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Projekt „Světlo v temných časech“
Na počátku byla myšlenka, jak lidem
v současné době ukázat světlo na konci
tunelu. Naděje a podpora - to je to, co
všichni potřebujeme nejvíce. Doba, viry,
počasí, vztahy, politika - všechno nás drtí
a táhne k zemi.
Rozhodli jsme se na nic nečekat a využít adventní dobu pro šíření pozitivní
energie, potěšení a povzbuzení ducha. Pro
spuštění Projektu jsme si vybrali okamžik
rozsvícení vánočního stromu v první adventní neděli 29. listopadu v 17 hodin.

Do programu jsme se rozhodli začlenit
především hudbu a koledy, zdravice známých osobností a reportáže s vánoční tématikou. Zásluhou místních divadelníků
navzdory omezením vznikl vskutku originální živý betlém.
Organizaci projektu, on-line koncerty
a část hudebního obsahu minulých ročníků festivalu zajistil Spolek F. L. Věka.
Město Dobruška urychleně připravilo
podmínky pro instalaci velkoformátové
obrazovky a technické zázemí u radnice.

D-Credit CZ s.r.o. a Honza Dušek operativně natočili část hudebního programu
a zrežírovali celé vysílání, které se pravidelně obměňovalo.
Dalším smyslem tohoto projektu byla
i podpora Farní charity Dobruška a její
Tříkrálové sbírky, která začne 2. ledna.
Děkujeme sponzorům z řad dobrušských podniků, kteří nám umožnili celý
projekt spolufinancovat.
Naše společné snažení jste mohli sledovat na velkoplošné obrazovce na náměstí,
nebo z tepla vašeho domova prostřednictvím facebooku města.
Děkuji Petru Lžíčařovi, Mirkovi Sixtovi, Honzovi Duškovi a všem organizátorům a účinkujícím, kteří se podíleli
na vzniku adventního vysílání. Společně
doufáme, že se nám podařilo vás trochu
rozptýlit a pozitivně naladit na vánoční
čas a přinést trochu světla do vašich duší.
Za kolegy ze Spolku F. L. Věka
Ladislav Horčička

Číslo měsíce: 75,2
Obraz Františka Kupky s názvem Divertimento II se
na aukci v Praze prodal za 75,2 milionu korun, včetně aukční
přirážky za něj kupec zaplatí 90,24 milionu korun. Konečná
cena se tak stala novým českým aukčním rekordem. Vyvolávací cena obrazu, který patří podle pořádající aukční síně
Kodl k jednomu z nejvýznamnějších děl jeho abstraktního
období 30. let, byla 30 milionů korun.
Dosavadní tuzemský aukční rekord patřil obrazu Piková
dáma od malířky Toyen, který se letos v říjnu prodal za 78,65
milionu korun, včetně aukční přirážky.
Název Kupkova obrazu Divertimento se váže k italské hudební terminologii a označuje odlehčenou či zábavnou instrumentální skladbu. Hudba, jejímž byl rodák z Opočna velkým
obdivovatelem, ovlivňovala malířovu tvorbu již od raných děl
a později se mu opakovaně pod rukama proměňovala v hry
linií a tvarů.
Obraz je svázán s Divertimentem I, jež je ve sbírkách
newyorského Guggenheimova muzea, a s dvojicí obrazů Hot
Jazz (I a II, 1935), na niž obě Divertimenta navazují.
(re)
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ROZHOVOR SE STAROSTOU
Potěšilo mě, že lidé k sobě najednou měli blíž,
nemysleli jen na sebe a vzájemně si pomáhali
Končící rok 2020 lze označit za ojedinělý. Nekontrolovatelně se šířící pandemie
nemoci covid-19 zcela změnila zaběhnuté
zvyklosti a značně omezila nebo dokonce
zcela paralyzovala některé oblasti veřejného dění. Přijatá krizová opatření vlády
za účelem snížení rizik nákazy způsobené
novým typem viru zásadně ovlivnila život
v Dobrušce.
„V průběhu roku 2020 jsme chtěli
oslavovat 700 let od první písemné zprávy o našem městě. Bohužel po rozšíření
koronaviru a následně přijatým mimořádným usnesením vlády vrcholícím vyhlášením nouzového stavu, bylo vše postaveno
na hlavu. Od března jsme museli přizpůsobit své životy mimořádné situaci, která
nemá v novodobé historii obdoby. Z tohoto hlediska se končící rok vůbec nepovedl. Společenský a kulturní život byl
opakovaně ochromen. Na druhé straně si
myslím, že se potvrdilo rčení „Vše špatné
pro něco dobré“. Svědčí o tom projevy solidarity, spolupráce a pomoci potřebným
jak v první fázi pandemie, tak v té druhé,
kterou zažíváme právě nyní,“ řekl v úvodu rozhovoru dobrušský starosta PETR
LŽÍČAŘ.
Určitě jste si představoval, že oslavy
významného výročí města naplánované
na letošní rok proběhnou jinak…
Město se na jubilejní rok připravovalo
s předstihem. Pečlivě sestavený program
oslav obsahoval řadu akcí rozprostřených
do celého roku, od hlavních až po ty malé.
Pořady jsme zaměřili na všechny věkové
kategorie. Některé se uskutečnily, bohužel celá řada dalších však musela být
zrušena nebo odložena… Jsem rád, že
jsme ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 vyhlásili nejlepší sportovce
Dobrušky, přivítali legendy českého filmu
a divadla Vladimíra Pucholta a Jana Kačera a pokřtili knihu Radoslav Brzobohatý –
František z Dobrušky, kterou napsal Pavel
Taussig za přispění Jiřího Macha a Ondřeje G. Brzobohatého. Úspěšné premiéry
v Praze, Dobrušce, Opočně a Jaroměři
má za sebou film Francek o mládí malíře
Františka Kupky. Těší mě, že se navzdory
komplikované době podařilo uskutečnit
tradiční akce – Dobrušský pohár ve futsalu, Dobrušské letní muzicírování a Dobrušskou filmovou klapku. V září se ještě
stihla slavnostně otevřít výstava Sedm
zastavení v sedmi staletích v Hotelu Dob4

ruška. Jubilejní desátý Festival F. L. Věka
navzdory skutečnosti, že byl kvůli epidemii ochuzen o poslední tři koncerty, nabídl
špičková vystoupení a výkony interpretů.
Spolek F. L. Věka a město Dobruška pak
v adventním čase připravily společný
projekt Světlo v temných časech. Na velkoplošné obrazovce umístěné před radnicí
se promítal program složený z koncertů,
hudebních a divadelních vystoupení, archivních reportáží a přání zdejších osobností veřejného života. Naší snahou bylo
pokusit se v nelehké době navodit pohodovou vánoční atmosféru. Doufám, že se
nám to alespoň částečně podařilo.
Většina programu připraveného k sedmistému jubileu byla zrušena nebo
odložena. Můžeme se těšit aspoň na některé z nich v nadcházejícím roce 2021?
Vzhledem k protiepidemickým nařízením jsme museli zrušit řadu obvyklých
akcí, divadelních představení, koncertů či
sportovních turnajů. Samozřejmě nás to
velmi mrzí, ale nic jiného – než se pokusit
o jejich odložení na pozdější čas - udělat
nešlo. Naší snahou je, aby se uskutečnily
v nadcházejícím roce. Těšme se na koncerty Ondřeje G. Brzobohatého, Ondřeje
Havelky s Melody Makers a skupin MIG
21 a Čechomor. Podařilo se najít náhradní
termín netrpělivě očekávaného dobrušského představení divadla Semafor s Jiřím
Suchým a Jitkou Molavcovou a rovněž
by mělo přijet Divadlo Járy Cimrmana.

Věřme, že se epidemická situace zklidní
a všechny akce se konečně uskuteční.
Koronavirus na jaře doslova paralyzoval celý svět. S příchodem první vlny
nemoci covid-19 bylo nutné přijmout
řadu protiepidemických opatření. Jak
se zpětně díváte na opatření přijatá
městem, respektive bezpečnostní radou
ORP Dobruška?
Jako na prozíravé a správné. Rada
v krizové době reagovala včas a rozhodla o nutných opatřeních k ochraně zdraví
obyvatel. Již 11. března došlo k uzavření
městem zřízených organizačních složek
a příspěvkových organizací. Jak se později ukázalo, naše rozhodnutí byla správná
a navíc rychlá. Vláda nařídila zavřít o den
později. Naše město, stejně jako celý
okres, zůstávalo až do podzimu na minimálních počtech nakažených koronavirem.
Získané zkušenosti jste pak uplatnili
při druhé vlně pandemie, která se vzedmula na podzim.
Ano. Opět jsme najeli na prověřený
scénář a krizovou situaci řešili v kontextu
s první vlnou. Myslím, že na podzim vše
probíhalo zásluhou získaných zkušeností
i dostatečného množství ochranných pomůcek a dezinfekce klidněji. Byli jsme
na nástup druhé vlny dobře připraveni.
V této souvislosti chci všem obyvatelům
města poděkovat za disciplinovanost při
dodržování všech vládních nařízení vy-
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hlášených za nouzového stavu. Nebylo to,
a možná ještě dlouho nebude, vůbec jednoduché, bezpochyby ale nezbytně nutné.
Ještě jednou všem děkuji za pochopení
a vstřícnost.
Protiepidemická opatření rovněž výrazně promluvila do chodu úřadu a zařízení města. S čím jste se nejvíce potýkali?
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem a celorepublikovou karanténou
jsme museli přistoupit k omezení úředních
hodin městského úřadu. V té souvislosti
došlo k minimalizaci osobního kontaktu
úředníků s klienty a k úpravě způsobu vyřizování podání. Snahou bylo, aby zůstal
zachován chod městského úřadu při dodržování bezpečnosti.
Přibližte, co se v uplynulém roce podařilo zrealizovat, postavit či opravit?
Z čeho jste měl největší radost?
Největší investiční akcí, kterou město
v roce 2020 zahájilo, je výstavba třípodlažního bytového domu naproti Základní
škole Františka Kupky. Podařilo se dokončit přístavbu učeben v budově základní umělecké školy, opravy budovy čp. 57
v Solnické ulici a vrtu městského bazénu.
Dalšími významnými realizovanými projekty jsou v oblasti bezpečnosti instalace
měřiče rychlosti vozidel, instalace zábradlí v ulici Na Holobřízku a rekonstrukce
komunikace a veřejného osvětlení v Křovicích. Město investovalo do zkvalitnění služeb obyvatelům. Vystavělo výtah
v budově polikliniky, rekonstrukcí prošel domek na hřbitově a čelní zeď u jeho
vstupu. Pokračují práce na přemístění úřadu do budovy bývalé univerzity.
A z čeho jste měl v nelehké době radost?
Z toho, že se život v našem městě navzdory atakům zákeřné nemoci nezastavil. Nemohli jsme sice slavit a bavit se

v zamýšlené míře, ale o všechny plánované slavnostní akce nás šířící se nový virus
nepřipravil. Dokázali jsme se přizpůsobit
nastalé nepříjemné situaci a operativně zorganizovat řadu kulturních pořadů
v improvizovaném rozsahu. Na jaře jsem
se těšil z projevů lidské soudružnosti
a vzájemné pomoci poté, co pandemie
nečekaně vtrhla do naší republiky. Lidé
k sobě najednou měli blíž. Nemysleli jen
na sebe, dokázali si pomoci a vzájemně se
podporovali. Symbolem tohoto těžkého
období se staly švadleny, které v kritické
době šily roušky nejen pro sebe a svoje
nejbližší.
Za samostatnou kapitolu lze označit
obyvateli Dobrušky netrpělivě očekávanou výstavbu obchodního domu Lidl.
Stavební práce se rozběhly v polovině
listopadu...
Zahájení stavby marketu jsem uvítal
stejně jako podle spontánních spokojených reakcí většina obyvatel našeho
města. Chtěl bych vzkázat neobjektivním
kritikům a nezasvěceným hejtrům na sociálních sítích, kteří nešetřili hrubými
výrazy na adresu vedení města a místního stavebního úřadu, že město Dobruška
bylo pouze účastníkem stavebního řízení
nikoliv investorem. Realizaci výstavby
nového obchodního domu, po němž valná
většina široké veřejnosti doslova volala,
jsme v Lidlu nejprve sami iniciovali a následně poskytli potřebnou součinnost.
Jaké jsou plány na rok 2021? Které investiční záměry řadíte ke stěžejním?
Město má rozpracováno několik desítek investičních projektů. Stěžejní zůstává
výstavba sportovní haly u základní školy
v Pulické ulici. Město zažádalo o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V současné
době probíhá výběrové řízení na doda-

vatele stavby. Město intenzivně pracuje
i na dalších plánech, přičemž upřednostňuje projekty s možností získání dotací
na jejich spolufinancování. Patří mezi ně
například oprava a revitalizace ulice Javorová, revitalizace areálu staré teplárny
a rekonstrukce budovy bývalé univerzity,
do níž se v budoucnu přestěhuje většina
úředníků. Pro příští rok již město obdrželo dotaci na vybudování bezpečného
přechodového místa pro chodce a cyklisty
v Cháborech. Nadále se připravuje projektová dokumentace revitalizace krytého
bazénu a koupaliště. To je výčet jen toho
nejdůležitějšího, co nás v nejbližší budoucnosti čeká v oblasti investic.
Rok 2021 bude ve znamení výročí dvojice malířů úzce spjatých s Dobruškou
- Františka Kupky a Věry Jičínské.
Na co se můžeme těšit?
Již v březnu si
připomeneme šedesát let od úmrtí Věry Jičínské,
která v našem
kraji
tvořila.
U této příležitosti
se do malého sálu
Společenského
centra – Kina 70
výpřipravuje
stava, na níž se
představí zejména výtvarná díla
právě s dobrušskou tématikou.
V září si pak připomeneme stopadesáté výročí
narození
Františka Kupky. K tomuto jubileu se chystá
více akcí, přičemž některé připravujeme
ve spolupráci se sousedním Opočnem –
Kupkovým rodištěm. Jednou ze stěžejních
akcí bude určitě slavnostní otevření muzejní expozice Františka Kupky v domě
u kostela, v němž malíř vyrůstal. Na jejím
vzniku pracuje zastupitel Karel Brázdil
spolu s městem Dobruškou a pražskou
galerií Kodl za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Úctyhodné jubileum oslaví rovněž vlastivědné muzeum…
To je pravda, od jeho založení uplyne
v červenci devadesát let. K významnému výročí připravuje kolektiv muzea pod
dohledem vedoucí Pavly Skalické celou
řadu akcí, programů a přednášek. Dospělí
i děti se mají na co těšit.

Stavba bytového domu naproti Základní škole Františka Kupky.

Co popřejete obyvatelům Dobrušky
do nadcházejícího roku?
Přeji všem především pevné zdraví,
hodně štěstí a neutuchající optimismus.
V současné podivné době jej všichni potřebujeme vrchovatě.
(re)
5

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2021

ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady města
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města.

Rada města
dne 16. 11. 2020
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
13/2020
– uzavření Smlouvy o dodávce vody č.
5090014280 zajišťující distribuci pitné
vody z veřejného vodovodu pro stavbu 17
BJ – Fr. Kupky, Dobruška se společností
AQUA SERVIS, a. s.
– uzavření Dohody o přistoupení k platbám vodného na odběrovém místě č.
5090014280 (stavba 17 BJ – Fr. Kupky,
Dobruška) se společnostmi AQUA SERVIS,
a. s. a STATING s. r. o.
– uzavření smluv o centralizovaném zadávání
veřejných zakázek s příspěvkovými organizacemi města Dobrušky
– uzavření smlouvy o vzniku oprávnění
k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - odběratel s komoditní
burzou PXE - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.
– zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem bude centralizované pořízení sdružených služeb dodávek elektrické energie
a zemního plynu pro město Dobrušku a jeho
příspěvkové organizace zapojené do centralizovaného zadávání, formou nákupů na komoditní burze PXE - POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a. s., prostřednictvím
elektronického systému PARC, a to počínaje dodávkovým obdobím začínajícím
01.01.2021
– uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
a dodatkům č. 1 a 2 stavby Sanace hydroizolace spodní stavby, administrativní
objekt, Solnická čp. 57, Dobruška a stavební úpravy za účelem zřízení dětské ordinace – čp. 57, kat. území Dobruška se
společností KERSON s. r. o. Celková cena
po uzavření dodatku č. 3 je 3.803.918,12 Kč
včetně 21 % DPH. Dokončení stavby bude
do 30.11.2020
– objednání projektové dokumentace v rozsahu dokumentace DSP pro řešení vzduchotechniky budovy městského úřadu a hotelu,
Solnická čp. 777, u společnosti ATREA s.
r. o. za 302.500 Kč vč. DPH. Dokumentace
bude zadána pouze v případě přidělení dotace na tento projekt
– objednání zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP
PO5 v oblasti instalace vzduchotechniky
s rekuperací a přichlazováním a instalace
fotovoltaické elektrárny, rekonstrukce MaR
vytápění objektu budovy městského úřadu
a hotelu, Solnická čp. 777, u společnosti
Energomex s. r. o. za 130.680 Kč vč. DPH
– uzavření smlouvy na zpracování žádosti
o dotaci a administraci spojenou s přípravou projektu na akci „VZT a FVE v budově
bývalé Karlovy Univerzity – MÚ Dobruška“ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., IČO
66992354
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– uzavření smlouvy na zpracování žádosti
o dotaci a administraci spojenou s přípravou projektu na akci „Úprava výměníkové
stanice - MaR v budově bývalé Karlovy
Univerzity – MÚ Dobruška“ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., IČO 66992354
– uzavření smlouvy na zpracování žádosti
o dotaci na akci: „MMR – POV 2021 DT
117D8220A – Podpora obnovy místních
komunikací: Oprava místní komunikace
v Dobrušce – ul. Javorová“ s Ing. Davidem
Plíštilem, Ph.D., IČO 66992354
– uzavření smlouvy na zpracování žádosti
o dotaci na akci: „MMR – POV 2021 DT
117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury: Výstavby sportoviště –
sprinterské dráhy a dráhy pro skok daleký
pro ZŠ Fr. Kupky“ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., IČO 66992354
– vyřazení starého, rozbitého, nefunkčního,
opotřebeného a pro město nepotřebného
a nevyužitelného majetku uvedeného v Zápise z jednání likvidační komise č. 3/2020
konaného 05.11.2020, a to prokazatelnou
fyzickou likvidací a prokazatelným předáním k ekologické likvidaci
– Plán inventur na rok 2020 vydaný ke Směrnici k provádění inventarizace majetku
a závazků města Dobrušky č. OS 20
– uzavření nájemní smlouvy s Ing. Pavlem
Michlem, IČO 48612804, na části pozemků
parc. č. 2113/127 a 2113/125 v obci a k. ú.
Dobruška o výměře 15 m2 za účelem prodeje vánočních stromků. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 11.12.
do 22.12.2020. Cena nájmu je 3.600 Kč a je
splatná při podpisu smlouvy. Prodejní místo bude ohraničeno montovaným plůtkem,
po skončení prodeje bude pozemek předán zpět uklizený a uvedený do původního
stavu
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti číslo: IV-12-2016882 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.
č. 1290/15 v obci a k. ú. Dobruška jeho stávajícímu uživateli
– zadání určení výše obvyklého nájemného v bytech v Dobrušce znalci Ing. Radku Kvirencovi, 549 06 Bohuslavice 219.
Takto určená výše nájemného bude sloužit
pro stanovení výše nájemného v nyní budovaném bytovém domě v ulici Fr. Kupky
v Dobrušce
– znění a podání Žádosti o navýšení dotace
na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
pro rok 2020 – finanční prostředky na mimořádné odměny za období 13.03.2020 –
31.05.2020 ve výši 107.755,83 Kč
– podání žádosti o dotaci na projekt Záchrana fondu malířky Věry Jičínské – II. etapa z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje 21KPG06 – Podpora činnosti muzeí

a galerií o celkových nákladech 188.145 Kč
vč. 21 % DPH. Spoluúčast města činí min.
25 %, tj. 48.145 Kč
– podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje Podpora kulturních aktivit
– 21KPG01 ve výši 45.000 Kč a spoluúčast
na projektu ve výši 30.000 Kč
– uzavření Smlouvy o dodávkách obědů panem Jaroslavem Černým IČO 72917890,
a to od 01.12.2020 na dobu určitou
do 30.11.2022
– Ceník úkonů Pečovatelské služby s účinností od 01.12.2020.

byla seznámena
– s přehledem o plnění rozpočtu města
za I. – III. čtvrtletí 2020 předloženým odborem
finančním a školským. Rozpočtové hospodaření města skončilo k 30.09.2020 přebytkem
hospodaření ve výši 28.312.471,68 Kč

souhlasí
– s tím, aby Základní škola, Dobruška, Pulická 378 – příspěvková organizace zřízená městem Dobruška, přijala věcný dar
- notebook – Lenovo Think Pad v hodnotě
5.000 Kč díky portálu darujnotebook.cz pod
záštitou Českého červeného kříže od dárce
Fanclub Martina Šonky a Petra Kopfsteina,
z. s., který bude využit pro potřeby žáků při
online výuce
– s tím, aby Základní škola Františka Kupky,
Dobruška – příspěvková organizace zřízená městem Dobruška, přijala peněžní dar
v maximální výši 260.000 Kč od společnosti ŠKODA AUTO a. s.
– s odstraněním stodoly na pozemku parc. č.
365 v kat. území Dobruška
– s plánovanou údržbou Brtevského potoka
spočívající v odstranění nánosů z průtočného profilu Brtevského potoka v intravilánu města Dobrušky v ř.km 0,770 – 1,080
a 1,166 -1,400, kterou bude svým nákladem
realizovat investor Povodí Labe, státní podnik, po dobu cca 30 dní v období leden 2021
– prosinec 2022 za splnění Podmínek pro
realizaci údržby Brtevského potoka

potvrzuje
– - že Centrum pro všechny generace z. s.,
IČO 22856285 se aktivně věnuje práci
s dětmi a mládeží prostřednictvím volnočasových klubů Vješák a Vješáček. Potvrzení slouží pro účely podání žádosti spolku
o grant na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR

bere na vědomí
– předloženou zprávu o změně v počtu volebních okrsků

Rada města
dne 30. 11. 2020
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
14/2020
– objednání úpravy zdravotně-technických
instalací a elektroinstalací vč. nové kuchyň-
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ské linky v bytě č. 9 v čp. 690 v ul. Na Příčnici v Dobrušce u společnosti TO-PI-TO
Czech s. r. o., za cenu 108.170 Kč bez DPH
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000943/VB/1,
Dobruška, Javorová, 2834/3, - přeložka knn
se společností ČEZ Distribuce, a. s.
objednání víceprací u akce „Oprava střešní
krytiny u ZŠ Pulická v Dobrušce“ u společnosti Michal Franc s. r. o., Navýšení ceny
bude o 131.561 Kč bez DPH. Celková cena
za provedení opravy bude 576.920,74 Kč
s 21 % DPH
zahájení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky „Výměna digitální projekční
technologie ve Společenském centru – Kině
70“ formou odeslání výzvy o zahájení výběrového řízení těmto obchodním subjektům:
AQ, s. r. o., AV MEDIA, a. s., Divadelní
technika, s. r. o., XC tech, s. r. o. a Xtreme
Cinemas, s. r. o.
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019571/VB/01
Dobruška, p.č. 2079/3, kNN se společností
ČEZ Distribuce, a. s.
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016034/VB/2
Mělčany, pč. 176-4 Kubala-knn, se společností ČEZ Distribuce, a. s.
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
parc. č. 371 v obci Dobruška a k. ú. Křovice
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu majetku č. j. UZSVM/HRK/4671/
2017-HRKM ze dne 29.12.2017, ve znění
jejího dodatku č. 1 ze dne 03.12.2019 s Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti název:
11010-090147, WTTx9_NT_H_RKYDS_
OK se společností CETIN, a. s.
vyřazení kontejneru HV 1,1 PL – plast
(žlutý) s inv. č. MAJ000005777, kontejneru HV 1,1 PL – plast (žlutý) s inv. č.
MAJ000005778, kontejneru HV 1,1 PA
– papír (modrý) s inv. č. MAJ000005740,
kontejneru MINI H-A 1,5 m3 – sklo bílé
– čiré (zelený) s inv. č. MAJ000005723
a kontejneru MINI H-A 1,5 m3 sklo barevné
(zelený) s inv. č. MAJ000005851 z evidence majetku města a jejich odvoz na skládku
odpadů k ekologické likvidaci. Kontejnery
byly zničeny požárem 31.07.2020 na pozemku parc. č. 1026/7 v obci Dobruška a k.
ú. Domašín u Dobrušky
uzavření kupní smlouvy na prodej použité pistole Glock 19 9mm Luger v.č. HRA
580, inv. č. MAJ000000204, za kupní cenu
4.500 Kč. Cena bude zaplacena hotově při
podpisu kupní smlouvy, zároveň dojde
k předání předmětu prodeje
uzavření kupní smlouvy na prodej použité
pistole Glock 17 9mm Luger v.č. MCH363
(s pouzdrem, inv. č. MAJ000001340,
za kupní cenu 4.500 Kč. Cena bude zaplacena hotově při podpisu kupní smlouvy,
zároveň dojde k předání předmětu prodeje
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytů v ulici Na Příčnici a v Pulicích
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne
27.09.2017 s Josefem Ungrádem, IČO
62046241, kterým se rozšíří vybavení
rozlučkové síně o 2 ks lavic 2750 mm ×
500 mm × 900 mm

– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
– zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 2
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů
uzavřené dne 14.10.2008 se společností Generali Česká pojišťovna, a. s. na pronájem
nebytových prostor v budově čp. 57 v Solnické ulici v Dobrušce, která je součástí
pozemku parc. č. 47 v obci a k. ú. Dobruška. Záměrem budou oznámeny tyto změny
nájemní smlouvy: změna způsobu stanovení cen některých služeb spojených s nájmem nebytových prostor, zvýšení paušální
ceny za úklid společných prostor, rozšíření služeb spojených s nájmem nebytových
prostor, změna doby splatnosti přeplatků/
nedoplatků z vyúčtování záloh na ceny
za služby, ostatní, v záměru blíže nespecifikované, nepodstatné změny smlouvy
– uzavření Kolektivní smlouvy se Základní
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Města Dobrušky na dobu
od 01.02.2021 do 31.01.2022
– sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
– uzavření smlouvy o dílo s Vladimírem Faltou, IČO 11076241, jejímž předmětem je
zpracování a tisk Dobrušského zpravodaje
v letech 2021 a 2022, za nabídkovou cenu
990.960 Kč + DPH v platné sazbě
– uzavření městské knihovny v době od 28.12.
do 31.12.2020
– rozšíření zabezpečení depozitáře v bývalé
škole v Domašíně čp. 87 přidáním čidla,
připojením objektu na PCO a správu PCO
bezpečnostní agenturou
– podání žádosti o poskytnutí dotace v programu VISK3 na zavedení e-výpůjček
v Městské knihovně v Dobrušce ve výši
23.000 Kč. Za projekt odpovídá vedoucí
Kulturních zařízení města Dobrušky
– Plán zimní údržby komunikací v majetku
města Dobrušky na roky 2020 – 2021
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 16.12.2020.

jmenuje
– hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení
a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky „Výměna digitální projekční technologie ve Společenském centru – Kině 70“ v tomto složení:
Ing. Petr Lžíčař, starosta města (člen komise), Pavel Štěpán, za Společenské centrum – Kino 70 (člen komise), Mgr. Martin
Pošvář, referent odboru rozvoje města (člen
komise), Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru
rozvoje města (náhradník za člena komise)

byla seznámena
– s Výzvou k odstranění nesouladů mezi
evidovaným a skutečným stavem obvodů
budov ze dne 20.11.2020 včetně přílohy,
kterou v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spáleniště zaslal Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
– se seznamem památných stromů na území
města Dobrušky a možností jejich ochrany.

souhlasí
– s tím, aby Základní škola, Dobruška, Pu-

–

–

–

–

–

–

–

lická 378 – příspěvková organizace zřízená městem Dobruška, přijala peněžní dar
v maximální výši 200.000 Kč od ŠKODA
AUTO a. s.
s předloženým navrhovaným stavebním záměrem k akci „Retail park Dobruška“, investora společnosti DMO Invest a. s.;
s umístěním inženýrských sítí v rozsahu:
veřejné osvětlení, drenážní potrubí zaústěné do stávajícího příkopu při ulici Solnická, dešťová kanalizace DN 300, splašková
kanalizace DN 150 a vodovod D 63 pro
připojení budoucí výstavby a s umístěním
komunikace na pozemku místní nezpevněné komunikace na pozemcích v majetku
města p. č. 2880/2, 2086/3, 3018/6 a 2941/3
k. ú. Dobruška dle předložené části projektové dokumentace;
s provedením úpravy příkopu a propustku pod silnicí I/14 dle návrhu Ing. Kališe
na pozemku v majetku města p. č. 2880/2,
k. ú. Dobruška na náklady investora;
s umístěním stoky splaškové kanalizace
napojujícím se na zrekolaudovanou stoku
k Penny Marketu na pozemcích v majetku
města p. č. 2113/127, 2113/126, 2113/125
a 2113/130, k. ú. Dobruška a na pozemku
investora p. č. 2113/128, k. ú. Dobruška;
s umístěním řadu vodovodu napojujícím se na zrekolaudovaný řad k Penny
Marketu na pozemcích v majetku města
p. č. 2113/127, 2113/125 a 2113/130, k.
ú. Dobruška a na pozemku investora p. č.
2113/128, k. ú. Dobruška;
s umístěním přípojky CETIN na pozemku
v majetku města p. č. 2885/1, k. ú. Dobruška a na pozemku investora p. č. 2113/128,
k. ú. Dobruška;
s umístěním potrubí dešťové kanalizace
s napojením do stávající stoky DN 600 při
ulici Solnická na pozemcích v majetku města p. č. 2880/2, 2086/3, 3018/6 a 2941/3, k.
ú. Dobruška

předkládá
– Zastupitelstvu města Dobrušky ke schválení návrh rozpočtu města Dobrušky na rok
2021 včetně tvorby a použití Sociálního fondu na rok 2021. Rozpočet města se
navrhuje jako schodkový. Celková výše
příjmů je 201.433.542 Kč, celková výše
výdajů je 246.950.042 Kč. Schodek ve výši
45.516.500 Kč je hrazen finančními prostředky z minulých let

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dobrušky pro rok 2022 až 2024
– schválit realizaci projektu „DOBRUŠKA,
náhradní zdroj vody“, jehož celkové předpokládané stavební náklady činí 3 mil. Kč
a jehož cílem je zajištění náhrady za trubní
studní HV-2 z roku 1971, a to včetně zajištění jeho financování minimálně ve výši
odpovídající součtu všech případných
neuznatelných výdajů projektu a povinné spoluúčasti příjemce dotace z Národního programu Životní prostředí, Výzva
č. 2/2018, která činí minimálně 40 % způsobilých výdajů a podání žádosti o dotaci
na projekt „DOBRUŠKA, náhradní zdroj
vody“ z Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 2/2018
– schválit prodej pozemku parc. č. 1298/11
v obci a k. ú. Dobruška jeho stávajícímu
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uživateli ČEZ Distribuce, a. s. za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.220 Kč + aktuální
výše DPH, splatnou nejpozději do 30 dnů
od podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí
bude podán až po úplném zaplacení kupní
ceny. Správní poplatek katastrálnímu úřadu
za návrh na vklad vlastnického práva hradí
kupující
schválit navrženou kupní cenu pozemku
parc. č. 2977/2 o výměře 93 m2 v obci a k.
ú. Dobruška ve vlastnictví Správy železnic,
státní organizace ve výši 51.000 Kč bez
DPH
schválit darování pozemku parc. č. 2150/90
v obci a k. ú. Dobruška jeho stávajícímu
uživateli České republice – Ministerstvu
obrany a uzavření příslušné darovací smlouvy s tím, že její uzavření bude v usnesení
Zastupitelstva města Dobrušky podmíněno
současným uzavřením smlouvy s Českou
republikou – Ministerstvem obrany, kterou dojde k bezúplatnému zrušení stávající služebnosti cesty a stezky k pozemkům
parc. č. 2150/48, 2150/84 a 2150/85 v k.
ú. Dobruška a ke zřízení nové služebnosti
cesty a stezky pouze k části pozemku parc.
č. 2150/48 v k. ú. Dobruška v rozsahu dle
shora uvedeného geometrického plánu.
Geometrický plán nutný k oddělení pozemku a k zúžení služebnosti hradí město
Dobruška
schválit prodej pozemku parc. č. 1290/15
v obci a k. ú. Dobruška jeho stávajícímu
uživateli za dohodnutou kupní cenu ve výši
21.000 Kč splatnou nejpozději do 30 dnů
od uzavření kupní smlouvy. Návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí
bude podán až po úplném zaplacení kupní
ceny. Správní poplatek katastrálnímu úřadu
za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující
schválit prodej bytové jednotky č. 742/8
v bytovém domě čp. 741, 742 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech
bytového domu čp. 741, 742 o velikosti
39/1165 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/8 o velikosti 39/1165
za kupní cenu 713.700 Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy

– schválit prodej bytové jednotky č. 741/7
v bytovém domě čp. 741, 742 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech
bytového domu čp. 741, 742 o velikosti
54/1165 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/8 o velikosti 54/1165
za kupní cenu 988.200 Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy
– schválit prodej bytové jednotky č. 812/13
v bytovém domě čp. 812, 813 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech
bytového domu čp. 812, 813 o velikosti
51/1762 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/24 o velikosti 51/1762
za kupní cenu 907.800 Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy
– schválit prodej bytové jednotky č. 813/14
v bytovém domě čp. 812, 813 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech
bytového domu čp. 812, 813 o velikosti
30/1762 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/24 o velikosti 30/1762
za kupní cenu 534.000 Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy
– zvolit do funkce přísedícího u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou paní
XXXXX a pana XXXXX
– schválit obecně závaznou vyhlášku č.
1/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
na vymezených veřejných prostranstvích.

Rada města
dne 04. 12. 2020
schvaluje
– uzavření smlouvy o zajištění svozu směsného komunálního odpadu a vytříděných plastů, nápojových kartonů, papíru, skla, kovů,
biologicky rozložitelného odpadu a jedlých
olejů a tuků na území města Dobrušky se
společností Marius Pedersen, a. s., a to pouze tehdy, nebudou-li v zákonné lhůtě podány námitky proti rozhodnutí zadavatele
o výběru dodavatele k uzavření smlouvy
– zveřejnění záměru výpůjčky nebytového
prostoru – kovárny v I. nadzemním podlaží

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 16. 11.: schůze rady města,
kontrolní den na stavbě sedmnácti bytových jednotek, jednání s předsedou
představenstva SBD Dobruška Karlem
Jouklem

nou Bačíkovou o školní jídelně na Základní škole Fr. Kupky
■ Čtvrtek 26. 11.: kontrolní den na stavbě prodejny LIDL

■ Čtvrtek 19. 11.: schůze okrsku Sboru
dobrovolných hasičů Běstviny

■ Pátek 27. 11.: porada vedoucích odborů a oddělení městského úřadu a organizačních složek, jednání bezpečnostní
rady ORP, jednání s architektem Dušanem Řezaninou o revitalizaci Kostelní
ulice

■ Pátek 20. 11.: jednání bezpečnostní
rady ORP

■ Neděle 29. 11.: rozsvěcení vánočního
stromu na náměstí F. L. Věka

■ Pondělí 23. 11.: příprava rozpočtu
na rok 2021 s vedoucí finančního odboru, kontrolní den na stavbě sedmnácti
bytových jednotek

■ Pondělí 30. 11.: schůze rady města,
kontrolní den na stavbě sedmnácti bytových jednotek

■ Úterý 17. 11.: odhalení pamětního kamene u lípy republiky na Šubertově náměstí

■ Úterý 24. 11.: jednání s ředitelkou Ale8

■ Úterý 1. 12.: jednání se společností
Ministr o novém konferenčním systé-

budovy čp. 364, která je součástí pozemku
parc. č. 229 v obci a k. ú. Dobruška
– náklady na výrobu městského nástěnného
kalendáře 2021 Věra Jičínská v celkové
výši 109.952,70 Kč vč. DPH a rozdělení
jeho nákladu v poměru 50 ks do prodeje
a 250 ks na dary. Prodejní cena kalendáře
činí 250 Kč vč. DPH za kus
– uzavření smlouvy o dílo s Janem Duškem, IČO 03692141, jejímž předmětem
je zajišťování městského videovysílání
v letech 2021 a 2022, za nabídkovou cenu
840.000 Kč
– doplněný program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dobrušky dne 16.12.2020

bere na vědomí
– informaci
o dotace,
v příštím
formaci k
Dobrušky

o připravovaných žádostech
které má město možnost získat
roce a předkládá uvedenou inseznámení Zastupitelstvu města

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit prodej bytové jednotky č. 742/7
v bytovém domě čp. 741, 742 stojícím
na pozemku parc. č. 2150/8 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem na společných částech
bytového domu čp. 741, 742 o velikosti
51/1165 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/8 o velikosti 51/1165
za kupní cenu 933.300 Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy
– schválit zřízení nového školského zařízení,
jehož činnost bude vykonávat příspěvková
organizace Základní škola Františka Kupky,
Dobruška s účinností od 01.04.2021
– vydat dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Františka
Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350
s účinností od 01.04.2021

mu pro zasedání zastupitelstva, jednání
s Jiřím Petříkem ze společnosti Aqua
servis
■ Pátek 4. 12.: jednání bezpečnostní rady
ORP
■ Středa 9. 12.: jednání s předsedou
Okresního mysliveckého spolku Vladimírem Šabatou
■ Čtvrtek 10. 12.: schůzka vedení Mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky
■ Pátek 11.12.: jednání bezpečnostní
rady ORP
■ Pondělí 14.12.: schůze rady města,
kontrolní den na stavbě sedmnácti bytových jednotek
■ Úterý 15. 12.: jednání dozorčí rady
společnosti Aqua servis
■ středa 16.12.: zasedání zastupitelstva
města
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Na téma: Vstup do nového roku
Milí spoluobčané,
prožili jsme rok,
který si všichni budeme dlouho pamatovat. Byl to rok,
který nám přinesl
řadu omezení a situací, které pro nikoho
z nás nejsou komfortní. Ale zároveň to byl rok, který mnohým z vás přinesl i spoustu příjemných
zážitků a uspokojení. Je potřeba se dívat
do budoucnosti s optimismem a i v této
době hledat pozitivní věci, které nesouvisí s nemocí covid-19. Náš život plyne dál

a učíme se s tím žít. Vládní opatření se
snažila ochránit lidi od hromadné nákazy
a primárně byla určena osobám, které byly
na tu nemoc náchylnější. Může nás těšit,
že naše město si touto zkouškou prošlo
bez závažnějších dopadů. Chránili jsme
tím seniory, osoby, které mají astma či
jsou alergici, pro něž by tato nemoc mohla
být zdrcující. Vedení města se snažilo všemi dostupnými prostředky zabránit ještě
větší katastrofě a já mu za to děkuji.
Navzdory zmíněným komplikacím
jsme se dál snažili pracovat na rozvoji
našeho města. Ať to bylo zahájení výstavby bytovky se sedmnácti byty, re-

konstrukce a opravy zahájené v minulých
letech, rekonstrukce základní umělecké
školy a oprava budovy čp. 57. Pro vyšší
bezpečnost byly instalovány měřiče rychlosti vozidel, zábradlí a veřejné osvětlení. Město pořídilo nový server a software
do knihovny a mohl bych vyjmenovat
spoustu dalších akcí.
Rok 2021 určitě nebude jednoduchý,
ale věřím, že se ho všichni pokusíme
zvládnout co nejlépe. Chtěl bych vám
do nového roku popřát co nejvíce životních úspěchů, spokojenosti a hlavně zdraví. Buďte na sebe opatrní a prožijte rok
2021 co neúspěšněji. Snažte se plnit své
sny, abyste nemuseli nikdy litovat toho,
co jste udělali, a ne toho, co jste neudělali.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR

AKTUALITY Z MĚSTA
Masarykova bible putovala z Dobrušky do Izraele
Všímaví Dobrušťáci zpozorněli, když
se dívali na pořad Křížem krážem Izraelem Od Akka po Golany na ČT2.
V jednom záběru z muzea v kibucu Kfar
Masaryk, který moderátorka Veronika
Žilková navštívila, se totiž objevila bible
s poznámkou Dar: Pavel Slezák, Laichterova 971, 518 01 Dobruška, Č.S.F.R.
a přípisem TÁTO BIBLA BOLA MAJETKOM MASARYKOVEJ RODINY.
Kibuc je termín pro ves v Izraeli, která
žije z kolektivního vlastnictví. Obyvatelé kibucu se nazývají „kibucníci“. Osada
Kfar Masaryk vznikla v roce 1938 a jejími
zakladateli byli židovští imigranti z Československa a Litvy, kteří se v roce 1932
usadili v Izraeli.
Informace o existenci filmového záběru
doputovala do muzea a rozjela se pátrací
akce, na jejímž konci jsme pana PAVLA
SLEZÁKA pozvali a popovídali si s ním

jedné přezky, která tam byla vidět.

o tom, jak se stalo, že daroval bibli izraelskému muzeu. Mylně jsme se domnívali,
že věnování a poznámku vepsal sám odesílatel, ale dle jeho slov by takovou věc,
jako psát do historické knihy, nikdy neudělal. Poznámku napsal zřejmě některý
z česky, resp. slovensky mluvících obyvatel izraelského kibucu.
Pane Slezáku, ten příběh je úžasný. Vy
jste byl při našem telefonátu také překvapen, jak je to možné?
Když jste mi volali, jestli se jedná
o mne, tak jsem
byl v šoku. Potom
jsem se na ten televizní dokument
podíval, a byl jsem
v druhém šoku,
protože až tehdy jsem zjistil, že
kniha, kterou jsem
před třiceti lety
do Izraele poslal,
je součástí tamního
Masarykova muzea. A je to
opravdu ona, podle vazby a podle

Oni vám neodpověděli?
Ne, já jsem tam poslal balík a nikdy mi
nepřišla žádná odpověď. Nevěděl jsem,
jestli zásilka vůbec dorazila. Chystal jsem
se tam dokonce se zájezdem, abych zjistil,
jestli tam ta kniha je. Pak jsem to pustil
z hlavy. Říkal jsem si, že se nedá nic dělat
a asi se ztratila po cestě.
O jakou knihu se tedy jedná, kde se
vzala ve vaší rodině?
Jedná se o historický výtisk bible kralické. Nepamatuji si přesně, z jakého
byla roku, ale bylo to někdy z přelomu
18. a 19. století. Tu knihu kdysi získal
můj otec Ladislav Slezák, který se zajímal o umění a starožitnosti, mohlo to být
někdy tak v polovině 80. let. Já jsem v té
době studoval a bydlel jsem na koleji, takže jsme nebyli každý týden v kontaktu.
Co to znamená, že knihu váš tatínek
„získal“?
Přesný zdroj neznám. Já nevím, jestli ji
tehdy od někoho koupil nebo za něco vyměnil. Určitě v tom velkou roli hráli naši
příbuzní, kteří tehdy bydleli v Brně, takže
někde tam z té oblasti. Měli společné zájmy a navštěvovali se.
Ke znovuobnovení diplomatických
vztahů mezi Československem a Státem
Izrael došlo dne 9. února 1990 podpisem
dohody mezi ministry zahraničních věcí
Moše Arensem a Jiřím Dienstbierem,
v dubnu se pak prezident Václav Havel
vydal na návštěvu Izraele. Proč jste bibli daroval do muzea v izraelském kibucu? Jak jste se o něm dozvěděl?
9

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2021
Když byl pan prezident Václav Havel
v roce 1990 poprvé v Izraeli na diplomatické misi, tak navštívil také kibuc Kfar
Masaryk a vznikla o tom reportáž, která
běžela v televizi. Zajímalo mne to, zjišťoval jsem, co je to kibuc a proč se jmenuje Masaryk. Mimo jiné byla v reportáži
výzva jednoho z představitelů kibucu, že
pokud by někdo v Čechách měl nějaký exponát související s T. G. Masarykem nebo
s jeho rodinou, aby ho věnoval do tamních muzejních sbírek. A já jsem si na to
vzpomněl. Můj táta byl velký obdivovatel
Izraele. Nikdy jsme neměli žádné židovské předky, ověřovali jsme to i genetickou analýzou. Obdivoval Izraelce za to,
že uprostřed arabského světa, v prostředí
islámu, dokázali vytvořit stát. Od prvního
dne byli ve válce a dokázali si ho obhájit
jak diplomaticky, tak vojensky. To byl asi
ten hlavní důvod, proč jsem tu knihu vzal
a bez ohledu na její historickou hodnotu
jsem jim ji tam poslal. Osobně se zajímám o historii, a zvláště o toto období,
o osud pana prezidenta i celé jeho rodiny,

o období Baťových a podobně.
Jak víte, že měla bible vztah k T. G. Masarykovi?
Zejména podle svědectví, která si předávali předchozí majitelé bible. Dokonce
v ní mělo být vloženo věnování, na kterém stálo „Prezidentu osvoboditeli věnují
Zajícovi“. Ale v době, kdy se mi ta bible
dostala do ruky, tam žádný vzkaz nebyl.
Do kdy tam to věnování bylo, to opravdu
nevím. Jestli si vzpomínám, tak věnovaná měla být sice panu prezidentovi, ale
ke svému dalšímu majiteli se měla dostat
z pozůstalosti Jana Masaryka. Pravděpodobně ani poslední majitelé nevěděli, jakým způsobem se z pozůstalosti dostala.
Zajícovi ale nebyli z Dobrušky, že ne?
Určitě ne. Masaryk se o Zajícových
zmiňuje v pamětech z mládí. Masaryk
se narodil v Hodoníně v roce 1850, od r.
1856 bydleli Masarykovi v Čejkovicích,
pak v Čejči, kde se začal učit kovářem
a potom zasáhl pan učitel a domluvil,
že přešel do Hustopečí na gymnázium.

Družstevní bytová výstavba
už brzy zahájí. Zbývají
poslední volné byty
Vážení čtenáři,
k doplnění našeho vyjádření vás
aktuálně informujeme, že je již nyní
námi podepsána úvěrová investiční
smlouva na financování stavby. Dále
byl řádně vysoutěžen dodavatel celého díla a do konce letošního roku bude
předáno i staveniště k postupnému zahájení vlastních stavebních
prací. Se všemi rozhodnutými stavebníky z řad nebydlících členů
našeho SBD máme již uzavřenu písemnou „Smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu“ na jimi požadovaný
byt a probíhá převod jejich 25% vlastních finančních prostředků
na bankou zřízený účet stavby u našeho SBD.
V současné době je v naší nabídce již jen osm volných bytů,
které zbývá ještě obsadit do plného počtu kapacity všech bytových domů. Jsme plně přesvědčeni, že i tyto zbylé byty budou
v následujících dnech postupně obsazeny ke spokojenosti dalších
nových zájemců o tuto formu moderního družstevního bydlení.
Nyní již nám skutečně chybí jen kýženě očekávané stavební
povolení v právní moci k tomu, aby se realizace připravované
stavby mohla naplno zahájit.
Plně oceňujeme dosavadní velmi dobrou podporu jak od zastupitelů, tak i vedení města, za kterou jménem všech nebydlících stavebníků bytů skutečně upřímně děkujeme.
Chceme vyslovit přesvědčení, že tato podpora
bude pokračovat nadále
i po celou dobu realizace,
až do fáze předávání všech
součástí stavby včetně
bytů do užívání.
Karel Joukl,
předseda představenstva
SBD
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Někdy v tomto období se zmiňuje o rodině Zajícových, tedy okolo roku 1870.
Knihu mu ale museli darovat až po první světové válce, když se stal T. G. M.
prezidentem.
Vy jste to izraelskému muzeu nějak popsal nebo jak se dověděli, že bible údajně patřila Masarykovi?
Přiložil jsem k bibli průvodní dopis,
abych ozřejmil historii knihy. A upozornil
jsem v něm na to, že není žádný přímý důkaz, který by bibli spojil s Masarykovou
rodinou, kromě výpovědi lidí, v jejichž
rukou byla. Ti v té době ještě žili, takže
tehdy bychom třeba něco vypátrali, dnes
je to již pravděpodobně ztraceno. Psal
jsem také, že je mi jasné, že možná bibli
neposoudí jako vhodný exponát, ale v tom
případě, aby si ji ponechali jako osobní
dar historické knihy z jejich bývalé vlasti.
Většina osadníků kibucu pocházela z bývalého Československa.
Pavla Skalická,
vedoucí vlastivědného muzea Dobruška
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Bývalá budova umělecké školy má nový kabát
Městská budova čp. 57 doslova září
do Solnické ulice zásluhou zbrusu nové
fasády. V přízemí opraveného domu
od letoška působí v nové ordinaci dětská
lékařka MUDr. Kateřina Bienová. Naproti nabízí své služby masážní salón. V 1.
patře nadále sídlí kancelář Generali České pojišťovny. Ve zbývajících prostorech
našla nové zázemí místní akční skupina
Pohoda venkova. Před zhotovením nové

fasády dům prošel v přízemí důkladnější
rekonstrukcí celkovým nákladem více než
tří milionů korun. Provedla se vodorovná
hydroizolace (dům byl kompletně, podřezán) položily se nové podlahy a realizovaly klempířské prvky.
Pamětníci si jistě vzpomenou, že v budově čp. 57 kdysi působila tzv. liduška
- lidová umělecká škola. Také zde mj.
fungovaly pánské holičství a pohřební
služba. Donedávna
jste v ní pár kroků
od náměstí F. L.
Věka našli kanceláře obecního živnostenského úřadu
a odboru finančního
a školského (poplatky a pokuty). Ty se
přestěhovaly v rámci Solnické ulice
o pár stovek metrů
do budovy čp. 777,

což je nyní Hotel Dobruška (bývalé studijní středisko pražské Univerzity Karlovy).
(six)

Většinu požárů komínů mají na svědomí nevyčištěné saze
Topná sezona se rozjela naplno, ale
provedli jste během příprav vše, jak
jste měli? V uplynulých týdnech se setkáváme s rostoucím počtem požárů
komínů, přičemž může dojít ke značným škodám na majetku, nemluvě o riziku pro obyvatele domu, kde k požáru
dojde.
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi
další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám nebo špatné spáry. Dále je potřeba mít v pořádku
samotné topidlo. Nejčastější příčinou požárů topidel bývá špatná instalace nebo
nesprávné umístění.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná
paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x
ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní
v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou
toho schopni, si čištění provést i sami.
Jednou do roka ale musí být provedena
kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý
materiál z blízkosti komínového tělesa.
Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár
v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by
dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.
Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína.

Co mohu zkontrolovat sám?
• Je kouřovod řádně upevněn?
• Je komín celistvý, neprodyšný, bez
spár a omítnutý?
• Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
• Fungují uzávěry komínových dvířek?
• Je zařízení domácnosti v dostatečném
odstupu od tepelného zdroje, příp. je
použita tepelná a nehořlavá izolace?
• Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky
u kotle?
• Je dimenzování pojistek v případě
elektrických spotřebičů dostatečné?

a dbali na dodržování průjezdné šíře
na vozovce minimálně 3 metry. V případě
zásahu při požáru v bytovém domě mohou mít velké problémy s průjezdností
zejména hasičské cisterny nebo výšková
technika, jako je automobilový žebřík
nebo automobilová plošina. V případě
výškové techniky je pak důležité nejen
na místo události projet, ale také ji musí
jednotky řádně a bezpečně ustavit. Šířka
automobilové plošiny je standardně 2,5 m,
ale pokud se využívá k zásahu, šířka nutná pro ustavení vozidla se najednou mění
na 6 m. Proto je skutečně důležité dbát
na to, aby zůstaly nástupní plochy pro hasičskou zásahovou techniku volné a uličky pro průjezd dostatečně široké.
Všem, kdo na to při parkování myslí,
děkujeme a těm, kteří tato pravidla ignorují, doporučujeme se zamyslet. Nikdy totiž
neví, kdy budou potřebovat naši pomoc.

Až bude hořet, dostaneme se k vám?
Hasiči se při jízdě k zásahu velmi často
setkávají se situacemi, že jsou parkoviště, zejména na sídlištích, plná neukázněných řidičů, kteří parkují svá vozidla jak
na označených nástupních plochách, ale
i na komunikacích v rozporu s předpisy
o provozu na pozemních komunikacích.
Pro těžkou zásahovou techniku je pak velmi problematické dostat se rychle na místo, kde někdo potřebuje naši pomoc.
V této souvislosti vyzýváme občany,
aby neparkovali na nástupních plochách
11
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Spolupráce s Muzeem a galerií Orlických hor
S přípravou půdy na další zemědělskou
sezonu a odrostem zeleně se odkrývají
schované vrstvy zeminy, ve kterých se
mohou skrývat různé artefakty staré několik desítek nebo stovek let.
Většina pátračů přitom hledá z velké
míry předměty pocházející z první nebo
druhé světové války, cílem jsou však také
drobné i větší nálezy z dávnější historie.
Pátrači s detektory prohledávají půdu

a mnohdy neodborným zásahem ničí historické lokality tím, že vykopou cennosti
nebo poruší další vrstvy půdy. Své nálezy
poté neohlašují a archeologové přicházejí
o důležité poznatky. V České republice je
zakázáno hledání na místech archeologických nalezišť. Hledač, který se do něčeho
takového pustí, se chová tedy nelegálně a porušuje zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění.

Těchto vzácných míst
se v okolí Dobrušky vyskytuje několik,
a proto jsme navázali
spolupráci při ochraně
těchto lokalit s Muzeem a galerií Orlických hor a probíhají zde
namátkové kontroly.
Bc. Adolf Soumar,
vrchní strážník MP Dobruška

Stanovení předběžné ceny tepla pro rok 2021
Na základě výsledků předběžné kalkulace, při zohlednění předpokládaných
ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých) a předpokládaného
množství tepla, které dodavatel očekává,
že bude dodáno s ohledem na spotřebu
v předešlých obdobích, stanovuje dodavatel předběžnou cenu tepla pro rok 2021
ve výši 489 Kč / GJ bez DPH.
Předběžná cena pro rok 2021 vychází
nižší než předpokládaná cena tepla pro rok
letošní, tj. rok 2020, která byla stanovena
v hodnotě 494 Kč/GJ bez DPH. Předpoklad ceny dokládá stabilní vyváženou
ekonomickou situaci v CZT Dobruška,
kde se v současné době nedají očekávat
změny, které by cenu tepla významně
ovlivnily. Konečnou výši ceny tepla může
mírně ovlivnit i rozdíl v množství skutečně prodaného tepla oproti předpokla-

du, ve vztahu k objemu stálých nákladů.
V předpokladu pro rok 2021 je použito
aktualizované - snížené množství prodaného tepla = 56 000 GJ, které odpovídá
průměru několika posledních let.
Výsledná cena tepla za kalendářní rok
2021 bude dodavatelem odběrateli vyúčtována na základě výsledné kalkulace
za kalendářní rok 2021, při zohlednění
skutečné výše ekonomicky oprávněných
nákladů (proměnných i stálých) a skutečného celkového množství dodaného tepla za ukončený kalendářní rok. Výsledná
kalkulace bude vždy provedena v souladu
s platnými právními předpisy, zejména
platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
Předběžná cena byla schválena představenstvem CZT Dobruška, a.s., dne
19. 11. 2020 a je stanovena v souladu

s platnými právními
předpisy,
zejména platným
cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu,
ze kterého plynou, mimo jiné, proměnné
a stálé ekonomicky oprávněné náklady.
Případné úpravy zálohových plateb
vyplynou až z výsledků vyúčtování jednotlivých odběrů za celý účetní rok 2020.
Protože byly veškeré zálohové platby
posouzeny a aktualizovány v průběhu 1.
pololetí 2020, potřebu jejich změn nyní
nepředpokládáme. V případě požadavku
ze strany odběratelů lze po dohodě s dodavatelem výše jednotlivých záloh upravit
kdykoliv.
Zbyněk Procházka,
předseda představenstva

Pomáháme obětem trestných činů

skytnutí psychické podpory a případného
doprovodu k dalším institucím.

Stali jste se vy nebo
někdo z vašeho okolí
obětí trestného činu?
Potřebujete informace
o vašich právech, o průběhu trestního řízení či jen psychickou podporu? Od toho
jsme tu my! Občanská poradna v Náchodě je vám plně k dispozici. Najdete nás
na adrese Weyrova 3, přímo v rohu Masarykova náměstí.

Jakou formou jsou služby poskytovány?
Standardně formou osobní konzultace, po telefonu či e-mailu. V současné
době jsme kvůli opatřením proti covid-19
zavedli také poradenství formou skypu
(termín pro předchozí domluvě) a také
prostřednictvím facebooku.

Pro koho jsou naše služby určeny?
Občanská poradna je určena lidem,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo
jsou takovou situací ohroženi. Služba je
určena těm, kteří si nemohou z problémů
pomoci sami například z důvodu vysokého věku, zdravotních problémů, nedostatku financí, znalostí nebo dovedností apod.
Poradenství je bezplatné a může se týkat
oddlužení, problémů v rodině, v zaměstnání, s bydlením, reklamací, sociálních
dávek a také trestných činů.
S jakými situacemi se při pomoci obětem trestných činů nejčastěji setkáváme a s čím vám můžeme pomoci?
12

Vstup do Občanské poradny v Náchodě.

Občanské poradenské středisko o.p.s.
je obecně prospěšnou společností, což je
jedna z forem nevládní soukromé neziskové organizace. Byla založena v roce
1999. Organizace má sídlo v Hradci Králové a kontaktní místa v Náchodě, Jičíně
a Kostelci nad Orlicí. Více o nás najdete
na: http://www.ops.cz/.

Spektrum situací je opravdu rozsáhlé. Dá se říci, že co případ, to jedinečný
problém. Oblasti, ve kterých poradenství poskytujeme, bychom mohli rozdělit
do čtyř kategorií, a sice: vymáhání náhrady škody, pomoc
obětem domácího Rychlý kontakt pro pomoc obětem trestných činů:
násilí, trestní řízení tel: +420 734 370 960,
a psychická podpo- e-mail: opnachod@ops.cz, FB: Občanská poradna Online.
ra. Naše pomoc je Provozní doba: Po 9.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00
komplexní. ZahrnuÚt, ST 9.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00,
je jak poskytování
Čt 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00.
právních a jiných Adresa: Občanská poradna Náchod, Weyrova 3, 547 01 Náchod.
informací, tak i po-
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ADVOKÁT RADÍ
Epidemie a výpadek platby nájmu
V dubnu jsem kvůli uzavření přišla
o práci v restauraci, kterou jsem si přilepšovala k důchodu, a proto jsem nezaplatila třikrát nájem. Od července jsem
pak znovu nastoupila do zaměstnání
a nájem jsem zase začala platit. Dokonce se snažím i splácet dluhy, ale jde to
pomalu. Pronajímatel mi hrozí, že jestli
dluhy nezaplatím do konce roku, tak mě
z bytu vyhodí. Slyšela jsem, že nájemníci
měli v době epidemie na jaře schválené
nějaké úlevy. Může mě tedy pronajímatel vyhodit? A co když znovu přijdu
o práci v současné zhoršující se situaci?
Je pravda, že v řadě zákonů, které byly
na jaře schváleny v souvislosti s epidemií
koronaviru, byl i zákon č. 209/2020 Sb.,
který přinesl určité úlevy nájemcům bytů.
Na druhou stranu ale také u řady nájemců
vyvolal nepřiměřená očekávání.
Uvedený zákon pamatuje na případy,
kdy se nájemce bytu dostal do prodlení
s placením nájmu v období od 12. března do konce mimořádných opatření, nejpozději do 31. července tohoto roku. To
je ve vašem případě splněno, stejně jako
druhá podmínka, že jste se do problémů

dostala v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií
koronaviru. Pronajímatel vám v takovém
případě nemůže dát jednostranně výpověď až do konce roku 2020.
Důležitou podmínkou ovšem je, abyste
celý dluh uhradila do konce roku 2020. Pokud se tak nestane, může následně pronajímatel dát nájemci výpověď bez výpovědní
doby. Zákon navíc vychází vstříc pronajímatelům i tehdy, kdy nájemce prohlásí,
že dluh nebude v tomto termínu schopen
uhradit, nebo pokud je to z okolností zřejmé. V takovém případě totiž může dát pronajímatel výpověď nájemci i dříve.
Samozřejmě lze v tuto chvíli jen obtížně předpovídat, jaký vývoj bude mít současná vlna epidemie, respektive, jestli s ní
budou spojena nějaká další opatření reagující na možné výpadky příjmů nájemců. Raději na to nespoléhat. Pokud nejste
schopna dlužný nájem uhradit do konce
roku, pak je určitě na místě začít s pronajímatelem jednat o uzavření případného
splátkového kalendáře, který by upravil splácení dluhu i v roce následujícím.
I na pronajímatele pravděpodobně doleh-

ne hospodářská krize a sehnat nájemníka,
který hradí své závazky nebo případně dle
dohody splácí dluhy, nemusí být jednoduché, což by vám mohlo hrát do karet.
V případě, že byste se nedohodli, dluh
jste splatit nestačila a pronajímatel vám
skutečně výpověď dal, lze zkusit ještě
jednu cestu, která byla v občanském zákoníku zakotvena dlouho před příchodem
koronaviru. Jedná se o možnost napadnout
výpověď pro rozpor s dobrými mravy.
V minulosti už soudy v řadě případů došly
k tomu, že ačkoli pro výpověď z bytu byly
splněny všechny zákonné podmínky dané
zákonem, tak vzhledem k výjimečným
okolnostem případu byla výpověď v rozporu s dobrými mravy. Samozřejmě je to
cesta nejistá, nicméně vzhledem ke specifické situaci spojené s koronavirem, která
byla příčinou vašich problémů, ne beznadějná. Důležitou podmínkou pro případný
úspěch v takovém sporu je ale určitě to,
abyste vyvinula maximální úsilí při splácení dluhu a aby nevznikaly dluhy další.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z.s.
Jeseniova 837/10, 130 00 Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Článek vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Novinka v léčbě rakoviny
prsu v náchodské nemocnici:
Větší komfort pro pacientky i lékaře
Náchodská
nemocnice začala při
léčbě
karcinomu
prsu používat přístroj
SentiMag a zařadila
se tak mezi deset nemocnic v republice, které za pomoci metody magnetické detekce
sentinelových uzlin operují. Novinka přináší celou řadu výhod,
a to jak pro nemocné, tak i pro operatéra.
Rakovina prsu je stresující diagnóza, která postihuje v naprosté většině případů ženy a je u nich zároveň nejčastějším nádorovým onemocněním, vzácně je ovšem odhalena i u mužů. Při
včasném záchytu nemoci je poměrně vysoká pravděpodobnost
úspěšného vyléčení, svou roli však kromě času hraje, jako při
každé léčbě, také psychika pacienta. Snaha o komfort během léčby a minimalizace nutnosti dojíždění do vzdálenějších nemocnic
má proto pro nemocné velký význam.
„Za velké plus považuji, že na našem oddělení se operacím
prsů u žen s touto diagnózou věnuje žena, lékařka, které se pacientky snadněji svěří. Letos na podzim se nám navíc podařilo
za pomoci evropské dotace získat přístroj SentiMag, který léčbu
karcinomu prsu výrazně usnadňuje“ říká primář chirurgického
oddělení Oblastní nemocnice Náchod, MUDr. Jaroslav Vokůrka.
Celý proces léčby
Operačnímu zákroku předchází cesta ženy (či muže) na radiodiagnostické oddělení, kde je buď v rámci preventivního
mamografického screeningu, nebo již na základě podezření
13
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na onemocnění, odhalen zhoubný nádor. Pacient(ka) dále pokračuje do mamologické ambulance MUDr. Andrey
Adamové.
„Zavedení metody SentiMag nově přináší našim pacientkám z Náchodska možnost podstoupit všechny léčebné úkony
v náchodské nemocnici bez nutnosti dojíždění na oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Hradec Králové,“
vysvětluje lékařka Adamová, která v náchodské nemocnici operace tohoto typu
provádí. Při operaci nejde jen o samotné
odstranění nádoru, ale také o vyšetření,
které zjišťuje, zda se v lymfatických uzlinách netvoří metastázy.
Předchozí praxe obnášela právě cestování pacientek do Hradce Králové.
Na zmíněném oddělení nukleární medicíny byla pak ženě do postiženého prsu
aplikována radioaktivní látka, pomocí
které se následně operatér při zákroku
orientoval. Nově se nemusí značení sentinelových uzlin provádět radioaktivní látkou, kterou nahradily nanočástice
železa a navigace operatéra je tak
na principu magnetu. Látku zpravidla
jeden až dva dny před operací aplikuje
své pacientce přímo chirurg, který bude
výkon provádět. V den operace je pak ma-

lým řezem pacientce odstraněna s tumorem i látkou označená lymfatická uzlina,
která je první na řadě v případě metastatického rozsevu. Následuje histologické
vyšetření, které definitivně určí stadium
onemocnění a následnou onkologickou
terapii.
Zásadním faktorem pro úspěšnost léčby je včasné odhalení rozvíjejícího se nádoru. Proto je důležitá prevence a účast
na pravidelných screeningových kontrolách, které odhalí počátek onemocnění
ještě před tím, než je možné identifikovat
bulku pohmatem. V takových případech
je pak šance na uzdravení pacientek velmi
vysoká.
Podzimní měsíce, které poznamenala
epidemie koronaviru, nebyly na pobyt
v nemocnici právě ideální. Vybudování
covidových oddělení s sebou neslo mnoho organizačních změn i v hospitalizaci pacientů přicházejích na neodkladné
výkony, jakými jsou právě operace karcinomu prsu. Chirurgické oddělení náchodské nemocnice však již na jaře čeká
stěhování do prostor nově postavených
pavilonů. Již brzy se tak komfort pro pacienty i zdravotnický personál výrazně
zvýší.
Vaši zdravotníci

Do nového roku
Vám prejeme hlavne pevné
zdraví, osobní pohodu,
dostatek zivotní energie
a mnoho pozitivních zázitku.
At kazdy krok,
ktery v novém roce udeláte,
smeruje tím správnym
smerem.

PALEC NAHORU
Vánoce pro Jitřenku
Již tradičně jsme se na gymnáziu Dobruška rozhodli i letos v krásném předvánočním čase podpořit
dobrou věc a udělat tak radost druhým. Zareagovali jsme proto na výzvu Domova Jitřenka v Opočně, který prostřednictvím své ředitelky Kamily
Vilímkové prosil o vánoční dárky pro své klienty. Výzva domova nás zaujala zejména proto, že si víc než dobře uvědomujeme,
že současná nelehká situace dopadá nejtíživěji právě na naše
starší spoluobčany, kteří v zájmu svého bezpečí trpí nedostatkem sociálních kontaktů. Jsme moc rádi, že studenti i členové
pedagogického sboru přispěli krásnými dárky a přáníčky, a patří
jim proto od nás velký dík. Naše vánoční zásilka je skutečně veliká a s radostí ji předáme ředitelce domova. Pevně věříme, že
naše dárky vykouzlí úsměvy na tvářích a přinesou obdarovaným
radost.
(hb)

Poděkování
za darovanou dezinfekci
Vážená paní doktorko Nentvichová, chceme
Vám upřímně poděkovat za to, že jste ve druhé vlně
epidemie koronaviru myslela právě na nás, na jedince ve společnosti nejzranitelnější. Jako jedni
z prvních jsme se my, žáci speciálních škol, po ukončení distanční výuky vraceli zpět do školy a Vy jste nám nezištně věnovala
větší množství dezinfekce, která nám pomáhá toto těžké období ve zdraví překonávat. Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám
v novém roce jen to dobré.
Žáci ZŠ Opočenská, Dobruška

Synagoga září
novým nátěrem fasády
V rámci obnovy
kulturních památek
byla v září provedena
oprava a obnovení
nátěru fasády průčelní strany synagogy čp. 646 na Šubertově náměstí
v Dobrušce. Práce provedla stavební firma Štěpánek, spol. s r. o.,
z Opočna s dodávkou vápenných
barev německé firmy Keimfarben.
Barevnost byla provedena ve stejných odstínech, jaké byly použity při velké opravě celé budovy
v roce 2010.
(ps)
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Opožděné výročí
Minulý rok 2020 byl rokem významného dobrušského výročí
– sedmi set let od první písemné zprávy o Dobrušce, obsažené
v listině pana Mutiny z Dobrušky z roku 1320. Byl to však také
rok, který nebyl pro oslavy všeho druhu ani v nejmenším příznivý. Přesto může být zapsán v dobrušské historii jako rok dobrý,
protože se v něm nebezpečný pandemický virus našemu městu
v podstatě vyhnul.
A tak, co jsme si neužili v roce loňském, můžeme alespoň
trochu napravit v roce letošním, v roce 2021. Ostatně sedm set
a jeden rok je také výročím dosti úctyhodným, i když ne zrovna
kulatým. Protože však Mutinova listina je datována pouze oním
rokem 1320, bez určení dne a měsíce, můžeme si dovolit oslavit
její výročí také s malou nepřesností.
Připravili jsme proto pro letošní čísla Dobrušského zpravodaje nový seriál ze zajímavostí, které se nám dochovaly v kronice
města Dobrušky od 19. století až téměř po polovinu století minu-

Wernerova veduta Dobrušky.

Když končila robota
Robota byla jednou z nejvíce nenáviděných věcí feudální společnosti. Povinnost pracovat na panském byla zatěžující
nejen z hlediska hospodářského, ale i velkou újmou psychickou. Výkon roboty
omezoval čas, který hospodář potřeboval
pro práci na vlastním díle, a zároveň byl
pociťován jako cosi ponižujícího, něco,
co degradovalo lidskou individualitu.
S postupujícím rozvojem zemědělské
výroby, nástupem nových technologií
a strojů, které usnadňovaly a nahrazovaly
lidskou pracovní sílu, se robotní povinnost stávala stále více anachronismem.
I vrchnost a její hospodářští úředníci přicházeli na to, že robota je v podstatě velmi
neproduktivní. Její vymáhání se stávalo
stále více obtížnou záležitostí a robotníci
svou práci stále více odbývali.
Velkou úlevu přinesly robotní patenty
již v 18. století a společenské postavení
poddaného vylepšilo i zrušení nevolnictví v roce 1881. Rolník přestával být po-

Panorama Podorlicka.
lého. Umožní nám nahlédnout tak trochu
„pod pokličku“ minulosti a podívat se,
čím žili naši předkové.
Jsou zde příběhy o rozmarech počasí
a suchu, o robotě, která sužovala zejména vesnické obyvatelstvo, o nemocech
i válkách, ale podíváme se i do oblasti kultury. Zkrátka, taková všehochuť,
která by měla ilustrovat, že Dobrušťáky, kteří zde žili před námi, stejně jako
nás zajímaly a mnohdy sužovaly věci
obdobné.
Ponořme se tedy do časů minulých
a podívejme se, co nám o nich pro nás,
ale i generace budoucí, zanechaly zápisy
v městské kronice.
(jm)

stupně opovrhovanou vrstvou společnosti ských reforem. Robota, i když v omezené
a usiloval o vědomé zkvalitnění své soci- míře, však stále zůstávala a na její odstraální pozice. Jednou z největších překážek nění si museli poddaní počkat až poloviny
na této cestě se stala právě robota.
století následujícího.
Společenský jev, zvaný „selské bouře“,
Nečekali však trpně a odevzdaně. Stáse táhne hluboko do minulosti. Jeho koře- le častější byly protirobotní revolty, kteny bychom mohli hledat již někdy v 15. ré zasáhly i náš kraj. Posledním takovým
století, v souvislosti s husitskou revolucí, vystoupením bylo odepření roboty v roce
která sice nebourala
feudální systém, ale
dávala poddanému
prožít pocit svobody. Stejný pocit pak
zažívali
povstalci
na jaře roku 1628,
i když hlavním motivem vzpoury bylo
ohrožení svobod náboženských.
Výrazný sociální
náboj měla pak již
povstání poddaných
ve století 18., které
byly spouštěcím mechanismem josefín- Kříž u Bystrého připomíná zrušení roboty.
15
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1845, jen pouhé tři roky před tím, než došlo k úplnému zrušení robotní povinnosti. Jak toto vystoupení probíhalo, o tom
nás informuje i kronika města Dobrušky,
kterou v té době psal Antonín Schwarz,
dobrušský purkmistr. Jeho záznamy byly
psány německy a do české podoby je později převedl František Pišl.
Otevřme tedy stránky Schwarzovy
dobrušské kroniky a podívejme se na události roku 1845.
„Na jaře roku 1845 zdráhali se
horští sedláci, zejména z Valu, Bačetína
a Ohnišova panskou robotu vykonávati.
Na Opočno přijel krajský hejtman, svobodný pán Meczery, s krajským komisařem a vojenskou asistencí v měsíci květnu
a odtud odjeli nejdříve do Valu, kde sedláka Marka na lavici položili a po vojensku
vypláceli; k němu povolán byl děkan zdejší Bek, aby ho zaopatřil, při čemž slavné
komisi trochu do svědomí promluvil.
Přísněji si táž komise počínala v Bačetíně, kdež sedláka Linharta nelítostivým bitím zmrzačila; rovněž tak vedla si
v Ohnišově, v Meziříčí a jiných vesnicích

panství Opočenského. V každé té vesnici zůstalo několik vojáků, kteří potahy
na panskou robotu doprovázeli, což však
robotníkům na újmu nebylo.
Ráno v 6 hodin se zapřahalo, zvolna
z Bačetína neb jiné vesnice na panské
pole u Pulic neb Podzámčí se jelo, jak
12. hodina uhodila, hned se krmilo; o 2.
hodině se začalo opět pracovati, by do 6.
hodiny večer domů se dojelo. Bylo to věru
k smíchu a na úkor vrchnosti, když robotníci za doprovodu vojáků Dobruškou projížděli.“
Tolik tedy dobrušská kronika o poslední protirobotní selské revoltě. Jak
patrné, nešlo o žádné povstání, spíše jenom o pasívní odpor, který byl však krutě
potrestán. Nad tvrdostí vojenských trestů
se pozastavil i tehdejší dobrušský děkan
Bek, který, jak z textu kroniky patrné,
s robotníky upřímně cítil.
Zbývá snad jen dodat, že i tato revolta
se stala jednou z inspirací pro divadelní
hru Františka Adolfa Šuberta Jan Výrava,
která byla v dobách první republiky dokonce zfilmována.
(jm)

Plakát na divadelní představení Šubertova Jana Výravy.

Výstava Paměti národa Z totality do totality
završila své putování po kraji v Dobrušce
Paměť národa Východní Čechy připravila výstavu příběhů pamětníků z Královéhradeckého kraje, jejichž osudy byly
ovlivněny totalitami 20. století. Venkovní
výstava Z totality do totality je putovní.
Díky podpoře Královéhradeckého kraje
byla výstava postupně představena v sedmi městech kraje. Z Trutnova se výstava
na více než měsíc (24. listopadu – 29.
prosince) přesunula do Dobrušky, kde
ukončila svou půlroční pouť. Výstava
na prostranství před Společenským centrem – Kinem 70 představila na dvanácti
panelech jak příběhy pamětníků, tak i téměř dvacetiletou činnost neziskové organizace Post Bellum, která spravuje sbírku
Paměti národa.

Expozice s dobrušským zástupcem
Dobrušským zástupcem na výstavě je
Josef Wolf. Nejsilnější zážitky z Dobrušky v Josefu Wolfovi zanechalo poválečné vyhánění Němců. „Kamarád říkal,
že si na ně musíme najít nějaké klacky.
Jak procházeli tím špalírem na náměstí
v Dobrušce, všichni jsme na ně křičeli, nadávali jim. Lidi na ně plivali.“ Bití
Němců považoval za správné až do chvíle napadení spolužačky v průvodu. „Byla
to velice hodná holčička. Okamžitě mě
to přestalo bavit a tím to pro mě skončilo,“ dodává Josef Wolf. I jako reprezentant ČSSR v cyklistice se často dostával
do konfliktu s komunistickou vládou. To
vše vedlo k odmítání vstupu do komunistické strany. „Vzal
bych tím na sebe odpovědnost za veškerou činnost, kterou
režim
prováděl.“
V roce 1966 proto raději emigroval
a na vrcholu své
sportovní
kariéry
začal reprezentovat
cizí stát. Po sametové revoluci se pravidelně do Čech vrací,
ale domovem mu již
zůstává Švédsko.
Se vztyčenou hlavou navzdory osudu
Královéhradecký
kraj si ve 20. stole-
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tí prošel těžkými zkouškami obou totalit.
Paměť národa upozorňuje na příběhy lidí,
kteří dokázali svému těžkému osudu čelit
se vztyčenou hlavou. „Cílem výstavy je
vyprávět příběhy dál, a oživit tak historickou paměť měst. Je totiž velmi důležité
pro vztah k místu, kde žijeme, abychom
tam znali a věděli o lidech, které semlely velké dějiny,“ dodává kurátor výstavy
a ředitel Paměti národa Východní Čechy
Tomáš Heller.
(re)
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Na cestě za svobodou musel podrazit kamarády.
Dramatický životní příběh cyklisty Josefa Wolfa
Životním
středobodem
mladého Josefa
Wolfa byl sport.
Dařilo se mu
v cyklistice, ale
čím dál silněji si
také uvědomoval nesvobodné
poměry v Československu. A tak
se na vrcholu kariéry rozhodl emigrovat.
Narodil se v roce 1939 v Brně, ale dětství prožil v Dobrušce, kam se jeho rodiče
uchýlili, aby v klidu přežili válku. To se
podařilo. Přesto má z doby těsně poválečné silný zážitek: „Měl jsem velkou radost,
že válka skončila. Za nějaký čas jsem se
dozvěděl od kamaráda, že budou vyháněni Němci. Říkal, že si musíme najít nějaké
klacky, abychom jim mohli dát na rozloučenou. Tak jsem si našel nějakou tyčku
a vydali jsme se na náměstí v Dobrušce.
Z jedné strany tam šel takový dlouhý průvod. Všichni jsme na ně křičeli, nadávali
jim, lidi na ně plivali. A někteří sem tam
někoho udeřili. Ti Němci šli naprosto potichu. Byli to většinou starci a ženy s dětmi. Měli hlavy sklopené a šli,“ uvedl Josef
Wolf.
Tehdy mu bylo šest let a bití Němců
považoval za správné. Napáchali přece
za války tolik zla. Ovšem jen do chvíle,
kdy v průvodu uviděl spolužačku z první
třídy. Kdosi holčičku udeřil a jí se vysypal malý kufřík. Josef ten kufřík znal ze
školy. Dívka se snažila sesbírat si ze země
hračky, ale maminka ji táhla za ruku pryč.
„A mně to přišlo strašně hloupé. Byla to
velice hodná holčička. Okamžitě mě to
přestalo bavit. Pochopil jsem, že to není
správné,“ vzpomínal Josef Wolf a dodal,
že ho tento zážitek dlouho trápil.

Po válce se s rodiči vrátili do Brna, kde
otec pracoval jako krejčí. Po komunistickém převratu v roce 1948 o dílnu přišel.
„Každý soukromník byl najednou nepřítel
pracujícího lidu,“ řekl Josef, ve kterém
čím dál víc sílil pocit, že socialistické
zřízení není tak úžasné, jak se jim učitelé
ve škole snažili namluvit.
Cyklistika mu pomohla přežít
Josef Wolf se vyučil strojním obráběčem a nastoupil do Závodů přesného strojírenství v Brně jako obráběč. Od roku
1953 převýšila cyklistika všechny jeho
zájmy a pomáhala mu i v tom, že nevnímal
tak tíživě politicko-společenské poměry.
Dostal od otce staré cestovní kolo, které
si sám přestavěl tak, aby co nejvíce připomínalo kolo závodní. Poctivě na sobě
dřel. Věnoval tréninku vše, co mohl. Denně najel 150–200 km. Není divu, že potom
v práci na noční směně spal. „Tak jsme
přijeli do práce, postříkali obráběcí stroje
emulzí a posypali je šponami a třískami,
aby to vypadalo, že se něco obrábělo. No
a šli jsme do šatny spát.“ Zanedlouho byl
zavolán na závodní výbor, kde mu soudruzi z podnikové organizace KSČ sdělili, že
svým poflakováním záměrně kazí plán.
Josef si tehdy dodal odvahy k obraně:
„Řekl jsem jim, že za to nemůžu, že
celý den trénuju a v noci jsem zvyklý spát.
Že mi ještě není ani šestnáct a že ty noční
směny nevydržím.“ Jeden člen z komise
se ho zastal a přeřadili ho na místo, kde
byl nanejvýš spokojený.
Začalo období jeho sportovních úspěchů. Jako nadějný cyklista se dostal do armádního klubu Dukla. Cílem bylo, aby
mohli při dvouleté základní vojenské službě dál trénovat a nevyšli z formy. Zvítězil
v několika mezinárodních závodech. Poté
přestoupil do Dukly Pardubice. V roce
1960 závodil na olympiádě v Římě.
Služba v armádě
Aby mohl po vojně dál závodit, byl
zařazen k pardubickému útvaru jako voják z povolání. Vojenské příkazy mu byly
proti mysli, a tak se dostával do střetu
s velitelem. Odmítal nabídky na vstup
do KSČ, byl ve velkém tlaku: „S režimem jsem nesouhlasil, ale cyklistika mě
naplňovala. Věřil jsem, že se něco změní, když nastoupil prezident Kennedy…“
Ale jeho naděje byly marné. V kontaktu s vojáky vzrůstala jeho demotivace.
Uvědomil si, že podobný svazující život
jednou čeká i jeho syna. „S postupujícím
časem ve mně narůstal pocit, že v tomto
systému nemá cenu mít další děti…“
Rozhodli se emigrovat
V roce 1966 se Josef Wolf s manželkou
rozhodli emigrovat. Radka Wolfová zažádala o návštěvu své tety, která žila v Zá-

padním Berlíně. Občané socialistických
zemí mohli vycestovat, pouze když jim
to úřady dovolily. Do formuláře uvedla
do kolonky zaměstnání svého muže, že je
státní zaměstnanec, nikoli voják. Ve stejnou dobu Josef Wolf odjel na cyklistické
závody do Švédska. Vojáci měli zakázáno
cestovat do zahraničí ve stejnou dobu jako
jejich rodinní příslušníci. Finta vyšla.
Manželka s jejich synem byla v Německu
ve stejnou dobu jako on ve Švédsku.
Odcházeli s nejistotou a strachem. Pro
Josefa bylo nepříjemné, že musel podrazit
kamarády cyklisty. Už měli všechny věci
sbalené k návratu. Vedoucí výpravy měl
v autě schované i všechny jejich pasy. Tehdy bylo samozřejmostí, že vedoucí zájezdů
pasy vždy sbírali. Namluvil tedy kolegům,
že potřebuje klíče od auta, protože si v něm
zapomněl fotoaparát. S foťákem si vzal
i pas a tašku s věcmi, kterou ukryl poblíž
auta. Pak kolegům klíče vrátil. Řekl, že jde
ještě koupit nějakou hračku, a z obchodního domu nenápadně odešel jiným vchodem.
Lodí pak odjel do německého města Travemünde, kde požádal o politický
azyl. Byl poslán do uprchlického tábora
v Bavorsku a tam za ním přijela jeho žena
Radka se synem.

Život ve Švédsku
Ve Švédsku se
manželům Wolfovým narodily
další dvě děti.
Josef se zpočátku věnoval cyklistice, dokonce
dva roky reprezentoval Švédsko v národním
mužstvu. Pracoval v továrně, po doplnění vzdělání učil
na střední škole. Nakonec se stal zaměstnancem švédského úřadu pro přistěhovalce a pomáhal uprchlíkům integrovat se
v zemi.
Švédsko zůstalo jeho domovem
i po roce 1989, ale do své původní vlasti
se často vrací. Za důležité doporučení pro
další generace považuje naslouchat svému
svědomí, být skromný a vytrvalý.
Scarlett Wilková, Iva Marková
17

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2021

Z KULTURY
Vlastimil Železník spojil svůj život s hudbou
Významný
dobrušský rodák,
trumpetista, pedagog a skladatel VLASTIMIL
ŽELEZNÍK
oslavil v pondělí
16. prosince významné životní
jubileum – devadesát let.
Narodil se 16. 12. 1930 v Dobrušce
v Opočenské ulici v domě čp. 81. rodičům
Vlastimilovi a Růženě Železníkovým.
Otec Vlastimil byl před druhou světovou
válkou majitelem mlékárny. Po válce pracoval jako ředitel v několika mlékárnách.
Pocházel ze Žlutavy u Napajedel. Matka
Růžena, rozená Vlasáková, pocházela
z Dobrušky. Vlastimil měl ještě mladšího
bratra Bohuslava.
V Dobrušce prožil celé svoje mládí nejdříve s rodiči a po smrti své matky (ve 12
letech) žil u tety a strýce Zmatlíkových.
Absolvoval obecnou a měšťanskou školu
a jednoroční učební kurz tamtéž. V roce
1946 nastoupil na Veřejnou obchodní
školu v Dobrušce. Po jejím absolvování
v roce 1948 začal pracovat ve firmě A. Lorenz Dresden, Werk Gutenfeld v Dobrušce
(později Adast) jako praktikant v účtárně.
V Adastu pracoval celých sedmnáct let
v účtárně a zásobování až do roku 1965.
V průběhu zaměstnání v letech 1959–61
navštěvoval dvouletou Průmyslovou školu strojnickou v Dobrušce formou večerního studia, kde v roce 1961 absolvoval.

která posléze přispěla k tomu, že Vlastimil Železník spojil svůj život s hudbou.
Tehdy šestnáctiletý Vlastimil tančil na čajích v Lidovém domě U Labutě, který stával na dobrušském náměstí. K tanci hrál
orchestr Josefa Nyčka a jako host s ním
vystoupil Josef Skalický na trumpetu, který zahrál v této době populární skladbu
Číňánek. Mladého Vlastimila toto vystoupení natolik oslovilo, že se rozhodl učit
hře na trubku. Nástroj mu koupil dědeček
Vlasák za 1000 korun u firmy Červený
v Hradci Králové. Na nástroj se Vlastimil
začal učit sám, posléze docházel krátce
ke kapelníkovi Maisnerovi.

První soubor
Že mu hra šla dobře, dokazuje to, že
už v roce 1947 sestavuje s Josefem Doleželem svůj první soubor, taneční orchestr
„Rytmus“. Členové souboru: I. alt saxofon Josef Dušek - Opočno, II. alt saxofon Josef Čtvrtečka - Dobruška, II. tenor
saxofon Josef Doležal - Hronov, I. trubka Vlastimil Železník, II. trubka Zdeněk
Smrček - Dobruška, klavír Luboš Klimeš
- Opočno, bicí Petr Šafář - Opočno a kontrabas Václav Tůma - Opočno. Poprvé
hrál tento orchestr v roce 1948 na plese
v dobrušské sokolovně.
V roce 1950 začal Vlastimil Železník
spolu s Ivo Kratěnou tento soubor rozšiřovat. Do souboru přišli například: Zdeněk
Jiruška, Zdeněk Šrenk a Vladimír Wisinger. Soubor dostal název Orchestr závodního klubu TOS a Ivo Kratěna se stal jeho
uměleckým vedoucím, postupně jeho roli
převzal Vlastimil Železník
V roce 1958 Vlastimil Železník ze
Osudová příhoda
Od roku 1936 docházel do hudební souboru odchází (kvůli prasklému zubu).
školy Jaroslava Šenkýře v Solnické ulici Soubor hrál v té době ve složení: saxočp. 183, kde se učil na klavír a housle. fon - Vladimír Wisinger, Josef Šitina,
V roce 1946 se udála osudová příhoda, Oldřich Hulc, Václav Stodůlka, Václav
Kašpar,
Stanislav
Vlk, trubka Vlastimil Železník, Rudolf Skalický, Josef
Skalický,
Zdeněk
Jiruška, Karel Máslo, Zdeněk Kárník,
trombon - Jiří Lhotský, Antonín Laichter, Luboš Jánský,
klavír - Ivo Kratěna, Alois Kohoutek,
bicí - Jan Slezák, Jaromír Šabata, Josef
Pařízek, kontrabas Ladislav Balcar, kyTaneční orchestr ZK TOS Dobruška - Vlastimil Železník druhý
tara Jaroslav Ježek.
zprava.
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Zub Vlastimilovi spravil jeho kolega
za souboru Vladimír Wisinger na klinice
v Praze. V roce 1959 nastupuje Vlastimil Železník do hudební skupiny Josefa
Šritra. V souboru hráli: harmonika - Josef Šritr, bicí - Jan Slezák, klavír - Alois
Kohoutek, Marie Valášková, Ivo Kratěna,
trubka - Vlastimil Železník. Se souborem
hrával také Jaroslav Gondolán. Soubor
vystupoval až devětkrát týdně.
V roce 1962 založil Vlastimil Železník
spolu s Karlem Dismanem Divadlo hudby. Pro potřebu divadla objednali komplety gramofonových desek s doprovodnými
texty. Představení měla podobu komponovaných pořadů slova a hudby. V souboru dále působili: Ing. Karel Šváb, Karel
Svoboda, Ema Honová, Alena Novohradská, Vlasta Ulrychová, Milena Prostředníková-Švábová, Mgr. Prachařová a učitel
Procházka. První představení se jmenovalo „Začínáme předehrou“.
V roce 1963 nastupuje Vlastimil Železník do hudební skupiny Vojenského
topografického ústavu v Dobrušce. Členy
souboru byli: bicí - František Pergl, klavír
- Stanislav König, trubka Vlastimil Železník, baskytara - Emil Rudolf, saxofon
- Jiří Sehnal, Ladislav Nimráček (velitel
posádky), kytara - Arnošt Lapeš a zpěv –
Jana Černíková (Čápová).
Nemoci navzdory
Od roku 1962 se u Vlastimila Železníka začala projevovat vrozená oční vada
(degenerační pigmentace sítnice), která
se postupně zhoršovala. Protože nemohl
číst noty, hrál na trubku zpaměti. Nemoc
mu postupně bránila vykonávat jeho povolání. A právě v zaměstnání slyšel z rádia, že v Praze existuje slepecká hudební
škola, která shání trumpetisty. Rozhodl
se na školu přihlásit a po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek, nastoupil
1. září 1965 na Konzervatoř pro zrakově
postižené Jana Deyla v Praze. Jeho hlavní
nástroj byla trubka, druhý nastroj housle
a obligátní nástroj klavír. Na konzervatoři
patřil k nejlepším žákům, o čemž svědčí
jeho turné po Švédsku v roce 1969.
Koncertoval ve Stockholmu a ve městě
Örebro. V roce 1970 natočil v Československém rozhlase Praha s trumpetistou
maďarského původu Tiborem Šrankem
za doprovodu Smyčcového orchestru československého rozhlasu v Praze skladbu
od Pavla Josefa Vejvanovského „Baletit
pro tabula“ (Hudba k tabuli). Maturitní
koncert se konal na Žofíně spolu se symfonickým orchestrem AUS Víta Nejedlé-
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ho, který řídil Jiří Bělohlávek. Do Prahy
tehdy přijel plný autobus přátel z Dobrušky podpořit svého rodáka. Studium úspěšně zakončil 30. června 1972. Po skončení
studia zvažoval nabídky na profesionální
koncertní dráhu v Praze a na pedagogickou činnost na konzervatoři.
Návrat do Dobrušky
Spíše náhoda ho přivedla zpět do Dobrušky, kde mu bylo nabídnuto místo učitele
hudby v Lidové škole umění (LŠU), kam
nastoupil 1. září 1972. I tady pokračoval
v aktivní hudební činnosti. Natočil dvě
nahrávky v Československém rozhlase
Hradec Králové, odehrál čtrnáct koncertů s Opočenským komorním orchestrem.
V letech 1972–1987 absolvoval asi 130
vystoupení, při kterých ho na klavír nebo
varhany doprovázela Bohuslava Purmová, se kterou se oženil 3. června 1976.
Paní Bohuslava Purmová (Železníková)
založila Lidovou školu umění v Dobrušce
a až do svého odchodu do důchodu zde
vyučovala hře na klavír. Svému muži byla
vždy velkou oporou a právě ona přepisovala veškeré hudební a literární materiály
svého muže ze slepeckého písma.

svými články do Dobrušského zpravodaje a do regionálních periodik. Ve svém
archivu nashromáždil spoustu materiálů
o zajímavých lidech z Dobrušky, například o skladateli Augustinu Šenkýřovi.
Během své učitelské dráhy v LŠU Dobruška vychoval asi 130 žáků z toho 100
hráčů na trubku a lesní roh.
Od roku 2009 žil Vlastimil Železník
sám v bytě v Javorové ulici 382.
Starali se o něj vzorně manželé Radko a Aninka Purmovi a sestřenice Marie
Zmatlíková. Do června roku 2008 učil 36
let na Lidové škole umění (nyní Základní
umělecká škola) v Dobrušce. V listopadu
2017 si zlomil klíček pravé nohy, po operaci a rehabilitaci v hospici U Svatého

Vlastimil Železník
Láska

Praha 1966

Já čekal jsem a viděl lásku, jak přešla
tiše kolem
Šla po špičkách a na otázku,
zda kvete mák už dolem
Chladným šátkem pozdravila
Vždyť leden je a všude sněhu kol,
Rozfoukal vítr stříbrný přikrývku
z bílých gladiol.
Ach není krásně na zemi?
Však přijde ten čas pak vysoko kdes
Skřivánka jiskřivý ozve se hlas
Rašícím jarem zavoní les
A ono přijde - přijde zas
A láska - ta je v každém z nás
Často však zdlouhavé cesty má
Zklamanou musí zhojit čas
Ta někde končí - nová začíná
Rodný kraj

Praha 1970

Vím o Studánce, jež čirou vodu dává
Znám tišinu, jen vůkol šumí les

Dobrušské žesťové sdružení
Svaz hudebníků v Praze vydal tiskem
Vlastimilu Železníkovi jeho etudy pro
trubku a lesní roh
pod názvem: Třicet
melodických
cvičení pro B-trubku nebo lesní roh.
Ve slepeckém písmu
vyšly jeho fanfáry pro čtyři trubky.
Pan Železník 18.
května 1985 založil
společně se svými
žáky dechový soubor Dobrušské žesťové sdružení a stal
se jeho vedoucím.
Pro tento soubor
upravoval a aranžo- Vlastimil Železník při jednom ze vzácných setkání se svými bývaval všechny skladby. lými spoluhráči, kolegy a žáky ze Základní umělecké školy DobPravidelně přispíval ruška.

O lukách vím, kde vítr si v květech
hrává
A o hřbitůvku co poutá k sobě jez
Kde z kapradí k nám malá žabka
hledí
Vážek a motýlů pestrý tu rej
Na kvítku včelka chvíli neposedí
Chceš tam jít – tak neváhej
Vonícím jarem dvě řeky tam plynou
Někdy však ze břehů voda se dme
To Metuje s Kněžnou krajem se řinou
Kraj ten je Jiráskův a Němcové
Františka v Rychnově žije od roku 2018
v domově důchodců Bella v Českém
Meziříčí u paní Luňákové. I přes svůj
handicap se drží obdivuhodně fyzicky,
myšlenkově a paměťově. Dne 16. prosince se Vlastimil Železník dožil krásných
devadesáti let. Přejeme mu hodně zdraví
a spokojenosti do dalšího života.
Ing. Oldřich Hulc

Útržky ze života
Defilují před mýma očima
Útržky ze života lidí jako nekonečný film

Skládá skladby a korepetice s náruživostí mládí
Zakládá kapely a koncertuje v zahraničí

Někdo prochází životem jako rájem
Na konci ráje zeje velká nula

Kapelník muzikant a učitel má ještě jednu
opravdu výjimečnou vlastnost
Za celý život nepotkává jediného člověka
Který by byl zlý
Který by ublížil
Zná jen samé dobré lidi

Znám člověka, který miluje hudbu až na kraj života
A věnuje jí všechno
Znám postavu stojící proti tmavé zdi
Proti úplné doživotní zdi tmy
Přesto se nevzdává a bojuje
Tmu hrne před sebou a silou vůle ji poráží na hlavu
Studuje hudbu a naučí se i slepecké písmo uprostřed života
Dostává se s hudbou a trumpetou až na vrchol umění
Spolu se stovkou tleskajících žáků a posluchačů

Vlastík ….
… To je devadesát let usilovné tvořivosti a úspěchů
16. 12. 2020
Vlastovi Železníkovi k jeho jubileu Oldřich Hulc
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Tradice ochotnického divadelnictví v Dobrušce
Už téměř dvě staletí obohacuje kulturní život našeho města ochotnické divadelnictví. Mnoho generací dospělých
i dětských ochotníků rozdávalo radost
a úsměvy, ale dokázalo burcovat ze lhostejnosti i v dobách těžkých a zlých. Divadlo jako významná součást naší národní
kultury ovlivňovalo i myšlení a postoje
lidí a vždy patřilo k tomu nejlepšímu, co
tato kultura poskytovala.
V plné míře to všechno platí i o divadle
ochotnickém. Jeho přitažlivost je znásobena tím, že na prknech, která znamenají svět, mohou diváci vidět své sousedy,
přátele a známé, což divácký požitek obohacuje o důležitý prvek důvěry a pocitu
osobní sounáležitosti. Ochotnické divadlo
tak i na prahu nového tisíciletí neztrácí
nic na své působivosti a svým bezprostředním kouzlem dokáže oslovovat nové
a nové generace.

Téměř dvě staletí dobrušské ochotnické tradice si jistě zaslouží i to, aby nebyla zapomenuta. Při zdejším vlastivědném
muzeu se proto ustavil kolektiv autorů, kteří si předsevzali historii místních
ochotníků zpracovat a publikovat. Podporu má tento záměr i od představitelů města. Publikaci budou sestavovat Jiří Mach
(vedoucí autorského kolektivu), Zdeněk
Zahradník, Pavla Skalická, Josef Frýda
a Václav Hlavsa.
Mnoho pramenného materiálu uchovává ve svých sbírkách Státní okresní archiv
v Rychnově nad Kněžnou i dobrušské
vlastivědné muzeum. Ještě větší množství
se však nepochybně nachází v dobrušských rodinách, ať již divadelních ochotníků současných, nebo v těch, kde divadlo
hráli jejich předkové.
Obracíme se proto právě na vás, kteří
tyto materiály uchováváte doma, mnoh-

dy jako vzácný
rodinný
poklad.
Rádi bychom si
od vás půjčili staré fotografie, plakáty, popřípadě písemné
vzpomínky, filmy a videozáznamy, či jiný
materiál, abychom je mohli v publikaci
použít. Zdůrazňujeme, že jde pouze o zápůjčku. Materiály budou naskenovány
a bezprostředně poté v pořádku vráceny.
Zapůjčením přispějete nejen ke zpracování uvedené publikace, ale zároveň
obohatíte muzejní sbírky (byť třeba jen
v digitální podobě) o nové materiály. Věříme, že tato výzva se setká se vstřícností
z vaší strany. Veškeré materiály můžete
předávat dobrušskému vlastivědnému muzeu.
Za vaši ochotu, laskavost a vstřícnost
předem upřímně děkujeme.
Za autorský kolektiv: Jiří Mach

Božena Němcová a Dobruška
Česká televize uvede v lednu čtyřdílný televizní film
s názvem Božena s Aňou Geislerovou v hlavní roli
K loňskému
„údajnému“
dvoustému výročí narození Boženy Němcové
(dosud
nebyla
věrohodně vyřešena otázka jejího původu ani rok a data
jejího narození) připravila Česká televize
čtyřdílný televizní film s názvem Božena. Božena Němcová je pro mnohé z nás
sochou z mramoru, učivem nebo povinnou četbou. Premiéra filmu je připravena
na 3. leden 2021. Film režírovala Lenka
Wimmerová, dnes s vazbou na náš kraj,
coby majitelka krásného statku německého typu na Broumovsku. Je zajímavé,
že za svých mladých let do tohoto statku
k předchozím majitelům dojížděl autor
článku za svojí první láskou.
Dobrušská stopa
Zatím je stále málo známá spojitost
osobnosti Boženy Němcové s městem
Dobruškou. Proto by mohl Dobrušťáky zajímat tento životopisný film o naší
největší spisovatelce 19. století. Nalézáme pro to několik důvodů. Jedním z nich
je skutečnost, že hlavní představitelkou
postavy Boženy Němcové je herečka
Anna Geislerová, svými rodovými kořeny v matčině linii s Dobruškou spojená.
Mladší podobu spisovatelky ztvárnila
mladá herečka Anna Kameníková.
Jenom někteří vědí, že maminka herečky Geislerové Věra bydlela v dobrušské Jiráskově čtvrti. Prababičkou herečky
byla paní Petrová, kam autor tohoto člán20

ku v dětství jezdíval
na koloběžce pro
kozí mléko a byl
tudíž
„odkojen“
stejným
nektarem
jako maminka dnes
slavné
herečky.
Do Dobrušky Aňa
jezdí za svým strýcem (mým spolužákem a kamarádem)
a přes Dobrušku putuje na svou chalupu
v Orlických horách.
Aňa je také kmotrou
mé knihy Sto dvacet
let Sokola a dobruš- Aňa Geislerová byla kmotrou knihy Josefa Ptáčka Sto dvacet
ské
organizované let Sokola a dobrušské organizované tělovýchovy, jejíž křest se
tělovýchovy,
jejíž uskutečnil v létě roku 2006 u sokolovny.
křest proběhl za sov komparzu jako měšťané domažličtí (viz
kolovnou v létě roku 2006 (viz foto).
foto). Pro tentokrát se kamera Dobrušce
Velká pocta, úkol i zodpovědnost
vyhnula, na rozdíl od natáčení dvoudílnéHerečka Aňa Geislerová si odskoči- ho televizního filmu Antonína Moskalyka
la od filmu k seriálu, ale natáčení pro ni
podle jejího vyjádření vůbec jednoduché
nebylo. „Není to strnulý portrét velké
spisovatelky. Její osud je bolestný, těžký
i plný vášně. Je to příběh velkého srdce
a výjimečné ženy. Mám k ní obdiv, ale
ne vždy jí rozumím. Každopádně hrát ji
je opravdu velká pocta, úkol i zodpovědnost“, dodává Českými lvy ověnčená herečka o známé spisovatelce.
Dalším z důvodů je i fakt, že někteří
občané Dobrušky (včetně autora) si zahrá- Autor článku Josef Ptáček a František
li v jedné epizodě, která se natáčela v lis- Vrba byli členy komparzu při natáčení
topadu 2019 v sousedním Opočně, a to jedné z epizod filmu Božena v Opočně.
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„Babička“ v hlavní roli s Jarmilou Kurandovou. Tento film mohli obyvatelé Dobrušky spatřit v televizní premiéře ve dnech
14. a 16. ledna 1972. Pozornějšímu divákovi tehdy neušlo, že některé scény se točily v Dobrušce a jejím okolí. Režisérovi
se zalíbil hřbitovní kostelík Svatého Ducha, stráň nad bývalým mlýnem na Dolech
a také Boží muka (dnes změněná po poškození) při silnici vlevo u cesty k Opočnu
a odbočce k Mělčanům. Alespoň tak byl
tehdy vzpomenut blízký vztah Dobrušky
k tomuto literárnímu dílu i vztah Boženy
Němcové samé k našemu městu.
Zajímavé souvislosti
Z pohledu dobrušského regionálního
historika zde jsou další zajímavé souvislosti se vztahem k Dobrušce a k životu
hlavní postavy televizního filmu. Jen pro
zajímavost – Česká televize pro letošní
rok připravuje kvůli koronaviru odkládanou badatelskou cestu do Zaháně ke genetickému výzkumu ostatků majitelky
náchodsko-ratibořického panství Kateřiny Vilemíny, paní kněžny z Babičky. Má
prokázat nebo vyloučit rodový šlechtický původ spisovatelky Boženy Němcové
po ženské linii, dlouho různými autory
diskutovaný.
Předobraz hlavní postavy nejvýznamnějšího spisovatelčina díla – Babičky,

pochází z Dobrušky – Křovic, kde se
narodila pravděpodobně v roce 1770
v dnešním čp. 22. Tím se Dobruška dostala spolu s F. L. Věkem do širokého povědomí čtenářů české krásné literatury.
První vydání Babičky vyšlo v roce 1855
v pražském Pospíšilově nakladatelství,
druhé pak v roce 1862 již jako knižní
vydání u Antonína Augusty v Litomyšli. Nakonec město Dobruška je v jejím románu zmiňováno ze všech lokalit
nejvíce – celkem pětkrát. Spisovatelčin
manžel Josef Němec začínal svoji profesní dráhu v sousedním Novém Městě
nad Metují jako příslušník celní a finanční stráže a Dobruška do rajónu novoměstského úřadu, včetně horských vsí,
patřila.
Otazníky a známé skutečnosti
Dlouho nebylo známo přesné místo
narození skutečné babičky Marie Magdalény, rozené Čudové, provdané Novotné.
Božena Němcová je zřejmě musela znát,
i když ve svém románu svoji babičku
umísťuje do Olešnice. Také nejstarší syn
babičky, bratr spisovatelčiny údajné matky Terezie a tedy strýc Boženy Němcové
Karel Kašpar Novotný (nar. 1794) v určitých obdobích svého života pobýval
v Dobrušce a v okolních osadách (v Domašíně, u Studánky a na Netřebě). Rov-

něž nejmladší dcera skutečné babičky,
spisovatelčina teta Johanka (nar. 1805),
u které babička ve Vídni v roce 1841 zemřela, pobývala často u svých příbuzných
v Dobrušce. Zde totiž v dětském věku
zemřel její nemanželský syn Josef, a kde
zřejmě nějaký čas žila i se svou stárnoucí
matkou. Teprve poté snad současně obě
odešly do Vídně.
Málo známou skutečností je, že v Dobrušce u Svatého Ducha je pochován také
přítel rodiny Boženy Němcové Pavel
Dusbaba (1805–1878), vrchní finanční
komisař a později ředitel vrchního celního úřadu v Dobrušce. Byl tedy profesním
kolegou a dlouholetým přítelem manžela spisovatelky Josefa Němce a štědrým
podporovatelem jeho rodiny. Mj. byl
i kmotrem jejich syna Jaroslava. Obě rodiny se dlouhodobě stýkaly na přátelské
bázi. V Dobrušce byl Dusbaba přeřazen
do výslužby a strávil zde i se svojí manželkou zbytek života.
Město Dobruška tedy sehrálo ve spisovatelčině životě a v životě jejich blízkých,
příbuzných a přátel dosti významnou úlohu. Budeme se těšit na konec ledna (kdy
bude odvysílán poslední díl), jak se s tématem osudu naší spisovatelky vyrovnala
režisérka filmu a jak obstála představitelka hlavní role.
dr. Josef Ptáček

Jiří Suchý a Jitka Molavcová míří do Dobrušky
Jedna z velkých osobností české kultury, Jiří Suchý, se představí ve velkém
sále Společenského centra – Kina 70
Dobruška. Společně se svou dlouholetou kolegyní Jitkou Molavcovou nás pozve do zlaté éry Semaforu v představení
NEZAPOMENUTELNÉ PÍSNĚ (na které
se zapomnělo).
Vedení divadla Semafor potvrdilo
divadelní představení s Jiřím Suchým
a Jitkou Molavcovou na 7. března 2021.
Již zakoupené vstupenky zůstávají nadále v platnosti, a několik (vrácených) bude
ještě k dispozici v pokladně Kina 70 od 1.

března 2021. Kdo tak ještě chce pořídit
originální dárek k MDŽ, bude mít jedinečnou a poslední příležitost!
Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci SC-Kina 70. Zároveň všem divákům
a návštěvníkům přejeme šťastný nový
rok 2021 a hlavně hodně zdraví a osobní
pohody!
(pš)
ÚSMĚVY JIŘÍHO SUCHÉHO
tentokrát ze hry Jonáš a tingltangl
● V nezřízené touze po originalitě jsem zkřížil koniklec a pampelišku. Myslil jsem,
že vypěstuji konilišku. Vyšel mi pampeklec!

Básník stříbrného plátna
Všeho se Vám dostane v pravý čas.
Žádná věc k Vám nenajde cestu ani
o chvíli dříve, ani o chvíli později, ale
teprve či právě v okamžiku, kdy jste připraveni ji přijmout. Takový je zákon, před
kterým nikdo nemůže uniknout, nikdo ho
nemůže změnit, ani přizpůsobit. Všechno
je, jak má být a všechno tomuto zákonu
podléhá. Nic se neděje náhodou.
Jogi Ramacharaka
Slova amerického filosofa nejsou jen
mottem knihy Vojtěcha Jasného Život
a film, ale i jeho životním krédem a poselstvím dalším generacím.

„Básník stříbrného plátna“, jak býval často označován,
vytvořil během svého plodného života
na šedesát filmů –
celovečerních i krátkých, dokumentů,
i hraných či televizních, by se 30.
listopadu 2020 dožil
95 let.
Na autora trezorového filmu Všichni Nejslavnější „Dobrý rodák v Dobrušce!“ – režisér Vojtěch Jasný
dobří rodáci vzpo- při návštěvě našeho města v roce 2012 s Pavlem Štěpánem.
21
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meňme z jeho jediné a poslední návštěvy
Dobrušky, a to ze dne 19. června 2012 (viz.
snímky). Tuto mimořádnou osobnost české
kinematografie dobrušským filmovým fanouškům a nejen jim, představil filmový
historik Pavel Taussig, který vedl za nemalého zájmu diváků besedu ve zdejším
Kině 70. V první části mimo jiné vyprávěl Vojtěch Jasný i své zážitky z pobytu v Číně, kde v roce 1953 natáčel spolu
s Karlem Kachyňou reportážní film Lidé
jednoho srdce, o cestě Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Jeho uměleckým vedoucím v té době byl dobrušský
rodák a hudební skladatel Radim Drejsl.
Dokonce i v jeho posledním dokumentárním filmu, který natočil spolu se slavným režisérem Milošem Formanem – Proč
Havel? z roku 1991, má Dobruška svoji
„stopu.“ V jednom rozhovoru před zámkem v Lánech se totiž objevila naše dlouholetá kolegyně Blanka Kejvalová. Tento
dokument byl v Dobrušce promítán naposledy při vzpomínkovém večeru k listopadovým událostem v pondělí 18. listo-

Takzvaná Cena cen, kterou mimo Vojtěcha
Jasného získalo pouze deset nejvýznamnějších světových režisérů. Pro zajímavost: dole je kámen z Měsíce.

padu 2019 i u příležitosti úmrtí pana režiséra, který zemřel 15. listopadu 2019.
Za všechny dobré rodáky z Dobrušky
Pavel Štěpán

Až na Měsíc se vydala skupina „Čí je to vina?“
Až na Měsíc, tak se jmenuje první CD
skupiny „Čí je to vina?". Premiérové cédečko vyšlo těsně před Vánocemi a obsahuje jedenáct songů. To byl pádný důvod
k rozhovoru s kapelníkem JANEM POLÁČKEM - POLDOU.

Jak lze charakterizovat vaši tvorbu?
Hrajete autorské kousky, nebo i převzaté?
Hrajeme vlastní písničky s českými
texty. Naším cílem je, aby lidi z koncertu
odcházeli s úsměvem a v lepší náladě, než
přišli.

Představte se čtenářům. V jakém složení hrajete? Změnilo se nějak obsazení
od vašich začátků?
Působíme již deset let, z toho devět
na prknech, co znamenají Svět. Složení je
následující: Polda zpěv, akustická a elektrická kytara, Pařez bicí, Zizi zpěv, ukulele a mandolína, Víťa akordeon, Kéla basa.
Bylo nás pět, stejně jako v tom seriálu
a po zhruba 4 letech jsme přibrali Candáta na zpěv a elektrickou kytaru, takže nás
bylo najednou o jednoho víc než v tom
seriálu. Obsazení zůstává stejné a nehodláme to měnit.

Co vás vedlo k vydání první desky?
Chtěli jsme se posunout trochu dál.
Natočit demo není zas tak složité, ale
k plnohodnotnému CD se už tolik kapel
nedokope. Chvilku nám to taky trvalo, ale
nakonec se to povedlo.
Kde jste nahrávali a jak dlouho?
V Praze, ve studiu All Senses Production. Na CD s námi pracoval Štěpán Škoch
(ex.Chinaski) přibližně šest nahrávacích
dní. Štěpán nám dělal i konečný mix.
Podíleli se na nahrávání nějací hosté?
Nejenom hosté, ale hlavně naši kama1
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rádi. Barča
ze skupiny
GOJI
doprovodila
písničku Dia
Buena na flétnu a přidala i zpěv.
Kašpárci z Opatovic okořenili několik
písní na perkuse a rytmické doplňky.
A Čaj nám pomohl vytvořit remix na Jízdu Králů. Ještě jednou díky všem!
Současná koronavirová doba kultuře
příliš nepřeje. Bude nějaký křest?
Křest určitě bude při nejbližší možné
příležitosti, ale vzhledem k okolnostem to
vidíme tak na léto.
Kde si zájemci budou moci CD koupit?
Na našich stránkách www.cijetovina.cz
jsou odkazy, kde je možné si CD poslechnout. Fyzicky lze CD také zakoupit,
bude doručeno poštou nebo osobně.
Přejeme příjemný poslech.
V současné době je vystupování
vyloučeno, má cenu plánovat nějaké koncerty? Třeba i on-line...
Kde by vás vaši příznivci mohli
v příštím roce vidět?
Tohle je spíše otázka na pořadatele kulturních akcí. Když nás
pozvou, rádi přijedeme zahrát, ale
bojím se toho, že i nadcházející
rok nás čeká spíš slabší sezona. Ale
třeba se hrozně pletu. Do on-line
vysílání se pouštět nebudeme, to
přenecháme zkušenějším kapelám.
(dr)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – leden 2021
Beletrie pro dospělé
Tabea Bachová
Jan Bauer
David Lagercrantz
Magdaléna Platzová
Aurélie Valognes
Nikkarin
Veronika Černucká
Dagmar Grymová
Miriam Thun-Hohenstei
Jarmila Pospíšilová
Lee Child
Evita Urbaníková
Kristin Harmel

Ženy z ostrova kamélií
Na straně českého krále
Holka, kterou nechtěli
Máme holý ruce
Když má štěstí kliku
Super Spellsword Sága.
Legenda o nekonečnu (komiks)
Valčík pro mrtvé
Povídky lázeňské
Tajemství osudu
...a naposled konvalinky
Spravedlnost
Vidličky, lyžičky, nože
(ve slovenštině)
Počkej na mě v Paříži

Naučná literatura pro dospělé
Na vlnách s Petrem Voldánem:
ušima, očima i srdcem kolem světa
Štěpán Smolen
Cikánský evangelia
J. Mik, S. Teml-Jetter
Maminko, nekřič!: jak zkrotit
emoce a porozumět dětem
J. Rychlík, M. Perenćević Dějiny Chorvatska
Megan Hess
Ikony: mistři italské módy

Megan Hess
Stanislav Motl
Jiří Padevět
Daniel Dočekal a kol.

Jakub Venglář
Literatura pro děti
Jacqueline Wilsonová
Stella Baggott
Martina Pospíšilová
M. Tamakiová,
J. Tamakiová
Soosh
Pavlína Pitrová
Ivona Březinová
R. Brassetová a kol.
A. Griﬃths, T. Denton
Roald Dahl
Michelle Knudsenová

Elegance: krása francouzské módy
Osudové lásky: milostná dramata
slavných i zapomenutých
Komunistické lágry
Dítě v síti: manuál pro rodiče
a učitele, kteří chtějí rozumět
digitálnímu světu mladé generace
Místa, kam se nechodí

Tančím charleston
Obličej: první černobílá knížka
pro miminko
Veškárničky
Jedno obyčejný léto
Táta a já
Hurá do galerie: průvodce světem
výtvarného umění pro děti
Yveta to ví
Juliette v New Yorku (komiks)
Ztřeštěný dům na stromě:
91 pater
Žirafa, Pelly a já
V knihovně je lev

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Lisa See: ČAJOVÁ DÍVKA
Z KOLIBŘÍKOVÉ ULICE
1. vydání, JOTA, Brno, 2020, 373 s.,
379 Kč
Silný román o tradicích, pěstování čaje
a poutech mezi matkou a dcerou. V od-

lehlé čínské horské vesnici pěstuje rodina Li-yan čaj po celé generace. Jejich čas
řídí plynutí ročních období. S příjezdem
prvního auta do vesnice do života vesničanů vstoupí moderní svět. Li-yan - jedna z mála vzdělaných dívek ve vesnici,
začne odmítat tradice, které formují její
život. Narodí se jí dcerka mimo manželství s mužem, kterého rodina neschvaluje. Dcerku zachrání před jistou smrtí tak,
že ji nechá před sirotčincem v nedalekém
městě. Sama odejde do města za vzděláním a lepším životem, zatímco její dcerka Hayley šťastně vyrůstá v Kalifornii
v adoptivní rodině. I přesto ji zajímají její
kořeny. Za oceánem Li-yan touží po ztracené dceři. Obě hledají svůj smysl ve studiu čaje pu’erh, který určuje osud jejich
rodiny po celá staletí...
Literatura pro děti:
Dagmar Medzvecová: DVA NETOPÝŘI
NA TALÍŘI: případ pro malé detektivy
1. vydání, Grada Publishing, Praha, 2020,
222 s., 78 Kč
Nerozlučné kamarády Páťu s Gábou
čekají letní prázdniny a spolu s nimi jedno
velké detektivní dobrodružství. Společně
pátrají po ukradených věcech a vydávají
se po stopě tajemného obrázku dvou neto-

pýrů, který jim nedá spát. Netopýři se totiž objevují všude, kde se něco ztratí. Jako
rození detektivové děti pomalu rozplétají
podivný případ a jsou čím dál blíž k dopadení pachatele krádeží. Zažijí nebezpečí
i legraci a poznají, že nikdo není na první
dojem takový, jaký se zdá být.
Podaří se jim záhadného zloděje nakonec odhalit?
23
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ZE ŠKOL
Studenti gymnázia opět mezi fyzikální elitou
Navzdory současnému distančnímu způsobu
výuky se žáci Gymnázia
Dobruška opět zapojili
do soutěže Fyzikální náboj, která se konala v pátek 13. listopadu on-line
formou. Chtěli tak navázat na skvělý výsledek z loňského roku,
kdy v kategorii Junior získali celorepublikové vítězství.
V silné konkurenci týmů z výběrových gymnázií napříč celou republikou
se naši reprezentanti opět neztratili, když
v nejobtížnější kategorii Senior obsadil
tým ve složení František Fröde, Samuel
Kiszka, Šárka Samková, Tereza Preclíková a Benedikt Bareš celkové čtvrté místo a od vítěze je dělily pouhé dva body.

Úspěchu jsme dosáhli i v kategorii Junior, kde se tým ve složení Julie Matulová,
Jakub Gerža, Jakub Mikáč, Vít Janeček
a Zbyněk Volf dokázal dostat mezi deset nejlepších fyzikálních týmů České
republiky.
Skvělé výsledky obou týmů dokáza-

ly, že náš loňský
úspěch nebyl náhodný a že žáci naší školy jednoznačně
patří mezi nejlepší studenty fyziky v celé
České republice. Gratulujeme k jejich výsledku a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
(hyl)

Stříbrná medaile z Fyziklání online 2020
Studenti dobrušského gymnázia se
ve středu 25. listopadu prosadili v prestižní soutěži Fyziklání online 2020 pořádané
FYKOSem Matematicko-fyzikální fakulty univerzity Karlovy.
Navzdory současné epidemiologické
situaci a probíhající distanční výuce se
tým ve složení František Fröde, Petr Kocour, Benedikt Bareš, Tereza Slavíková
a Štěpán Fröde pral s řešením fyzikálních

úloh po dobu tří hodin více než skvěle.
Získané body pak nasměrovaly naše žáky
na senzační 2. místo při účasti 56 týmů
z České a Slovenské republiky. I tentokrát
studenti dobrušského gymnázia ukázali,
že ve fyzice patří mezi nejlepší v celém
bývalém Československu!
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
(hyl)

Studenti gymnázia se radují z opraveného hřiště
Dlouhá léta se dobrušské gymnázium potýkalo s nekvalitním zázemím pro
sport svých žáků. Školní hřiště umístěné
od 70. let minulého století hned za školní budovou původně vzniklo v akci „Z“

Stav hřiště u gymnázia v roce 2017...
24

z iniciativy nadšenců z řad učitelů a žáků
školy. Nulová finanční injekce do tohoto
prostoru po celá desetiletí si však vyžádala svoji daň v podobě rozdroleného asfaltu na běžecké dráze, nerovného terénu

....a v současné době.

na fotbalovém hřišti i hodně nestandardního povrchu víceúčelové plochy pro míčové sporty. Nepříznivé situaci nahrával
i fakt, že neoplocený pozemek, jenž měl
sloužit školnímu sportování, byl každý

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2021
den navštěvován pejskaři ze širokého
okolí, kteří plochu využívali ve prospěch
svých čtyřnohých miláčků, ale většinově
neřešili pozůstatky po nich.
Neutěšené poměry se vedení školy
snažilo od roku 2014 změnit. Podařilo se
přesvědčit politickou reprezentaci Královéhradeckého kraje (zřizovatel školy)
a prosadit zpracování projektu na komplexní revitalizaci a přebudování hřiště,
jehož součástí měl být i běžecký ovál
a budova zázemí. Plánovaných 25 milionů na tuto akci se však stalo celému projektu osudným. Kraj finanční prostředky
neměl a nebylo možné získat je ani z žádného dotačního titulu, protože pro oblast
školního sportu nebylo ze strany ministerstev nic vypisováno. V roce 2018 se proto
zdálo, že se s plánem ozdravění školního
sportoviště u nás budeme muset rozloučit.
Změna nastala až v roce 2019, kdy
zřizovatel školy začal i z iniciativy tehdejšího hejtmana plánovat výrazně méně
nákladnou, ale přesto dostatečně účinnou
opravu hřiště na dobrušském gymnáziu.
Tato oprava byla v posledních měsících
roku 2020 dokončena a my se můžeme těšit z oploceného areálu s novou asfaltovou
sprinterskou dráhou, vyrovnané fotbalové

plochy, kde může být používána závlaha,
i standardizovaného doskočiště pro skok
daleký. Radost nám dělá zejména víceúčelové hřiště pro míčové hry s mantinely

a umělohmotným povrchem, jenž by měl
šetřit klouby sportovců.
Přestože od prvotního záměru do konečné úpravy školního sportoviště uplynulo hodně času, nakonec se tato akce
uskutečnila a nezbývá než poděkovat
všem (zejména Královéhradeckému kraji jako zřizovateli), kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli a dopomohli
škole k výrazně lepším podmínkám pro
venkovní sportovní aktivity žáků. Snad
se v nejbližší době podaří, aby studenti
při prezenční výuce mohli celý areál také
fyzicky využívat. A když budeme mít
opravdu štěstí, za pár měsíců či let dojde
k propojení našeho hřiště s dobrušskou
sportovní halou, jež má vyrůst v sousedství, a vznikne tak naprosto unikátní komplex sportovišť, který bude sloužit školám
i široké veřejnosti. Držíme palce!
(hb)

Prvními obyvateli nové školní budovy jsou roboti
To, že se v areálu Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce
něco děje, už všichni víme několik mě-

síců, neboť novou modrou školní budovu
opravdu nelze přehlédnout. V současné
době už je dokončena vlastní stavba a pomalu se začíná s jejím vybavováním.

Proto už se
na své místo
v nové budově
mohli
podívat i její první obyvatelé. Jsou jimi
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roboti KUKA, majestátní kovoví obři,
kteří obývají jednu z laboratoří v přízemí.
Ti se do nové budovy přestěhovali ze svého prozatímního pobytu v dílně přes ulici,
kde byli téměř rok uloženi.
Dnes už šest robotů čeká na své oživení, aby mohli vytvořit fiktivní průmyslovou linku, sedmý pak bude rozebrán
jako učební pomůcka. Všichni mají pomoci vzdělávat novou mladou generaci
robotiků ve studijním oboru Informační
technologie se zaměřením na robotiku,
programování a vývoj aplikací. Současný trh práce totiž vyžaduje připravené
mladé absolventy, kteří už ze školy jdou
s jistými znalostmi a jsou tak pro firmy
přínosem, neboť odpadá jejich zdlouhavé
zaškolování.

A aby se tou učební pomůckou mohli
roboti stát, museli téměř rok čekat uskladnění ve firmě PROGRESTECH-nástroje, s. r. o., která má sídlo v bývalé Stuze
právě naproti škole. Tady pro ně prostory poskytl jednatel firmy Kamil Praus,
který pomáhal i s jejich přestěhováním.
Proto mu patří velké poděkování. I díky
němu se v těchto dnech kovoví obři už

pomalu připravují na první nápor obdivovatelů. Nebudou to zatím studenti, ale
vy, zájemci o prohlídku nové školní budovy, neboť všichni ze Střední školy –
Podorlické vzdělávací centrum věříme, že
se situace kolem koronaviru uklidní a že
vás rádi přivítáme na Dnech otevřených
dveří 22. a 23. ledna.
(jme)

Covidové učení nebo mučení z domova?
Na to, jakým způsobem organizačně zajistíme distanční vzdělávání na naší škole,
pokud bude opět vydáno krizové opatření
vlády, jsme se připravovali již od zahájení
nového školního roku. Vše potřebné pak
shrnula paní ředitelka Mgr. Andrea Stonjeková na videokonferenci, kterou svolala
hned po vyhlášení mimořádných opatření.
Naši žáci mají mnoho zdravotních
omezení, která vyžadují speciální vzdělávací metody a poskytování podpůrných
opatření. Navíc není v silách některých
rodičů zajistit pro své děti dostatečné
technické vybavení. Ale toho jsme si byli
vědomi již z první vlny epidemie, kdy
také probíhala výuka na dálku tzv. oﬀ-line formou. Proto jsme k zadaným úlohám
vyráběli názorné pomůcky, přehledy učiva, zajišťovali rozvoz a následné vybírání vypracovaných úkolů. Samozřejmě
vždy za dodržení všech bezpečnostních
opatření. Výuku jsme se snažily zpestřit
zábavnými testy, pracovními listy, kvízy,
křížovkami nebo rébusy. Primárně tedy
byla využívána výše zmíněná forma distančního vzdělávání. V případě potřeby
pedagogičtí pracovníci poskytovali zpětnou vazbu i telefonicky, e-mailem nebo
přes Messenger a WhatsApp. Dokonce
i u několika žáků proběhlo individuální
on-line opakování učiva.
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A to ještě není vše. Martina Horníčková
je osobní asistentkou dvou žáků naší školy. Není sice naším zaměstnancem, nýbrž
má podepsanou pracovní smlouvu s Centrem Orion, z.s., v Rychnově nad Kněžnou.
Během zákazu osobní přítomnosti žáků
ve škole obětavě a hlavně ráda, že i ona
se může zapojit a pomoci, přímo pracovala se svým klientem v jeho domácím
prostředí a poskytovala mu tolik potřebné asistenční služby. „Při každé mé návštěvě byl Sebík pozitivně naladěný. Vítal
mě hlasitým pozdravem AHOJ. A hlavně
bylo vidět, že ho naše společně strávené
chvíle těšily,“ uvádí paní asistentka. Tyto
služby přivítali i rodiče, Sebastian tak
neztratil sociální kontakt se svou osobní
asistentkou.
Paní vychovatelka školní družiny Dana
Sychrovská každodenně dojížděla po celou dobu distanční výuky jako dobrovolnice do Dětského domova v Sedloňově.
Zde našim žákům pomáhala se zadanými
úkoly. Ke své činnosti dodává: „Všechny děti si zaslouží za svůj pečlivý přístup
můj obdiv a velkou pochvalu. Snažily se
pracovat samostatně a v případě potřeby jsem jim hned danou látku vysvětlila
a následně s nimi procvičila. A tak práci nevzdávaly, ale naopak získaly další
motivaci k jejímu úspěšnému dokonče-

ní.“ Aktivitu paní vychovatelky ocenila
i paní ředitelka DD a ŠJ Sedloňov paní
Mgr. Šárka Michalíková, neboť tak paní
Sychrovská usnadnila práci vychovatelům dětského domova, kteří mohli svůj
čas věnovat ostatním dětem.
Distanční výuka pro nás, pedagogické
pracovníky, neznamenala jen komplikace, ale i poznání, že některé její aspekty
lze využít i při běžné prezenční výuce.
Troufáme si také říci, že nás posunula
dále. Zdokonalili jsme se ve využívání
informačních technologií a naučili se operativně reagovat na nepředvídatelné změny. Zároveň jsme se ale shodli na tom, že
i když to byla pro nás výzva, a někdy nás
přímo bavilo překonávat nenadálé překážky, už se těšíme na návrat do „normálních
časů“, a její opakování nepřejeme sobě,
rodičům, ani svým žákům.
Odměnou všem pedagogům a jejich
asistentům po návratu žáků do školy pak
byla věta: „Už jsme se na vás a na spolužáky moc těšili.“ A my jen dodáváme,
že možnost opět se potkávat a povídat
si, vítáme. Už teď se těšíme na rozvolnění, po kterém začneme opět s žáky
zpívat, sportovat a věnovat se jim i při mimoškolních aktivitách. Moc nám to všem
chybí.
ZŠ Opočenská, Dobruška
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Náš tým je skvělý
V čele Farní charity Dobruška stojí
již deset let ING. JANA POLÁČKOVÁ, která se ale dobrovolnictví věnuje
mnohem déle, od roku 2001. „Náš tým je
skvělý,“ řekla o lidech pracujících ve prospěch potřebných v úvodu rozhovoru.
Kdy jste nastoupila do Farní charity
v Dobrušce?
Jako profesionál v září 2011 s tím,
že celá organizace začala od nuly. Dobrovolnicky jsem ale začala pracovat už
v roce 2001, kdy jsem pořádala Tříkrálovou sbírku. V roce 2011 narostla činnost
spojená s Tříkrálovou sbírkou natolik,
že mi ředitel diecézní charity navrhl, že
by činnost dobrušské charity zasloužila
právní subjektivitu a samostatnou organizaci. Výtěžky Tříkrálové sbírky zůstávají
v daném území, a tak se nabízelo zřídit
v Dobrušce farní charitu na profesionální
bázi. Zhruba měsíc poté jsme se sociální
pracovnicí Bc. Teresou Jirouškovou zaregistrovali první sociální službu osobní
asistence, která asi měsíc po vzniku charity začala působit.
Jak se od té doby činnost rozšířila?
Velice podstatně. Tím, že jsme vznikli
úplně z nuly a že první rok této činnosti
není vůbec dotován, museli jsme jet tzv.
na vlastní pěst. Vše proto bylo hodně
skromné. Postupně ale díky získávání dotací, donátorům a podpoře obcí, kam naše
služby (půjčovna zdravotnických potřeb
a osobní asistence) směřují, a také postupným získáváním důvěry a prokazováním,
že naše práce má smysl, jsme se posunuli
dopředu ve všech oblastech.
Co všechno tedy Farní charita Dobruška zajišťuje?
Tříkrálovou sbírku, jarní a podzimní
bazárky, potravinovou sbírku, půjčovnu
zdravotnických potřeb a službu osobní
asistence, což je ústřední článek naší činnosti. Pro osobní asistenci je cílová skupina od tří let - momentálně využívají službu
jenom senioři. Během pandemie se snažíme službu nepřerušit, což se nám s nasazením všech sil daří díky sociální pracovnici
a všem osobním asistentkám. Je to ale velmi vyčerpávající. Někteří klienti službu
dočasně přerušili a pak je náročné sladit
naplňování úvazků s tím, abychom vyšli
vstříc všem klientům. Dvě naše asistentky už prodělaly covid-19, ale náš tým je
skvělý a já z toho mám ohromnou radost.
Funguje služba i o Vánocích?
Ano, tato služba se nezastaví 365 dní
v roce.

Kolik dobrovolníků a kolik zaměstnanců pracuje pro
místní charitu?
Máme
kolem
charity
spousty
ochotných lidí, kteří nám pomáhají
jednorázově při našich akcích. Největší
z nich - Tříkrálová sbírka - představuje
600 – 700 dobrovolníků v jeden moment
v Dobrušce a okolí.
Pak jsou menší akce, například bazárky, které se tu velmi dobře uchytily. Lidi
si na ně zvykli a letos jsou doslova nešťastní, když jsme jarní i podzimní bazárek museli zrušit. To jsou věci, jež mají
veliký smysl a jsou také velmi závislé
na dobrovolnické práci. Máme 10 stálic,
většinou žen - čerstvých důchodkyň, které
svůj čas nabízejí pro tyto účely a jsou nesmírně ochotné nejen při Tříkrálové sbírce a zajišťování zázemí pro koledníky, ale
také při sběru a třídění věcí a jejich prodeji během bazárků, následném úklidu a dalších věcí s tím spojených. Profesionálně
tu působí jedenáct osob, což představuje
sedm úvazků.
Daří se letos potravinové sbírce?
To je ještě trochu předčasná otázka.
Sbírka začala teprve nedávno, ale podle
všech indicií to vypadá, že lidé budou dávat více než jindy. Například Obecní úřad
Podbřezí nasbíral ohromné množství věcí,
stejně to bylo v Opočně. Jednotlivci se
dotazují, co mohou nakoupit a přinést.
Tato sbírka v Dobrušce na rozdíl od národní sbírky, která probíhá hlavně ve velkých městech, je poměrně unikátní věc.
Já tomu říkám Dobrušťáci Dobrušťákům.
To, co se tady vybere, okamžitě distribuujeme do potřebných rodin hlavně s dětmi,
aby zažily příjemné vánoční svátky.
Charita je spojena s dobročinností.
Mají lidé i v současné složité době stále
otevřená srdce?
Co se týče dárcovství, to ukáže Tříkrálová sbírka, která je velkoplošná. V roce
2020 jsme zaznamenali, že jednotlivci v sobě mají velkou potřebu pomáhat,

a ptají se, co pro nás mohou udělat - nakupovat, tisknout, pomáhat, cokoliv. To
jsme částečně využili, ale do registrované
sociální služby nemůžeme pustit osoby
zvenku. Během jarní vlny koronaviru se
ozval například student práv, který chtěl
pomáhat lidem ve složité situaci – v dluzích, bez práce.
Tříkrálová sbírka se blíží, na jaké varianty se připravujete?
Celkem na tři, i když teď už spíše jen
na dvě. Příprava začíná totiž v červnu,
v srpnu se dělají první objednávky materiálu. Takže varianty jsou: Za prvé jako
obvykle, za druhé budeme chodit jako obvykle, ale při dodržení všech aktuálních
nařízení. Nejpravděpodobnější je třetí
varianta, a to Tříkrálová sbírka ve virtuálním prostoru. To znamená on-line kasička,
kam budou lidé posílat z bezpečí domova příspěvky. Tříkrálová sbírka je ovšem
o osobním kontaktu, o radosti a požehnání, které tři králové přinášejí do rodin,
a proto se nevzdáváme naděje, že alespoň
částečně budeme moci rodiny navštívit.
Mohlo by se jednat o rodinné domky,
nikoliv o paneláky. Při přípravě nám letos velmi pomohl Ing. Ladislav Horčička
a jeho firma Servisbal Obaly, která nám
dodá bannery s pokladničkami, kapsičkami na letáky, cukříky a kalendáříky, které
rozmístíme do veřejných prostor – institucí, obchodů, pošt atd. Moc mu děkuji.
(eda)

Kontakt:
Farní charita Dobruška
Kostelní 259, Dobruška, 518 01
Tel.: 723 539 100
Číslo bankovního účtu FCH Dobruška:
244057716/0300
www.dobruska.charita.cz
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Tříkrálová sbírka 2021.
Na Dobrušsku po dvacáté!

Letos nebude znít ulicemi jako obvykle, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí
koledníci přinést do vašich domovů i na-

vzdory
koronavirovým opatřením.
Nemusíte se bát –
zdraví Vás, jakožto
našich
příznivců,
i koledníků je pro
Charitu na prvním
místě. Kdo by se bál
otevřít, může přispět
i jiným způsobem.
Jsme připraveni
koledovat s omezeným počtem skupinek podle aktuálně
ochotných
dobro-

Tříkrálová sbírka pro Farní charitu Dobruška. Její ředitelka
Jana Poláčková (vlevo) se svými ovečkami.
volníků, kteří se neproběhne koleda pouze v jednom
nám přihlásili. Ko- dni, on-line koledování bude trvat až
leda proběhne pouze do 24. ledna! Číslo účtu 66008822/0800
v bezpečném odstu- VS 77705024.
Věřte, že jen velmi neradi bychom kopu a při dodržení
ledovali pouze virtuálně, protože osobní
pravidel.
Hlavní kole- setkávání je jedním z nejdůležitějších modovací den bude mentů sbírky. Pokud to jen trochu půjde,
v Dobrušce a všu- budeme se snažit nepřipravit dárce o zážide, kde se koledu- tek z koledy ani z požehnání, které koledje v okolí, sobota níci do domů přinášejí.
9. ledna 2021. Le- Za celý charitní tým Ing. Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška
tos poprvé ale
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www.sedmikráska.jbdobruska.cz
V Sedmikrásce jsme vděční, že jsme
po tři týdny před Vánocemi mohli spolu
s rodinami strávit příjemné předvánoční
chvíle. Zvláště zdobení perníčků děti skutečně nadchlo, poctivě zdobily a poctivě
ochutnávaly své výtvory. Vyřádily se také
v bazénku s kuličkami, na překážkové
dráze a skákacím hradu, to je opravdu
baví a učí se vzájemně společně fungovat.
V novém roce otevíráme v pondělí
11. ledna: po - čt 7.30 – 12.00 a po a st
15.00 – 18.00.
Každé dopoledne se s naší žabkou
pozdravíme, zahrajeme na kytaru a dal-

tiskání korkem, zasněžených stromečků a mráčků s vločkami ze scrapbooku
a spousta dalšího. Doufáme, že to epidemiologická situace dovolí a budeme vás
moci přivítat v Sedmikrásce v novém roce
2021.
Za celý tým Sedmikrásky přejeme
všem pevné zdraví a těšíme se na viděnou.
ší nástroje, přijde opět sněhulák i tučňák
s prima básničkami. Čeká nás také netradiční vyrábění sněhuláků z krupice,

Informace pro vstup:
bez příznaků nemoci / v roušce (zakrytý
nos i ústa) / po dezinfekci rukou.
Iva Horáková, vedoucí RC Sedmikráska

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Přání do nového roku
Říká se, že co člověk, to jiný názor, přesto jsou v našem
životě věci, na kterých se shodne většina z nás. A když teď
napíšeme, že jsme moc rádi, že se rok 2020 stal minulostí a my
stojíme na startovní čáře roku nového, těžko bychom hledali
někoho, kdo by s námi nesouhlasil.
Jaký byl rok s magickým číslem 2020, všichni moc dobře
víme. Jeho dny nám přinesly spoustu důvodů ke smutnění, měnili jsme své plány a mnohdy se obávali o život nejen náš, ale
i našich blízkých a známých. Někdy je to hodně těžké, najít si
v těch náročnějších časech tu jiskřičku radosti, ale vždy někde
nějaká svítí a záleží jen na nás, zda to světýlko chceme najít.
Jaký bude ten nový rok, máme všichni hlavně ve svých rukou,
tak si držme pěsti, ať to zvládneme.

Dnes bychom vám všem v naší Dobrušce a jejím okolí rádi
popřáli do roku 2021 jen dny, kdy tu svojí jiskřičku radosti a naděje nebudete muset hledat, ale bude vám jasně svítit
na každý váš den. Ať nikomu z vás v té řadě dnů roku, na jehož začátku stojíme, nechybí pevné zdraví, láska a tak důležitá
upřímnost a laskavost.
Za spolky Doteky naděje z.s. a Senioři ČR z.s., Městská
organizace Dobruška vám požehnaný rok přejí
Renata, Petr Tojnar a psí kluci Xanto a Nik
Kontakty na přihlášky a dotazy jsou:
renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz,
mobil: 732 262 600, tel: 494 622 953

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V lednu oslaví významná životní jubilea
Jindřich Šváb
Jarmila Školníková
Františka Obršálová
Bohumil Malý
Jiří Oulický
Marie Fléglová
Jaroslav Baše
Jiří Kubec
Vladimír Novotný

91 let
90 let
90 let
85 let
80 let
70 let
70 let
65 let
65 let

Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Křovice
Dobruška, Domašín
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Spojovací
Dobruška, Orlická
Dobruška, K. Michla

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

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V listopadu z našich řad odešli
Jaroslav Krejzl
1937
Věra Šolínová
1938
Josef Špatenka
1927
Pavel Smola
1931
JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph.D., MBA
1973
František Šnábl
1941
Milena Chládková
1947
Jaroslav Štach
1951
Milan Chmelař
1962
Jan Jakica
1938

Dobruška
Pulice
Dobruška
Dobruška
Praha/Dobruška
Domašín
Dobruška
Pulice
Běstviny
Dobruška

Čest jejich světlé památce!
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ZE SPORTU
Trenérské ohlédnutí za trochu jinou atletickou sezonou

„ATLETIKA DOBRUŠKA – KDYŽ
DĚLÁŠ TO, CO MILUJEŠ“. Může to znít
snad až reklamně kýčovitě, ale nápis, který měli atleti AO SK Dobruška natištěný
na triku, které vzniklo pro letní soustředění v roce 2019, zcela jednolitě vystihuje
náladu, která v tomto oddíle vládne. Receptura na kompromis mezi skvělou náladou, kamarádstvím a tréninkovou dřinou
je přísně tajná, ale základní ingredience,
od které se odvíjí všechny chutě dobrušské atletiky, je jasná, a to firma Ovčarik
otec a syn, kteří do místní atletiky vnáší
neskutečnou energii a kvalitu.
Pokud přijdete na Městský stadion
Václava Šperla v době atletického tréninku, srdíčko každého sportovce poskočí,
protože na zbrusu novém tartanu se prohánějí děti z atletické školičky, přípravky,
mladšího žactva, staršího žactva až po dorostence. Nenechte se však pohledem
na sportující mládež unášet příliš dlouho,
občas totiž nějaký „krikeťák“ nebo oštěp
nečekaně změní svou trajektorii.
Zimní příprava přinesla úspěchy
S úvodním motem na hrudi naši atleti
po úspěšném ukončení sezony 2019 doslova vlétli do zimní přípravy na sezonu 2020. Sportovní ambice nebyly malé
a stejně tak nebyly malé ani tréninkové
dávky. Kdo to nezažil, nepochopí, jakou
hloubku v sobě skrývá slovní spojení
„zimní příprava“. Dodnes mám před sebou obraz zasněžené sjezdovky, kterou
jsem ve svých klukovských letech se
svým trenérem běhával a věřím, že naši
svěřenci mají ze zimního období taky pár
takových vzpomínek uložených v paměti.
Na začátku února 2020 přišla první zkouška zdatnosti v podobě halového
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stadionu Václava Šperla. Byla zde vytvořena neskutečná sportovní atmosféra
s technickou podporou téměř jako na profesionálních soutěžích. Podpora publika
a hlas komentátora dovedl naše kluky
na celkové šesté místo a družstvo dobrušských atletek obsadilo ve velké konkurenci skvělé celkové druhé místo.

krajského přeboru a vypadalo to, že zimní dřina začala přinášet první ovoce ještě
před příchodem jara. Lukáš Seidl získal
v kategorii staršího žactva titul přeborníka kraje v běhu na 800 metrů a Jirka Touc
si stoupl na stupínek hned po pravé ruce
Lukáše. Tereza Stejskalová obsadila 3.
místo v kategorii starších žákyň v běhu
na 150 metrů. I další naši sportovci se
blýskli skvělými výkony a bylo zřejmé,
že jakmile na jaře začneme včas s tréninkem technických disciplín, tak máme
našlápnuto do velmi nadějné letní sezony.
Nečekané sportovní prázdniny
Netrvalo to dlouho a přišly sportovní
prázdniny nařízené vládou a tréninkový
i závodní kalendář se začal rozpadat. Tak
jak se dané situaci musel přizpůsobit téměř celý svět, přizpůsobil se i náš oddíl.
Nejdříve tréninky v malých skupinách,
posléze individuální příprava a tréninky
psané na dálku. Poté, co se vše na chvíli
vrátilo do starých kolejí, nebyl čas na velké přemýšlení a naši svěřenci skočili
po hlavě do krajských přeborů družstev
všech věkových kategorií.
Přípravky
Chlapecká i dívčí družstva přípravky
si po pauze párkrát společně zatrénovala v Dobrušce a už
členové zaklekávali do rozžhavených
startovních
bloků
na stadionech po celém kraji. Po třech
kolech
soutěže
družstev postoupili
holky i kluci do finálového kola, které
se uskutečnilo v září
v domácích podmínkách na atletickém

Mladší žactvo
Jedná se o kategorii, kde už naši atleti
zažívají skutečnou atletiku a s ní i všechny slasti a strasti, které s sebou tento
královský sport nese. Našim klukům trvalo trochu déle, než se po domácí výuce
rozkoukali, a první kolo přeboru družstev
uteklo dřív, než stačili pořádně roztočit
tretry. To už se v dalších dvou kolech,
která dopadla výborně, dalo velmi těžko dohnat. Skvělým výkonem se blýskl
Robert Kopecký – v běhu na 300 metrů
obsadil v krajských tabulkách 4. místo
z 50 závodníků a Matěj Stejskal obsadil
v kraji 7. místo z 50 běžců v běhu na 800
metrů. Chlapecké družstvo ve složení Kopecký, Stejskal, Janeček, Potměšil, Baláček, skončilo celkově po třech kolech
na 7. místě z deseti družstev.
Dívčí družstvo naskočilo do seriálu
závodů o poznání lépe a po třech kolech
skončilo celkově na 5. místě z jedenácti
družstev se ztrátou jednoho bodu na čtvrtou příčku. V dívčím družstvu dominovala
v krajských tabulkách několika prvními
místy Martina Frejvaldová a skvělé výkony v běhu na 300 a 800 metrů předvedla
Magdaléna Ovčariková. Velkým překvapením byla premiérová účast Pavlíny
Popové, která se blýskla druhým místem
v běhu na 600 metrů.
Starší žactvo
Krajské přebory družstev staršího
žactva v letošní sezoně přinesly několikrát úžasnou sportovní podívanou a naše
družstva chlapců i dívek byla mnohokrát
součástí napínavých soubojů ve všech
sektorech atletických stadiónů. Přeci jen
starší žactvo je kategorií, kde se začíná
více profilovat atletická osobnost a někteří naši svěřenci už začínají více tíhnout
ke konkrétním disciplínám. O to více
jsou tato klání divácky zajímavější a o to
větší výzvy čekají i na trenéry v samotné
přípravě.
Družstvo chlapců ve složení Locker,
Seidl, Kopecký, Touc, Stejskal, skončilo
po třech kolech na 6. místě z devíti družstev. Ondřej Locker se za léta poctivého
tréninku vyprofiloval ve skvělého běžce
na středních tratích a ukazoval svá záda
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soupeřům na tratích od 800 po 3000 metrů. Krásné výkony v této kategorii předváděl i Lukáš Seidl, který v běhu na 1000
metrů bral v krajských tabulkách druhé
místo, a umístění v první trojce ho neminulo ani na dalších tratích. Jíří Touc dokázal také bodovat ve všech kolech a ukázal
svůj běžecký temperament.
Družstvo starších žákyň ve složení
Horská, Stejskalová, Fejová, M. Frejvaldová, Weber, B. Frejvaldová, Čtvrtečková, Štětinová, Ovčariková, K. Dvořáková,
Popová a R. Skálová se umístilo na krásném 4. místě z devíti družstev. Viktorie
Fejová prolétla tratí na 1500 metrů jako
vítr a brala krásné třetí místo. Rozálie
Horská předvedla své kvality v hodech
a třetí místa v krajských tabulkách jí vždy
utekla o centimetry. Tereza Stejskalová
zaznamenala úspěchy ve výškařském sektoru a výsledky v ostatních disciplínách
dala jasně najevo, že víceboj může být její
cesta. Kateřina Štětinová potvrdila své
kvality v běhu na 200, 300 a 800 metrů.
Dorost
Naši svěřenci se už pomalu začali
rozkoukávat i v kategorii dorostu, kde je
zřejmé, že zde se nic neodpouští a každý
výkon musí být postaven na základu poctivého tréninku. O své místo mezi kraj-

skými dorostenkami se v letošním roce
popraly Matulová, Uhlíková, Stejskalová,
Štětinová, B. Frejvaldová, Fejová, Weber,
Horská a Matyášová. Naše holky se k této
výzvě postavily čelem a nesou si do dalších let cenné zkušenosti.
V chlapecké dorostenecké kategorii
hájili dobrušské barvy Bílek a P. Čáp,
Seidl, Touc, Locker. Petr Čáp, pyšnící
se genetickou běžeckou výbavou svého
tatínka, v této kategorii několikrát exceloval. V krajských tabulkách se umístil
na 1. místě v běhu na 1500 metrů, 2. místě na 2000 metrů překážek a třetím místě
v hodu oštěpem.
Dva přebornické tituly
Závěrem rozhodně stojí za to zmínit
několik úspěchů našich atletů v rámci
krajských přeborů, které vyčnívají z jinak
velmi úspěšné, avšak trochu jiné sezony.
Titul krajské přebornice v běhu na 1500
metrů překážek získala Viktorie Fejová
s časem 6:13,16. Ondřej Locker získal titul krajského přeborníka v běhu na 1500

metrů překážek s časem 5:57 a 2. místo
obsadil v běhu na 3000 metrů s časem
11:27,24. Barbora Dvořáková obsadila
2. místo v přeboru kraje v běhu na 800
metrů (2:44,71), Martina Frejvaldová
okusila pocit na stupni vítězů hned několikrát, v pětiboji získala 1991 bodů
a obsadila 3. místo, v hodu oštěpem 400 g
skončila na třetím místě s výkonem 27,52
metrů a 3. místo také vybojovala v běhu
na 60 metrů překážek (11,29), Eva Pavlína Weber skončila na 3. místě v běhu
na 1500 metrů překážek (6:48,70), Rozálie Horská dokázala hodit oštěp za hranici
31 metrů a vybojovala třetí místo. Starší
žákyně Štětinová, Fejová, Stejskalová
a B. Frejvaldová si ve štafetě na 4x300
metrů doběhly pro 3. místo, Matěj Stejskal zúročil své zkušenosti a v přeboru
na 800 metrů získal 3. místo (2:40,76)
a Renata Skálová skončila třetí v běhu
na 800 metrů (2:45,62).
Jakub Pacina,
trenér žactva AO SK Dobruška z.s.

Skibobová sezona s otazníky
Skibobisté stojí na prahu nové sezony
s obavami, aby nedopadla jako ta loňská,
která byla poznamenána nedostatkem
sněhu a koronavirovou pandemií. Poprvé
v historii domácího skibobového sportu
se neuskutečnil jediný závod Mistrovství České republiky či Českého poháru.
Na mezinárodní scéně se odjely pouze dva
díly Světového poháru a finálový podnik
v Nassfeldu byl zrušen, neuskutečnilo se
ani mistrovství světa…
Závodníci ze Skibob klubu Dobruška
věří, že letošní sezona bude o poznání
bohatší na domácí i mezinárodní závody.
Poprvé by se měli na start postavit druhý
lednový víkend v Deštném v Orlických
horách. Na místní závodní sjezdovce by
se měl v sobotu 9. ledna uskutečnit obří
slalom započítávaný do Českého pohá-

ru a v neděli 10. ledna budou skibobisté
bojovat o tituly mistrů České republiky
ve slalomu. Další závody MČR a ČP se
uskuteční 23. a 24. ledna v Jablonci nad
Jizerou, který bude rovněž hostit březnové pohárové finále.
Světový pohár v jízdě na skibobech,
ve kterém obhajují celkové prvenství Pavel Čiháček a Aneta Havlíčková, by měl
odstartovat 13. – 16. ledna ve francouzském Notre Dame. Další tři podniky jsou
plánovány v Německu a finále v rakouském Nassfeldu (18. – 21. března). Mistrovství světa všech věkových kategorií by
mělo hostit rakouské středisko Spital am
Semmering ve dnech 3. – 7. března.
Do pořadí na předních místech budou
určitě chtít promluvit reprezentanti Skibob klubu Dobruška v čele s Dominikem

Reprezentant Dominik Harnach ze Skibob
klubu Dobruška patří k největším českým
nadějím.
Harnachem, Janem Baláčkem, Stanislavou Preclíkovou, Gabrielou Jaškovou
a Marií Annou Huskovou, Jedno je jasné:
v současné nelehké koronavirové době
budou mít rozhodující slovo o podobě
termínového kalendáře protiepidemická
nařízení.
(dr)
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Výstavba nového domova seniorů běží podle plánu
Výstavba nového domova seniorů, který vzniká v areálu bývalé nemocnice v Opočně, nabývá stále jasnějších obrysů. Budova dřívější porodnice a chirurgie mění svůj vzhled. Stavební
společnost Valc z Hradce Králové zahájila rekonstrukci objektu stržením sedlové střechy a rozšiřováním třetího nadzemního
podlaží. Střechu sedlovou nahradí plochá. Přestavbu bývalého

nemocničního zařízení za více než 90 milionů korun financuje
Královéhradecký kraj. Dokončena by měla být v březnu 2022.
Města Opočno a Dobruška zatím společně připravují provoz
pobytového sociálního zařízení s kapacitou 48 lůžek. Ponese název Domov F. A. Skuherského, z. s., a bude sloužit lidem
z obou měst i z okolních obcí. Pracovat začala správní rada
nového ústavu. Dobrušku v ní reprezentují zastupitelé Martina
Rašková a Miroslav Sixta. Ústav byl zapsán do rejstříku a získal
IČO (identifikační číslo organizace). Po založení bankovního účtu na něj Opočno i Dobruška vložily vklady zakladatelů.
Město Dobruška následně zafinancuje nové vybavení sociálního
ústavu. Město Opočno do nově vzniklého ústavu vloží zařízení
stávajícího domova důchodců Jitřenka, který se stane jeho součástí. Celková kapacita Domova F. A. Skuherského tak přesáhne
osmdesát lůžek.
(six)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
leden 2021
Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ
PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU JSOU DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA KULTURNÍ A NĚKTERÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY.
Dojde-li ke změně stávajícího stavu a k uvolnění opatření a zákazů, tak pozvánky na kulturní, společenské
a sportovní akce budou zveřejněny na webových stránkách města či vývěskách.
Aktuální informace o připravovaných akcích najdete
na webových stránkách města na adrese http://www.
kulturadobruska.cz v sekci Kalendář akcí a na webových stránkách jednotlivých kulturních zařízení, organizací, spolků a sdružení.

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668, 603 373 752
a 725 048 991
Sledujte prosím aktuální vládní nařízení, otvírací doba se
může v závislosti na nich měnit.
DOMEK F. L. VĚKA: listopad – březen zavřeno.
HISTORICKÉ EXPOZICE: prohlídku je mimo hlavní sezónu možné předem telefonicky objednat na pracovní dny na tel.
725 048 991 (průvodkyně) nebo po domluvě kdykoli u vedoucí
muzea na tel. 603 373 752.
RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou: prohlídku je ve vedlejší sezóně možné objednat v informačním centru
na tel. 494 629 581 nebo v muzeu na tel. 725 048 991.
VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile:
říjen – duben zavřeno.

přehled akcí
Vzhledem k současné epidemiologické situaci v lednu akce
naplánovány nejsou. Pokud by došlo k uvolnění zákazů, budeme vás o akcích informovat prostřednictvím webových
stránek muzea a facebooku.

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

VÝPŮJČNÍ DOBA
Oddělení pro dospělé:
pondělí, úterý, středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.30
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 14.00
Ve čtvrtek je knihovna pro veřejnost uzavřena.
Oddělení pro děti:
pondělí 12.30 – 17.00
středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00

Výstava ve foyer knihovny na měsíc leden:
FOTOGRAFIE
LUBOŠE DOLEŽALA
Luboš Doležal je náchodským rodákem a fotografování se
věnuje již více jak 40 let. Má za sebou řadu úspěšných výstav
a ocenění v ČR i v zahraničí. Je samoukem, neabsolvoval žádnou
fotografickou školu. K fotografování ho přivedl zájem o výtvarné umění a filozofii.
Autor se nezříká barevných digitálních fotografií, ale často
preferuje černobílé zpracování. Jde zásadně svou cestou. Nepodléhá módním trendům a v konfrontaci s dnešní tvorbou se
může zdát až konzervativní. Ctí zásady estetiky a kompozice.
Klade důraz na vnitřní význam, nikoli na pouhé zobrazování reality. Říká: “Fotografie musí mít svůj vnitřní život, který

HOTEL DOBRUŠKA
Výstava prodloužena do 31. ledna 2021
SEDM ZASTAVENÍ SEDMI STALETÍ
Výstava pro širokou veřejnost a školy
Město Dobruška a vlastivědné muzeum vás zvou na výstavu autorské trojice Zdeněk Zahradník, Josef Frýda a Jiří Mach k 700.
výročí první písemné zprávy o městě Dobrušce, realizátorem výtvarné stránky je Petr Vlček. Výstava je pojata velmi inovativně
- je jakýmsi nahlédnutím do některých oblastí života našich předků, které autoři pokládali za klíčové. Vstup zdarma.
Komentované prohlídky pro skupiny a školní třídy si můžete
objednat na všední dny včetně pondělí 8 – 14 hodin u vedoucí
vlastivědného muzea na tel. 603 373 752.
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lze zachytit citlivým vnímáním.“ Své snímky zásadně nearanžuje, ale pokorně zachycuje obrazy, které k němu přicházejí.
Fotografie jsou jeho vnitřní výpovědí, mají svoji poetiku s mystickým zabarvením. Forma snímků se mnohdy blíží černobílé
grafice, kde hlavní roli hraje světelný kontrast a práce se siluetami objektů. Jsou to převážně všední věci kolem nás, viděné
přes duchovní zkušenost autora. Symboly v jeho tvorbě se dotýkají základních otázek našeho bytí. Přes povrch věcí se snaží proniknout k jejich smyslu, podstatě. Diváci často hodnotí
fotografie jako smutné. Autor ale říká, že jsou spíš vážné, protože
pouze přes vážné věci lze vyjádřit hlubší význam zobrazovaného.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Nudí se vaše děti? Chtějí něco vyrábět, tančit, cvičit nebo jen tak
hledáte inspiraci?
Pak běžte na https://mitkamjit.cz.
Pátek 29. ledna 8 - 12 hodin
POLOLETKY ŽÁDNÉ PĚTKY – výtvarná dílna pro školní
děti od 8 - 12 hodin, účastnický poplatek 50 Kč.

IXKO
IXKO - Církev bratrská v Dobrušce
Dobruška, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254,
e-mail: dobruska@cb.cz, www.ixko.eu
kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor
Z důvodu bezpečnostních opatření kvůli Covid-19 jsou naše
aktivity omezeny a z velké části fungujeme on-line.
Míru aktuálního omezení a stav v případě uvolňování bezpečnostních opatření sledujte na našich webových stránkách
www.ixko.eu.
Bližší informace získáte také na výše uvedeném telefonním čísle.

SEDMIKRÁSKA

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.

CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 605 548 288
(vchod od zmrzliny)
Otevřeno v novém roce:
od pondělí 11. ledna
po - čt 7.30 – 12.00
po a st 15.00 – 18.00
Úterý 26. ledna v 9.30
DYSLALIE A JEJÍ PREVENCE
Mgr. Daniela Koblásová – logoped.
Přihlášky na tel. 608 795 989. Téma: podpora vývoje artikulace,
jednoduché krátké hry, které stimulují jednotlivé oblasti důležité
pro intaktní řečový vývoj dítěte, použití her pro trénink v každodenním životě, seznámení se s konkrétními výsledky. Příspěvek
40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Středa 27. ledna v 16.00
CHYSTÁME SE DO ŠKOLY
Mgr. Kateřina Faltová - učitelka I. stupně ZŠ.
Přihlášky na tel. 608 795 989. Možnost vzít předškolní děti s sebou. Na začátku si hravou formou vyzkoušíme jednoduché úkoly
spojené s nástupem do ZŠ, dále co můžeme trénovat doma, školní zralost dětí, do školy ano či ne, legislativní vymezení. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
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Křížovka o ceny
Tajenka dvanáctého Dobrušského zpravodaje roku 2020 souvisela s devadesátinami legendárního režiséra a čestného
občana Dobrušky Františka Filipa. Tajenka
12/2020 zněla následovně: JUBILEUM
REŽISÉRA FILIPA.
Z čtyřiapadesáti úspěšných luštitelů
byli vylosováni tři výherci: Stanislava Tomiová, Barbora Pavlíčková a Jan Doubek (všichni z Dobrušky). Gratulujeme!

Šťastní výherci získávají obvyklou cenu
- poukázku na dvě vstupenky na filmové
představení ve velkém sále Společenského centra-Kina 70 dle vlastního výběru.
Gratulujeme! Všichni si ji mohou vyzvednout v Informačním centru na náměstí
F. L. Věka. V případě uzavření IC pro
veřejnost tak výherci obdrží poukázky
poštou.
Vzhledem k současnému uzavření
kina platnost poukázek bude samozřejmě
prodloužena. Výherci je mohou uplatnit

NÁPOVĚDA: TAR, KLYK, YAM, ŠOTYS, CUŠIMA, KRAPP.

po opětovném zprovoznění Společenského
centra – Kina 70.
Vyhrát vstupenky do dobrušského kina
na film může každý, kdo úspěšně vyplněnou tajenku zašle se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo poštou
na adresu redakce Dobrušského zpravodaje
nejpozději do pátku 15. ledna. V případě
otevření Informačního centra můžete řešení osobně odevzdat do boxu.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.

35

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2021

INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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PETR POLÁČEK

777 647 274
ski-snb@seznam.cz
www.ski-snb.cz
Zd. Nejedlého 638, DOBRUŠKA

MÍSTO I PRO VAŠI
INZERCI

AUTOLAKOVNA
Vlastimil Kohout

Autolakovna Doly þp.366, 518 01 Dobruška 518 01

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

Junák - český skaut, středisko
Dobruška, z. s. vás zve na

výstavu

100 let

dobrušských skautů
malý sál Kina 70 v Dobrušce
12. prosince 9–11
13. prosince 14–16
19. prosince 9–11
20. prosince 14–16
21., 22., 23. prosince 9–11
24. prosince zavřeno
25., 26., 27. prosince 14–16
28., 29., 30. prosince 9–11
31. prosince 2020 14–16

Ceník inzerce
Celá strana
1/2 strany
1/4 strany
1/8 strany

VÝ
ST
AV
A

Informace:
3 800 Kč (183×240 mm)
– formát A4,
1 950 Kč (183×118 mm)
– jednobarevný tisk,
1 000 Kč (90×118 mm)
– tel.: 778 536 600
550 Kč
(90×57 mm)
zpravodaj@mestodobruska.cz

JE
PR
OD
LO

UŽ
EN
A!

1. ledna 2021 14–16
2. ledna 2021 9–11
3. ledna 2021 14–16
9. ledna 9–11
10. ledna 14–16
16. ledna 9–11
17. ledna 14–16
23. ledna 9–11
24. ledna 14–16

V případě uvolnění stávajících omezení,
bude výstava ve Společenském centru
Kině 70 v Dobrušce otevřena dle
stávajícího hracího profilu zařízení!
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Takto vypadalo staveniště nákupního centra v den uzávěrky lednového vydání Dobrušského zpravodaje – ve čtvrtek 10. prosince.

Lidl zahájil stavbu nové prodejny v Dobrušce
Společnost Lidl zahájila v polovině listopadu stavbu nové
prodejny v Dobrušce. Ta po dokončení zaujme na první pohled moderním architektonickým pojetím, vzdušným a velkoryse pojatým vnitřním prostorem s dostatkem denního
světla, který zajistí prosklená část fasády. Zákazníkům by se
prodejna měla otevřít již v polovině příštího roku.
Nová prodejna v podhůří Orlických hor nabídne na prodejní
ploše o velikosti zhruba 1400 m2 komfortní nakupování od začátku až do konce. K příjemně strávenému času napomohou dostatečně široké uličky a pokladny s velkou odkládací plochou.
Součástí nové prodejny bude také pekárna, díky které návštěvníci v nabídce naleznou dostatek vždy čestvého pečiva. Samozřejmostí jsou velké úseky čerstvého ovoce a zeleniny, masa, uzenin
či mléčných výrobků.
„Zákazníkům přinášíme také benefit v podobě Wi-Fi připojení
zdarma či možnosti zpříjemnit si nákup lahodnou kávou z automa-

tu vyrobeného speciálně pro prodejny Lidl,”
představil plánované novinky pro zákazníky mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.
Při stavbě je myšleno také na zaměstnance, kteří se mohou těšit na nové zázemí.
Zákazníkům bude k dispozici prostorné parkoviště o kapacitě 120 parkovacích míst. Pro komfortnější parkování bude vybaveno místy o šířce 2,7 metru. Speciálně vyčleněná
parkovací místa zde naleznou také rodiny s dětmi. Důležitým
aspektem nové budovy bude i její ekologická šetrnost. K ochraně
životního prostředí přispějí lepší tepelně-izolační vlastnosti budovy, efektivní systém podlahového vytápění a chlazení a použití
ekologických chladicích technologií. V rámci interiéru prodejny
i na parkovišti bude využito úsporné LED osvětlení
S otevřením nové prodejny Lidl v Dobrušce se počítá v polovině roku 2021.
(re)

Vizualizace nabízí pohled na novou prodejnu Lidl v Dobrušce, která poskytne komfortní prostředí.

PARÁDNÍ ROZHLEDNA. Další z řady nových rozhleden v našem regionu vyrostla na Šibeníku nad Novým Hrádkem. Monumentální stavba s infocentrem a zázemím pro návštěvníky je
připravena k otevření. Určitě se bude těšit velkému zájmu turistů.

KALENDÁŘ NA POČEST VÝROČÍ MALÍŘKY VĚRY JIČÍNSKÉ. V nadcházejícím roce si v našem městě připomeneme výročí české malířky Věry Jičínské (*3. července 1898, † 27. března
1961) hned několika počiny. Rodačka z Ostravska velkou část
svého života spojila s Dobruškou poté, co se po studiích v Praze,
Mnichově a Paříži provdala za Prokopa Laichtera. V našem kraji
pak velmi často tvořila. První připomínkou významné umělkyně
je vznik reprezentativního nástěnného kalendáře „2021 Věra Jičínská“. Třináct něžných obrazů lze díky vysoké kvalitě ve formátu 55 x 54 cm vystřihnout i s reprodukcí podpisu Věry Jičínské.
Po zarámování je bude možné umístit doma na zeď. Malířka
se svým manželem hodně cestovala a ráda malovala krajiny.
Učarovaly jí Orlické hory a Podorlicko. Zde díky manželovu dobrušskému původu trávili léto na chalupě. Jičínská v Dobrušce
našla domov a ráda se sem vracela. Laichterův domek v Domašínské ulici ji naplňoval klidem.
(re)

