoušel o zisk zlatého
hattricku na Dobrušském poháru. Stal
by se teprve druhým
týmem, kterému by
se to na DoPo podařilo. Zatím jediným
mužstvem, které dokázalo vyhrát třikrát
za sebou, byl tým
Kanárci
Bohuslavice v letech 1991
až 1993. Poté měl
nejblíže k hattricku
AC Gamaspol Jeseník, který v Dobruš- Tým Cuba Libre Hradec Králové suverénně ovládl turnaj žen,
ce zvítězil v letech když neztratil ani jeden bod.
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Nejužitečnějším hráčem turnaje byl
vyhlášen David Drozd z týmu poraženého ﬁnalisty Golden Guns Hradec Králové.
Nejlepším střelcem se stal hráč Indiany
Plumlov Lukáš Kaďourek, který během
devíti odehraných zápasů vsítil celkem 21
branek. Nejlepším brankářem byl dle pořadatelů vyhlášen Zdeněk Procházka (Flamengo HK), a to za neuvěřitelných osm
vychytaných nul v turnaji, z odehraných
devíti zápasů – obdržel pouze tři branky
v zápase s týmem Golden Guns HK.
Sedmička veteránů
Do turnaje veteránů nad 40 let se přihlásilo sedm týmů, které se utkaly systémem každý s každým. Vůbec poprvé se
Turnaje veteránů zúčastnilo i zahraniční
mužstvo, konkrétně ze sousedního Polska. Tým Retrorapid Bielsko-Biala to má
do Dobrušky okolo 280 kilometrů a neodjel od nás s prázdnou – skončil na třetím
místě. Stříbro bral domácí tým Atletico
Chuligán Dobruška a celkovým vítězem
Turnaje veteránů se stal bez jediné porážky tým Indiana Plumlov.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Krzysztof Pilocik z polského týmu Retrorapid
a nejlepšími střelci se stali dva hráči
z Indiany Plumlov – Miloš Grac a Karel
Frantik (oba vstřelili po šesti brankách).
Suverénní vítězky
V rámci DoPo se již od roku 2012 pořádá Turnaj žen, který je jedním z nejvyhlášenějších turnajů svého druhu v republice.
Letos se ho zúčastnilo jedenáct týmů,
které byly rozděleny do dvou základních
skupin – pětičlenné a šestičlenné. Z obou
skupin postoupila vždy čtyři nejlepší
družstva. Následovalo play oﬀ, přičemž
již ve čtvrtﬁnále na sebe narazili dva
dvojnásobní vítězové DoPo – tým AC Gamaspol Jeseník, který v Dobrušce vyhrál
v letech 2014 a 2015, a tým Antiethanol
Praha, který turnaj ovládl v předešlých
dvou letech 2017 a 2018. Antiethanol tedy
(stejně jako Golden Guns HK v mužské
části) usiloval o zlatý hattrick. Čtvrtﬁnále
mezi oběma favority skončilo bez branek
a o postupu rozhodly pokutové kopy, které v poměru 3:1 vyhrál tým Pohroma An-

tiethanolu Praha.
Antiethanol však
nezvládl semiﬁnálový zápas s týmem
Surikaty
Čáslav,
když prohrál 1:3,
a následně ani boj
o třetím místo s Týmem neohrožených
žen Bruntál – 0:1.
Tým z Bruntálu
skončil stejně jako
vloni na třetí pozici.
Ve ﬁnále na sebe
nakonec
narazily
týmy Surikaty Čáslav a Cuba Libre Vítězný tým Indiany Plumlov navázal na své prvenství v DobrušLadies Hradec Krá- ském poháru v roce 2007.
lové. Z vítězství se
radovaly dámy z Cuba Libre Ladies, když jubilejní 30. ročník Dobrušského poháSurikaty porazily 3:0 a celým turnajem ru ve futsalu a také se bude připomínat
prošly bez jediného zaváhání. Surikaty 40 let od založení pořadatelského klubu
jako v loňském roce skončily na druhé FC Santus Dobruška. Doufejme, že se přípříčce. Tým Cuba Libre HK se tímto vý- ští rok zase všichni setkají a vše proběhne
sledkem zařadil k týmům Antiethanolu bez větších problémů jako letos.
Martin Eimann,
Praha a AC Gamaspol Jeseník, které Turmanažer Dobrušského poháru
naj žen vyhrály už dvakrát. Cuba Libre
Ladies totiž první příčku vybojovaly již
v roce 2016.
DOPO VE VÝSLEDCÍCH
Nejlepší střelkyní se stala hráčka týmu
MUŽI
Surikaty Čáslav – Klára Vaněčková (9
Čtvrtﬁnále: Flamengo HK - FC Prosgólů). Nejlepší brankářkou byla vyhlátějov 5:0, AC Gamaspol Jeseník - Golšena Kateřina Vávrová z vítězného týmu
den Guns HK 0:0 pen. 0:1, SFC Rebels
Cuba Libre Ladies HK.
Zábřeh n. M. - Omen Tatto Jeseník 3:0,

Cena pro rozhodčí
Devětadvacátý ročník, který se v Dobrušce poprvé uskutečnil v průběhu
jediného hracího dne, byl jedním z nejpovedenějších. Turnaj celkově ovládl
tým Indiany Plumlov, který vyhrál Turnaj
mužů i veteránů a dokonce měl v obou
turnajích i nejlepší střelce. Celkem se
odehrálo 130 zápasů, ve kterých padlo
584 branek. Všechna utkání odpískal sbor
osmi rozhodčích. A za to, že do Dobrušky
pravidelně jezdí z velké dálky již mnoho
let v podobném složení, se jim pořadatelé rozhodli předat cenu Fair play, kterou
udělujeme na počest zesnulé kamarádky
Hanky Doubkové. Turnaji letos přálo počasí – vždyť za celý
den se vytočilo celkem 21 sudů Dobrušské jedenáctky
a celkem 18 sudů
nealkoholických nápojů.
Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným týmům
a všem pořadatelům
za skvělý 29. ročník. Příští rok oslaví město Dobruška
700 let od první
zmínky a slavit bude
i turnaj! Čeká nás
Poražený finalista – tým Golden Guns Hradec Králové.

Bumiko Děčín - Indiana Plumlov 0:3.
Semiﬁnále: Flamengo HK - Golden
Guns HK 1:3, SFC Rebels Zábřeh n.
M. - Indiana Plumlov 0:1.
Utkání o 3. místo: Flamengo HK SFC Rebels Zábřeh n. M. 3:0.
Finále: Golden Guns HK - Indiana
Plumlov 4:6.
ŽENY
Čtvrtﬁnále: Cuba Libre Ladies Hradec Králové - Black Bridge Praha 3:0
k, Tým neohrožených žen Bruntál - FK
Choceň 2:1, Pohroma Antiethanolu Praha - AC Gamaspol Jeseník 0:0 pen.3:1,
Surikaty Čáslav - SPS Sázava 4:0.
Semiﬁnále: Cuba Libre Ladies HK Tým neohrožených žen Bruntál 1:0,
Pohroma Antiethanalu Praha - Surikaty
Čáslav 1:3.
Utkání o 3. místo: Tým neohrožených
žen Bruntál - Pohroma Antiethanolu
Praha 1:0.
Finále: Cuba Libre Ladies HK - Surikaty Čáslav 3:0.
VETERÁNI
Konečné pořadí: 1. Indiana Plumlov
18 bodů (skóre 22:4), 2. Atletico Chuligán Dobruška 13 (17:6), 3. Retrorapid
Bielsko-Biala 11 (10:7), 4. F.C. Louka
Košťany 7 (14:16), 5. Bláža tým HK 7
(5:11), 6. LDN Záhřeb 4 (8:14), 7. Žemla Old Childrens‘ Group Dobruška 0
(3:21).
29
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Bronz pro dobrušské týmy
32. ročník Memoriálu Miloše Linharta v národní házené
Letos si oddíl národní házené T.J. Sokol
Dobruška
připomíná smutné výročí. Je
tomu 35 let co odešel do házenkářského
nebe dobrušský hráč a výborný člověk
Miloš Linhart, bylo mu 19 let. Na jeho
počest oddíl národní házené každý rok
pořádá turnaj ligových družstev.
Letošního již 32. ročníku turnaje se
ve dnech 10. a 11. srpna účastnila nejlep-

ší ligová družstva.
Na hřišti za sokolovnou se střetly
ženy T.J. Přeštice,
T.J. Sokol Tymákov,
T.J. Sokol Dobruška a T.J. Pustějov,
o prvenství bojovaly
týmy mužů T.J. Sokol Dobruška, T.J.
Sokol Krčín, T.J.
Přeštice a T.J. Sokol
Opatovice nad Labem.
Po prvním utkání
bývalí předsedové
oddílu Josef Urban
a Miroslav Jelen Družstvo házenkářek
společně se součas- Linharta.
ným předsedou Jiřím Bednářem položili
ke hrobu kytici a minutou ticha uctili památku Miloše Linharta.
Dvoudenní turnaj v ženské kategorii
ovládly hráčky Tymákova, druhé skončily
Přeštice, bronz vybojovaly domácí há-

T.J. Sokol Dobruška na Memoriálu Miloše
zenkářky a čtvrté skončily hráčky z Pustějova.
Vítězem turnaje mužů se stali hráči
Přeštic, stříbro vybojovaly Opatovice,
dobrušským mužům patřila třetí příčka
a poslední skončil Krčín.
(jb)

Dobrušští národní házenkáři opět o postup?
Druholigoví národní házenkáři TJ
Sokol Dobruška se začali připravovat
na novou sezonu. V minulém ročníku
se našim házenkářům pod vedením trenérské dvojice Radek Krčmář a Josef
Verner nepodařilo dobře rozehranou sezonu zakončit kýženým postupem do I.
ligy. V rozhodujícím utkání s družstvem

Sokola Svinov prohráli na domácím
hřišti o dvě branky 20:22, i když ještě
deset minut před koncem vedli o tři góly,
a skončili druzí.
Dobrušští házenkáři před novou sezonu absolvovali v srpnu dva přípravné
turnaje, a to v Dobrušce a v Opatovicích
nad Labem.

Házenkáři TJ Sokol Dobruška na Memoriálu Miloše Linharta. Horní řada zleva: Miloš
Řehák, Jiří Tomáš, Michal Urban, Tomáš Holanec, Tomáš Preclík, Jan Tomáš a Josef
Verner. Dolní řada zleva: Josef Tomáš (nejlepší střelec uplynulého soutěžního ročníku
se 190 góly), Štěpán Hampl, Michal Verner, Jan Verner a Vojtěch Dubský.
30

Tradiční dobrušský turnaj Memoriál
Miloše Linharta se uskutečnil za účasti
kvalitních ligových družstev z Přeštic,
Opatovic a Krčína. Naši muži skončili třetí po vítězství nad Krčínem 19:15 a porážkách od Přeštic a Opatovic shodně 15:18.
Rovněž na turnaji v Opatovicích nad
Labem se sešla dobrá konkurence - čtyři
prvoligová družstva (Přeštice, Opatovice, Podlázky, Krčín) a dvě druholigová
(Ostopovice a Dobruška). Naši muži obsadili čtvrté místo po výhře nad Krčínem
(12:11), dvou remízách s Ostopovicemi
(9:9) a Podlázkami (11:11) a dvou prohrách s Přešticemi (7:10) a Opatovicemi
(9:14). Ve slibné formě se na tomto turnaji
představili Tomáš Preclík (vyhlášený jako
nejlepší brankář) a Michal Verner (nejlepší střelec s 23 brankami).
„Hráčský kádr před novou sezonou
nedoznal výraznějších změn. Kromě uvedených hráčů na fotograﬁi jsou na soupisce ještě Petr Malošík, Radim Dolejší,
Josef Morávek, Petr Ruml, Josef Nejman
a od konce loňského ročníku také znovu
příchozí „veterán“ Petr Netík. Naopak
v tomto ročníku nebudou pokračovat
Vít Petr a Lukáš Ledvinka. Novou tváří
v realizačním kádru je Miloš Řehák, který nahradil Radka Krčmáře, jemuž patří
velký dík za jeho dosavadní trenérskou
činnost. Uvidíme, zda se v nastávajícím
ročníku podaří splnit vytoužený cíl - postup do první ligy. Držte nám pěsti,“ řekl
trenér Josef Verner.
(jv, dr)
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Městský běh Dobruškou
popáté
V neděli 29. září se v rámci Svatováclavských slavností uskuteční pátý ročník Městského běhu Dobruškou. Závod dlouhý
10 km, 5 km nebo 2,5 km vede po asfaltovém městském okruhu
v Dobrušce a je určen pro všechny věkové kategorie.
Místo a čas prezence: domek F. L. Věka, Dobruška, od 9.00 hodin.
Místo a čas startu: domek F. L. Věka - Poddomí 185, 10.00 hodin.
Startovné: 50 Kč.
Telefon pořadatele: 605 156 575.
Email pořadatele: vojtechmarek68@gmail.com.
Podrobnosti najdete na:
https://www.svetbehu.cz/terminovka/mestsky-beh-dobruskou/
(dr)

Nábor dětí
Oddíl badmintonu při TJ Sokol Dobruška
pořádá nábor dětí ve věku 7 až 10 let.
Tréninky budou probíhat ve sportovní hale
SPŠel∙it, Čs. odboje 670, Dobruška
Každé úterý a čtvrtek
od 17.00 do 18.30 hodin
se zahájením 10. září 2019.
Přijďte si vyzkoušet badminton v závodních podmínkách.
Kontakt: Petr Šváb, tel. 724 044 455,
www.badminton.dobruska.cz, info@badminton.dobruska.cz

NÁBOR
Začala nová soutěžní sezona v národní házené 2019/2020
a tím se rozběhl tréninkový kolotoč týmů TJ Sokol Dobruška.
Naši hráči získali několik titulů „Mistr České republiky“, mistrem se můžeš stát i ty. Jsi-li ve věku 8-14 let, tak přijď mezi
nás! Hraj s námi úspěšný kolektivní sport.
Trénujeme takto:
Mladší žáci:
středa a pátek
Starší žáci:
pondělí a pátek
Mladší žákyně: úterý a čtvrtek
Starší žákyně: úterý a čtvrtek

16.00 – 17.30 hodin.
16.30 – 18.00 hodin.
16.00 – 17.30 hodin.
16.00 – 17.30 hodin.

Kam přijít? Hřiště národní házené za sokolovnou
(ulice Opočenská).
Na koho se obrátit? Jiří Bednář – telefon +420 732 838 385.
Další informace: facebook Národní házená Dobruška.

Smutná zpráva
Na začátku srpna ve věku 88 let zemřel Josef Podolský, dlouholetý fotbalový trenér a funkcionář SK Dobruška
a FC Domašín. Celý svůj sportovní život zasvětil fotbalu. Po skončení aktivní
hráčské kariéry se věnoval trénování.
Měl velký podíl na zkvalitnění práce
s mládeží v Dobrušce, kde pod jeho
vedením prošla celá řada budoucích vynikajících hráčů. Další etapa jeho trenérské práce byla na dlouhé roky spojená
s Domašínem, kde úspěšně vedl dospělé
hráče. Svou obětavostí, svědomitým pří-

stupem a velkými zkušenostmi pomohl
klubu nejen po stránce fotbalové, ale
i funkcionářské. V minulosti pracoval
rovněž ve funkci člena komise mládeže
OVV ČMFS v Rychnově nad Kněžnou.
Za dlouholetou práci v tělovýchově
obdržel v roce 2006 „Čestné uznání
ČSTV“ a v roce 2011 „Medaili za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu“.
V roce 2014 převzal na Galavečeru krajského fotbalu v Rychnově nad Kněžnou
prestižní Cenu Jana Modřického za celoživotní přínos a rozvoj fotbalu.
Čest jeho památce!
Fotbalisté FC Domašín a SK Dobruška
31
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Obnova Hřebenovky je v plném proudu.
Rozhledna na Velké Deštné se otevře již v říjnu
Projekt na obnovu historické hřebenové trasy v česko-polském pohraničí
s evropskou dotací přes tři miliony eur je
v plném proudu. Na území Královéhradeckého kraje se nyní budují čtyři nové
rozhledny, ta na nejvyšším vrcholu Orlických hor se otevře již letos v říjnu.
Celkem vznikne podél společné hranice jedenáct rozhleden, v osmi případech

ovšem půjde o obnovu zaniklých rozhleden nebo využití jiného historického dědictví. V Neratově a na Novém Hrádku
vzniknou nová turistická informační centra a v Neratově bude obnoven historický Jánský most, který zvýší propustnost
česko-polské hranice. Nedílnou součástí
projektu je zajištění jeho publicity a propagace v obou státech.
„Královéhradecký kraj, jako jeden
z celkem osmnácti partnerů, zajišťuje značení trasy
na svém území. Hřebenovka
přitom
prochází převážně
právě po něm. Samotné značkování
provedou členové
Klubu českých turistů. Královéhradecký kraj se dále
zavázal zpracovat
mapové podklady

Valanka koncertovala
na Skalce
Druhou srpnovou sobotu Sbor dobrovolných hasičů v Podbřezí – Skalce
uspořádal pod zámkem tradiční koncert
dechové hudby Valanka.
(re)
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celého území zapojeného do projektu, tedy
i území ostatních krajů
a části Dolnoslezského
vojvodství,“ říká hejtman Jiří Štěpán.
„Fyzická realizace je zatím nejdále
u rozhledny na Velké Deštné. Stavba nyní
roste v sídle stavební ﬁrmy, poté bude převezena na místo a postavena na již vybetonovaných základech. Slavnostní otevření
se plánuje na říjen. Do konce letošního
roku by měl být dokončen ještě most přes
Orlici v Neratově. Začátkem příštího roku
by tyto stavby měly následovat rozhledny
v Olešnici v Orlických horách a ve Vysoké Srbské,“ popisuje Jaroslav Štefek,
sekretář Euroregionu Glacensis, hlavní
koordinátor celého projektu.
Z důvodu příliš vysokých nabídek
podaných do výběrových řízení jsou naopak v časovém skluzu projekty na stavbu obou informačních center a rozhledny
na Novém Hrádku. V těchto případech
bude nutné přepracovat projektovou
dokumentaci.
(mf, dr)

Knihovna U Mokřinky slavila
V pondělí 15. července bylo v knihovně
v Mokrém uděleno Čestné občanství in memoriam významné osobnosti nadregionálního
charakteru, zdejšímu řídícímu učiteli, správci
školy, spisovateli, pedagogovi a překladateli,
Emilu Musilu-Daňkovskému. Při této příležitosti byla zahájena výstava dobových dokumentů a děl z jeho života.
Knihovna U Mokřinky v letošním
roce slaví 130 let
od svého založení,
přesně dne 15. července 1889. Jejím
zakladatelem
byl
právě Emil MusilDaňkovský (7. 11.
1857 – 8. 2. 1941),
který se věnoval
mnoha oborům – literárním (psal básně
i prózu), pedagogice, myslivosti, lesnictví, pěstitelství, chovatelství, sadařství,
přírodopisu, vlastivědě a dalším. Jeho jméno je spojeno rovněž
s Dobruškou. Angažoval se totiž v učitelské jednotě Budeč Opočenská v Dobrušce, kde přijal funkci předsedy.
Výstava „Život a dílo Emila Musila-Daňkovského“ potrvá do konce roku. Podrobnosti z výstavy najdete na stránkách
knihovny obce Mokré: http://knihovna.obecmokre.cz.
(re)
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Křížovka o ceny
Tajenka osmého čísla Dobrušského
zpravodaje roku 2019 souvisela se stavbou
okružní křižovatky v Dobrušce. Tajenka
8/2019 zněla následovně: NOVÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA.
Z osmdesáti úspěšných luštitelů bylo
vylosováno trio výherců: Věra Šmídová (Dobruška), Yvetta Procházková

(Dobruška) a Jakub Šťér (Bohuslavice). Šťastní výherci získávají obvyklou
cenu - poukázku na dvě vstupenky na zářijové 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 října 2019 může

každý, kdo úspěšně vyplněnou tajenku
zašle se jménem, adresou a telefonním
číslem na redakční e-mail zpravodaj@
mestodobruska.cz nebo osobně odevzdá
do boxu v Informačním centru na náměstí
F. L. Věka nejpozději do pondělí 16. září.
Stačí jen mít trochu více štěstí při slosování
správných řešení…
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA: SOROL, ANAPEST, ASSO, MATELAS.
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Náchod
B. Němcové 738
722 944 821

Dobruška
Pulická 99
722 945 027

Opočno
Dobrušská 356
722 947 935

Kostelec nad Orlicí
Pod Branou 331
494 323 737

Police nad Metují
17. listopadu 291
777 163 788

Úpice
Bratří Čapků 773
722 949 811

Hradec Králové
E. Beneše 1549
774 163 743

Značka Esvis je dceřinnou společností ﬁrmy VISUS. Oddělení VISUS spol. s r.o. v Polici nad Metují
bylo prvním soukromým očním lůžkovým zařízením v České republice. Naše zařízení zahájilo
činnost v lednu 1993 svojí ambulantní částí a v lednu 1994 i lůžkovou částí s operačním sálem.
Od ledna 2010 je operační část přemístěna do rekonstruovaných prostor polikliniky v Náchodě.
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Jaké povinnosti
má student
vůči zdravotní
pojišťovně?
Co má student vždy doložit?

#student
#zdravotní
pojišťovna

 přerušení, přestup a ukončení studia
na SOU a SŠ
 zahájení, přerušení, přestup a ukončení
studia na VŠ
 zahájení a ukončení doktorandského studia
po dovršení věku 26 let

Co když student maturuje až v září?
 za studenta hradí zdravotní pojištění stát
pouze do 31. srpna
 pokud si nevíte rady jak dál, zavolejte nám na
infolinku 800 209 000

www.zpskoda.cz |

zpskoda

radost
KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

zazitek
...A POPÍJENÍ KÁVY

WWW.DOHAJAN.CZ

ULICE KOMENSKÉHO 1203 NÁCHOD

WWW.SKVORECKYCAFE.CZ
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.85=<$1*/,ý7,1<
od záĝí 2019 v Dobrušce / Opoÿnč
• Kurzy anglického jazyka pro praktické použití pro dospČlé, novČ i kurzy pro seniory
• Nauþíme vás základy angliþtiny, pokroþilejší studenty výraznČ zdokonalíme
a u tČch nejpokroþilejších upevníme nadále jejich znalosti
• Kurzovné 1.950 Kþ za pololetí, druhé pololetí plynule navazuje
• Studium probíhá v klidné, pĜátelské a pohodové atmosféĜe, kam se budete rádi vracet
a bude Vás to bavit
• Studium cizího jazyka není o laciných slibech,
ale o solidní oboustranné práci mezi námi a vámi
• Rádi vás uvidíme na našich nezávazných zkušebních hodinách

Jazykové centrum anglického jazyka
Tel.: 736 414 549, 494 532 102

ZZZMFDMF]

BBBBBB$1*/,ý7,1$BBBBBB
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1DEt]tPLQGLYLGXiOQtYêXNXQDPtUX
YPDOpVNXSLQFHLNXU]\SUR¿UP\
3HWUD5ROHþNRYiWHO
SHWUDUROH#VH]QDPF]
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Místo i pro Vaši reklamu!
Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
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e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz, tel. 778 536 600.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Mgr. Taťána Klapková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný.
Autor fotograﬁe z příměstského tábora v Mělčanech na titulní
straně: Leoš Dragúň.
Autoři fotograﬁí: Pavel Štěpán, Miroslav Sixta, Leoš Dragúň,
Dana Ehlová, Tereza Pecenová a Jana Melicharová.
Archivy: města Dobrušky, vlastivědného muzea, městské knihovny,
TJ Sokol Dobruška, DDM Dobruška, Městské policie Dobruška,
Jednoty bratrské Dobruška, Knihovny U Mokřinky Mokré,
Vješáku a Skautů 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.

Klub FC Santus Dobruška uspořádal již
devětadvacátý ročník DOBRUŠSKÉHO
POHÁRU ve futsalu, který nabídl řadu
dramatických zápasů a situací. Podrobnosti najdete na stranách 28 a 29.

POZDRAV OD KRAJANŮ. Osmadvacet let byla Dobruška spjata s pořádáním jazykových kurzů krajanů ve studijním středisku.
Univerzita Karlova budovu prodala a kurz přemístila do svého střediska v Poděbradech. V červenci se sjelo do lázeňského města
66 studentů z 31 států z celého světa, aby se zdokonalili v češtině - jazyku svých předků. Jako vzpomínku na naše město poslali pozdrav
v podobě společné fotografie všech účastníků kurzu.

Náměstí F. L. Věka hostilo v úterý 13. srpna MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKU FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ. Divákům se představily
soubory Dunsmuir Scottish Dancers ze Spojených států amerických a Madara z Bulharska.
V Panské míčovně v Zámecké ulici v Opočně se první srpnové úterý uskutečnila VERNISÁŽ VÝSTAVY, na níž dobrušský výtvarník
Ladislav Cimrman představil sochy a dřevořezby. Expozice milovníkům umění nabídla rovněž reprodukce obrazů Josefa Korejze Blatinského z Javornice. Tento všestranný umělec má letos dvě výročí - 110 let od narození a 30 let od úmrtí.

