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SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ byla první zářijový den zahájena výstava Věra Jičínská / doma v Dobrušce, která představuje 23 restaurovaných děl a další desítky kreseb malířky, od jejíž smrti letos uplynulo šedesát let. Podrobnosti o výstavě a křtu nové publikace
o významné výtvarnici najdete na straně 9.
PIETA. Starosta Petr Lžíčař uctil na vyšehradském hřbitově položením květin památku Radoslava Brzobohatého, čestného občana Dobrušky. Představitel legendárního seriálového F. L. Věka by v pondělí 13. září oslavil devětaosmdesáté narozeniny.
V neděli 12. září pak uplynulo devět let od jeho skonu.

Více než sto dětí se přihlásilo do výtvarné soutěže FRANTIŠEK KUPKA – MALÍŘ
SVĚTA. Absolutní vítězkou se stala šestiletá Zuzanka Martincová, která za kresbu
koníka obdržela od odborné poroty a veřejnosti celkově nejvíce hlasů. Výsledky najdete na straně 17.
V pondělí 6. září se v dobrušském kině uskutečnila republiková předpremiéra filmu
STÁŘÍ NENÍ PRO SRABY. Není se co divit, protože důležité scény se natáčely
v dobrušském krytém bazénu za účasti známých herců i místních komparzistů. Atmosféru natáčení přiblížila beseda se členy štábu v čele s režisérem Tomášem Magnuskem a hercem Martinem Dejdarem.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
uplynulý
měsíc
byl doslova „nadupaný“ kulturními
a společenskými
akcemi. Vše odstartovala vernisáž výstavy Věra
Jičínská / doma
v Dobrušce a křest
publikace o malířce, od jejíž smrti uplynulo letos šedesát let. Návštěvníci mohli
obdivovat třiadvacet restaurovaných děl
a desítky kreseb.
Významným počinem bylo slavnostní otevření nové expozice vlastivědného
muzea - Domu Františka Kupky v čp. 323,
kde malíř v mládí žil. Jsem přesvědčen,
že 150. výročí narození světoznámého
umělce jsme v našem městě i v sousedním
Opočně oslavili důstojným způsobem.
Šestý ročník Dobrušské filmové klapky
nabídl vedle filmových projekcí, přednášek a besed rovněž slavnostní chvíle. Bylo
mně ctí na vernisáži výstavy s názvem
Kdo nám všechno přál? ve sladovně pivo-

varu předat panu Miloni Čepelkovi zlatou
medaili Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti kultury a za dlouholetou
popularizaci Dobrušska. Účastníci klapky
měli příležitost strávit nezapomenutelné
chvíle s význačnými osobnostmi - legendární herečkou Marií Tomášovou, Janem
Klusákem, Pavlem Taussigem a dalšími.
Jsem rovněž rád, že po roční pauze
způsobené koronavirovou pandemií jsme
mohli uspořádat kulturní vrchol roku Svatováclavské slavnosti. Třídenní akce nabídla bohatý program, k jehož vrcholům
patřil koncert hudebníka Davida Kollera.
Neméně zajímavé akce přinesou
i nadcházející dny. Ve středu 13. října
se ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 uskuteční tradiční Slavnostní večer, na kterém budou předány
medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky. Po Miloni Čepelkovi převezme
ocenění dalších pět osobností dobrušského veřejného a společenského života.
Galavečerem bude provázet spisovatelka
a rozhlasová moderátorka Zuzana Maléřová, v programu vystoupí zpěvačka a herečka Alžběta Bohdanová, kterou na kytaru

doprovodí hudebník a skladatel Vratislav
Zochr.
Po loňské vynucené přestávce se letos
opět uskuteční reprezentační ples města.
Na tanečním parketu v sokolovně se sejdeme v sobotu 30. října. K tanci a poslechu zahraje orchestr James Band z Hradce
Králové, jako hosta večera přivítáme Felixe Slováčka. Máme se na co těšit. Na obě
akce jste srdečně zváni. Přeji vám příjemné prožití říjnových dnů a šťastnou ruku
při parlamentních volbách.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 85
Ve čtvrtek 23. září oslavil významné životní jubileum 85 let Miloň Čepelka, rodák z Pohoří, občan města
Opočna, absolvent gymnázia v Dobrušce a velký patriot kraje pod Orlickými horami.

Zlatá medaile pro Miloně Čepelku
Úvod šestého ročníku Dobrušské filmové klapky se nesl
ve slavnostním duchu. V rámci vernisáže výstavy Kdo nám
všechno přál? ve sladovně rodinného pivovárku starosta Petr
Lžíčař předal zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
v oblasti kultury a za dlouholetou popularizaci Dobrušska panu
Miloni Čepelkovi. O jejím udělení rozhodli zastupitelé našeho
města v pondělí 13. září.
Básník, prozaik, textař, herec, zpěvák, scenárista, moderátor
a cimrmanolog oslavil ve čtvrtek 23. září 85 let.
Rodák z nedalekého Pohoří v roce 1954 absolvoval dobrušské
gymnázium. Následně vystudoval obor český jazyk a literatura na Vysoké škole pedagogické v Praze. Po krátkém působení v roli kantora na základní škole v Novém Kníně nastoupil
jako redaktor do Československého rozhlasu. V roce 1967 spoluzakládal kultovní Divadlo Járy Cimrmana, v němž působí
dodnes.
Miloň Čepelka moderuje v několika rozhlasových stanicích.
Je autorem dlouhé řady televizních a rozhlasových her, pohádek,
písňových textů, zábavných a literárních pořadů, několika básnických sbírek, tří novel a jedné knihy povídek.
Miloň Čepelka má hluboký citový vztah k rodnému kraji, kam
se pravidelně navrací. Účinkoval ve všech pěti uplynulých ročnících semináře Dobrušská filmová klapka. Zejména jeho zásluhou
Divadlo Járy Cimrmana sehrálo v dobrušském Společenském
centru celou řadu nezapomenutelných představení. V dobrušské knihovně často beseduje a představuje svoje knižní novinky.
Kraj pod Orlickými horami rád popularizuje ve svých rozhlasových pořadech.

Při Slavnostním večeru, který se uskuteční ve středu 13. října ve Společenském centru – Kině 70, ocenění dále převezmou
Božena Laštovičková, Renata Moravcová, Jaroslava Šafářová,
Vladimír Voborník a Vladimír Zrzavý.
(dr)
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města.

Rada města
dne 23.08.2021
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
14/2021 dle předloženého návrhu
– vyplacení odměny ředitelce Domu dětí
a mládeže, Dobruška, Ing. Jaroslavě Šafářové u příležitosti ukončení funkce vedoucího
zaměstnance dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena ve vyúčtování měsíce
srpna 2021
– s účinností od 01.09.2021 platové zařazení,
tarifní plat a příplatek za vedení ředitelce
Domu dětí a mládeže, Dobruška
– uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí na části pozemků parc. č. 2170/1 –
cca 1800 m2 a parc. č. 2171 – cca 1200 m2
v obci a k. ú. Dobruška se společností PS
BRNO, s. r. o.
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výstavba sportoviště
- sprinterské dráhy a dráhy pro skok daleký pro ZŠ Fr. Kupky, Dobruška uzavření
smlouvy o dílo se společností SPORTOVNÍ
PODLAHY ZLÍN, s. r. o. Nabídková cena
této společnosti činí 4.848.793,07 vč. DPH
podle platné sazby
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na stavbu Výměna vodovodního řadu
v Domašínské ulici, Dobruška se společností AQUA SERVIS, a. s. Celková cena
za provedené práce včetně víceprací činí
1.347.894,78 Kč bez DPH
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Změna č. 6 Územního plánu
Dobruška uzavření smlouvy o dílo se společností SURPMO, a. s. Nabídková cena
této společnosti činí 217.800 Kč vč. DPH
21 %
– podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na hospodaření
v lesích podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
v celkové výši 29.640 Kč u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje v souladu s platnými předpisy
– uzavření smlouvy o dílo na stavbu Výměna vodovodního řadu v Kostelní ulici,
Dobruška, vodovodní přípojka ke kovárně,
se společností AQUA SERVIS a. s. Cena
za provedené práce činí 799.763,71 Kč vč.
21 % DPH
– zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek č. 812/14 a 813/14 v bytovém domě čp. 812, 813 v Mírové ulici
v Dobrušce a vyhlášení výběrových řízení
na určení jejich kupujících
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v Pulicích a ulicích Na Příčnici a Pulické v Dobrušce
– pořadí nabídek účastníků na prodej bytové
jednotky č. 812/15 v budově čp. 812, 813
v Mírové ulici v Dobrušce: 1. XXXXX
- nabízená kupní cena 1.010.999 Kč, 2.
XXXXX - nabízená kupní cena 950.000 Kč,
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–

–

–
–

–

–

3. XXXXX - nabízená kupní cena
805.000 Kč a 4. XXXXX - nabízená kupní
cena 801.000 Kč.
pořadí nabídek účastníků na prodej bytové
jednotky č. 813/13 v budově čp. 812, 813
v Mírové ulici v Dobrušce: 1. XXXXX - nabízená kupní cena 1.723.999 Kč, 2. XXXXX
- nabízená kupní cena 1.668.000 Kč,
3. XXXXX - nabízená kupní cena
1.631.000 Kč, 4. XXXXX - nabízená kupní
cena 1.350.000 Kč, 5. XXXXX - nabízená
kupní cena 1.201.100 Kč, 6. XXXXX - nabízená kupní cena 1.125.000 Kč, 7. XXXXX
- nabízená kupní cena 1.123.913 Kč a 8.
XXXXX - nabízená kupní cena 949.999 Kč
prominutí platby za stánek Střední průmyslové škole, Odborné škole a Základní škole,
Nové Město nad Metují, pracoviště Opočno
při prodeji na Svatováclavských slavnostech dne 25.09.2021
program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 13.09.2021
přijetí daru – 99 balení oplatek s různými
náplněmi (propagační předměty) v celkové
hodnotě 2.334 Kč vč. DPH od dárce Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rodný
kraj Františka Kupky
uzavření smlouvy o výpůjčce č. VMD
2/2021 s Moravskou galerií v Brně, jejímž
předmětem je zapůjčení obrazu malířky
Věry Jičínské – Autoportrét s cigaretou
na výstavu Civilizovaná žena, která se bude
konat od 08.10.2021 do 10.07.2022
náklad 200 ks publikace Věra Jičínská /
doma v Dobrušce za celkovou cenu tisku a grafiky 45.600 Kč bez DPH (233 Kč/
kus) a rozdělení nákladu v poměru: 100 ks
do prodeje (prodejní cena 200 Kč vč. DPH
za kus) a 100 ks na dary

souhlasí
– s předloženou projektovou dokumentací pro
akci Dobruška, ul. Mlýnská, Sadová – rek.
NN, kNN vypracovanou společností MATEX HK, s. r. o. za přiložených podmínek
– s předloženou projektovou dokumentací pro
stavbu Dobruška Unifikace TS kvn10/35kV
vývod 1 vypracovanou společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o. za přiložených
podmínek
– se zvláštním užíváním místních komunikací
dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997
Sb. na pozemcích parc. č. 2952/4, 2952/1,
270/131, 2952/9, 2715/20, 2952/10 v kat.
území Dobruška pro stavbu Rozšíření sítě
elektronických komunikací (SEK) Domašínská, Dobruška, jejíž stavebníkem bude
společnost Nej.cz, s. r. o.
– s podnájmem prostoru sloužícího podnikání – kosmetika o výměře 14,90 m2 v II. NP
budovy polikliniky čp. 99 v Pulické ulici
v Dobrušce – pronajatého Mgr. Barbaře Baškové, IČO 07406258, Mgr. Šárce Školníkové, klinickému logopedovi, IČO 11688149,
na 2 – 3 dny v týdnu od 01.09.2021

jmenuje
– komisi pro hodnocení nabídek na prodej
bytových jednotek č. 812/14 a 813/14 v bytovém domě čp. 812, 813 v Mírové ulici
v Dobrušce v tomto složení: Miroslav Sixta, člen komise, Mgr. Daniel Radoch, člen
komise, Ing. Zdeňka Hanousková, člen komise, a Petra Hůlková, náhradník za člena
komise

byla seznámena
– s výpovědí nájmu částí pozemků parc. č.
2944/2 a 1051/20 v obci a k. ú. Dobruška
dle nájemní smlouvy uzavřené se společností Servisbal nemovitosti, s. r. o.

pověřuje
– s účinností od 01.09.2021 referentku Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Dobruška Ing. Radku Sobotkovou vedením odboru sociálních věcí a zdravotnictví
do doby jmenování nového vedoucího tohoto odboru

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit prodej bytové jednotky č. 812/15
v budově čp. 812, 813 stojící na pozemku
parc. č. 2150/24 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem
na společných částech budovy čp. 812, 813
o velikosti 35/1762 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/24 o velikosti 35/1762 manželům XXXXX do jejich
společného jmění manželů za nejvyšší
ve výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu
1.010.999 Kč
– schválit prodej bytové jednotky č. 813/13
v budově čp. 812, 813 stojící na pozemku
parc. č. 2150/24 v obci a katastrálním území Dobruška se spoluvlastnickým podílem
na společných částech budovy čp. 812, 813
o velikosti 52/1762 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/24 o velikosti 52/1762 manželům XXXXX do jejich
společného jmění manželů za nejvyšší
ve výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu
1.723.999 Kč
– rozhodnout o poskytnutí/neposkytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč společnosti MARTA, spol. s r. o. na činnost
– zajištění provozu pojízdné prodejny pro
místní části Dobrušky Běstviny a Domašín
v roce 2021
– schválit udělení ceny města Dobrušky –
zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky v oblasti kultury a za dlouholetou popularizaci Dobrušska XXXXX
– schválit udělení ceny města Dobrušky
– stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky v oblasti práce s mládeží
XXXXX
– schválit udělení ceny města Dobrušky –
stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj města
v oblasti školství XXXXX
– schválit udělení ceny města Dobrušky –
stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky v oblasti veřejného života, kultury a sportu XXXXX
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Rada města
dne 06.09.2021
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
15/2021 dle předloženého návrhu
– uzavření smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro 17
bytů v novém městském bytovém domě
v ul. Fr. Kupky na pozemcích parc. č. 419
a 420 v kat. ú. a obci Dobruška se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro společné prostory v novém městském bytovém
domě v ul. Fr. Kupky na pozemcích parc.
č. 419 a 420 v kat. ú. a obci Dobruška se
společností ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro výměníkovou stanici v novém městském bytovém domě v ul. Fr. Kupky na pozemcích
parc. č. 419 a 420 v kat. ú. a obci Dobruška
se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce Domašínská - parkoviště,
komunikace, Dobruška formou odeslání výzvy o zahájení výběrového řízení těmto obchodním subjektům: KERSON spol. s r. o.,
STAVITELSTVÍ DS s. r. o., DLAŽBA Vysoké Mýto s. r. o., STRABAG a. s. a AGILE
spol. s r. o.
– výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek
a všech jejích dalších příloh pro výběrové
řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce Domašínská – parkoviště, komunikace, Dobruška
– uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby 17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška uzavřenou se společností STATING
s. r. o., jímž se upravuje rozsah provádění
díla a současně se zvyšuje celková cena díla
o 375.908,25 Kč bez DPH na celkových
28.984.148,44 Kč bez DPH
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro
stavbu: Oprava vodovodu (50) a kanalizace
(50) na pozemcích parc. č. 739/1 a 739/2
v kat. území Pulice se společností AQUA
SERVIS a. s. Původní termín dokončení se
posouvá z 30.06.2021 na 20.09.2021
– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro
umístění vodovodní a kanalizační přípojky v městských pozemcích parc. č. 642/1
a 634/22 v k. ú. Pulice
– objednání projektové dokumentace a odborného odhadu nákladů dle nabídky č.
5/2021 ke stavbě: Revitalizace areálu staré
teplárny v Dobrušce u společnosti ORGATEX – NÁCHOD s. r. o. v ceně 648.560 Kč
vč. 21 % DPH
– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu
pozemků č. 438/2012 se Zemědělským družstvem Zlatý potok, jímž se od 01.01.2021
zvyšuje cena nájmu na 19.652 Kč
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001225/VB/1,
Dobruška, p.č. 2150/47 – přeložka kVN,kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– prodej ekologického WC - teplárna stará,
inv. č. 2117056 za celkovou cenu 500 Kč

–

–

–

–

–

splatnou při předání ekologického WC.
Ekologické WC je ve špatném technickém
stavu, je neopravitelné a pro město nepotřebné a nevyužitelné
zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek č. 812/14 a 813/14 v bytovém domě čp. 812, 813 v Mírové ulici
v Dobrušce a vyhlášení výběrových řízení
na určení jejich kupujících
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
6.427 Kč spolku Senioři České republiky,
z. s., Městská organizace Dobruška na akci
Poznávací zájezd do závodu Škoda Auto
Mladá Boleslav a Škoda Muzea, která se
uskuteční dne 30.09.2021
uzavření darovací smlouvy č. KVA-JJ-21044-SR se společností Škoda auto a. s.,
jejímž předmětem je darování finančních
prostředků ve výši 200.000 Kč za účelem
podpory projektu Dům Františka Kupky –
nová expozice Vlastivědného muzea Dobruška
uzavření smlouvy o spolupráci s Národním
technickým muzeem, společností MBM
rail, s. r. o. a Společností pro revitalizaci
místních drah, z. s., jejímž předmětem je
příprava jízd parního motorového vozu Komarek na trase Dobruška-Opočno pro veřejnost dne 28.09.2021
uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS za účelem zajištění semináře řídících pracovníků městské policie

jmenuje
– hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení
a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce Domašínská - parkoviště, komunikace, Dobruška
v tomto složení: Ing. Ivan Ešpandr vedoucí
odboru rozvoje města, Ivo Hagara, investiční technik, Radek Stejskal, DiS., referent
odboru rozvoje města
– komisi pro hodnocení nabídek na prodej
bytových jednotek č. 812/14 a 813/14 v bytovém domě čp. 812, 813 v Mírové ulici
v Dobrušce v tomto složení: Miroslav Sixta, člen komise, Mgr. Daniel Radoch, člen
komise, Ing. Zdeňka Hanousková, člen komise, a Petra Hůlková, náhradník za člena
komise

rozhoduje
– při zadávání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce Stavební úpravy městského úřadu v Dobrušce dle § 48 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení účastníka zadávacího řízení Stavrecon
Pardubice, s. r. o. z důvodu neprokázání
poskytnutí požadované jistoty způsobem
stanoveným v § 41 odst. 4 tohoto zákona
– při zadávání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce Stavební úpravy městského úřadu v Dobrušce dle § 122 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy
o dílo ve znění odpovídajícím zadávací
dokumentaci zakázky, a to pouze tehdy,
splní-li dodavatel veškeré podmínky pro
uzavření smlouvy stanovené zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a nebudou-li v zákonné lhůtě podány námitky proti rozhodnutí

zadavatele o výběru dodavatele k uzavření
smlouvy, se společností KERSON, spol. s r.
o. Nabídková cena činí 22.051.886,08 Kč
vč. DPH 21 %

souhlasí
– s napojením nové místní komunikace realizované společností J&P Bros. s. r. o.
vybudované v rámci projektu výstavby
4 bytových domů a související technické
a dopravní infrastruktury Bytové domy
Javorová - Dobruška, na místní komunikaci ulice Javorová formou křižovatky dle
předloženého situačního výkresu. Souhlas
s tímto napojením je podmíněn kladným
stanoviskem Odboru výstavby a životního
prostředí městského úřadu Dobruška – silničního správního úřadu a Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje

zamítá
– žádost společnosti Dobruška.net, s. r. o.
o povolení uložit na obecní pozemky v ulici
Domašínská optickou datovou síť a souhlasí se zněním vyjádření k žádosti

ruší
– z důvodu nezveřejnění záměru své usnesení
č. RM 14/117/2021 ze dne 23.08.2021

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit obecně závaznou vyhlášku č.
1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
– schválit obecně závaznou vyhlášku č.
2/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí
– schválit udělení ceny města Dobrušky –
bronzové medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti práce s nevidomými
paní XXXXX
– rozhodnout o poskytnutí/neposkytnutí investiční dotace ve výši 230.000 Kč na akci
Rekonstrukce sociálního zařízení v sokolovně v Dobrušce spolku Tělocvičná jednota Sokol Dobruška

Zastupitelstvo města
dne 13.09.2021
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 12/2021 15/2021 schválenými Radou města Dobrušky

bere na vědomí
– návrhy na změnu územního plánu s tím,
že návrhy budou zahrnuty do Změny č. 6
Územního plánu Dobruška, kde budou
prověřeny. Úhrada nákladů na zpracování
změny bude v souladu s usnesením Zastupitelstva města Dobrušky č. ZM 10/15/2021
písm. c) ze dne 14.06.2021

schvaluje
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností
od 01.01.2022
– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 01.01.2022
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– prodej bytové jednotky č. 812/15 v budově čp. 812, 813 stojící na pozemku parc.
č. 2150/24 v obci a katastrálním území
Dobruška se spoluvlastnickým podílem
na společných částech budovy čp. 812, 813
o velikosti 35/1762 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/24 o velikosti 35/1762 za nejvyšší ve výběrovém
řízení nabídnutou kupní cenu 1.010.999 Kč
a uzavření příslušné kupní smlouvy se
smluvními
podmínkami
stanovenými
v souladu se zveřejněným záměrem prodeje
bytové jednotky
– prodej bytové jednotky č. 813/13 v budově čp. 812, 813 stojící na pozemku parc.
č. 2150/24 v obci a katastrálním území
Dobruška se spoluvlastnickým podílem
na společných částech budovy čp. 812, 813
o velikosti 52/1762 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 2150/24 o velikosti 52/1762 za nejvyšší ve výběrovém
řízení nabídnutou kupní cenu 1.723.999 Kč
a uzavření příslušné kupní smlouvy se
smluvními
podmínkami
stanovenými
v souladu se zveřejněným záměrem prodeje
bytové jednotky
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 60.000 Kč společnosti MARTA,
spol. s r. o. na činnost – zajištění provozu

–

–

–

–

–

–

–

pojízdné prodejny pro místní části Dobrušky Běstviny a Domašín v roce 2021
poskytnutí investiční dotace ve výši
230.000 Kč na akci Rekonstrukce sociálního zařízení v sokolovně v Dobrušce spolku
Tělocvičná jednota Sokol Dobruška
udělení ceny města Dobrušky – zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
v oblasti kultury a za dlouholetou popularizaci Dobrušska Miloni Čepelkovi
udělení ceny města Dobrušky – stříbrné
medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti práce s mládeží Ing. Jaroslavě
Šafářové
udělení ceny města Dobrušky – stříbrné
medaile Za zásluhy o rozvoj města v oblasti
školství Ing. Vladimíru Voborníkovi
udělení ceny města Dobrušky – stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
v oblasti veřejného života, kultury a sportu
Pplk. v. v. Vladimíru Zrzavému
udělení ceny města Dobrušky – bronzové
medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti sportu paní Boženě Laštovičkové
udělení ceny města Dobrušky – stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
v oblasti práce s nevidomými paní Renatě
Moravcové

Z pracovního diáře starosty
■ Čtvrtek 19. 8. – neděle 22. 8.: návštěva
slovenských partnerských měst Hnúšťa
a Veľký Meder
■ Pondělí 23. 8.: schůze rady města,
kontrolní den na stavbě 17 bytových
jednotek, jednání o komplexních pozemkových úpravách na Spáleništi
■ Úterý 24. 8.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly
■ Středa 25. 8.: porada ředitelů škol
■ Čtvrtek 26. 8.: jednání Finančního výboru Královéhradeckého kraje
■ Pátek 27. 8.: porada vedoucích odborů
a oddělení městského úřadu a organizačních složek
■ Pondělí 30. 8.: kontrolní den na stavbě
17 bytových jednotek
■ Úterý 31. 8.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly
■ Středa 1. 9.: přivítání prvňáčků, jednání dopravní skupiny, vernisáž výstavy
Věry Jičínské

■ Čtvrtek 2. 9.: jednání s předsedou představenstva Stavebního bytového družstva Karlem Jouklem
■ Pondělí 6. 9.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě 17 bytových jednotek, křest publikace Padesát let Veřejné

Petr Lžíčař a Miroslav Sixta při slavnostním kladení věnců k památníku Sv. Štefana ve Veľkém Mederu.

Okénko poslance Petra Sadovského:
Ohlédnutí za čtyřletým volebním obdobím
Vážení a milí
spoluobčané,
píši poslední okénko jako poslanec
za Královéhradecký
kraj v tomto volebním období. Rád
bych se zpětně ohlédl za čtyřletým ob6

dobím, které jsem v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR i díky vám měl možnost
prožít.
Sněmovna je tak trochu jako „život".
Nic není zadarmo a vše něco stojí. Sněmovna „dává", ale i „bere". Je na člověku,
jak si s tím dokáže poradit a jak to vnímá.
Na druhou stranu poskytuje zákonodárcům
jedinečnou možnost podílet se na změnách.

– dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní zařízení města Dobrušky

volí
– členem Rady města Dobrušky Bc. Martinu
Raškovou

Zastupitelstvo na svém zasedání v pondělí
13. září zvolilo členem rady města Dobrušky Bc. Martinu Raškovou. Novým zastupitelem se stal Ing. Petr Pavel Poláček.

lyžařské školy Dobruška
■ Úterý 7. 9.: kontrolní den
na stavbě sportovní haly
■ Středa 8. 9. – pátek 10. 9.:
setkání představitelů partnerských
měst V4 v Olomouci
■ Sobota 11. 9.: otevření nové expozice
muzea Dům Františka Kupky, jednodenní výstava originálů Františka Kupky v Opočně
■ Pondělí 13. 9.: kontrolní den na stavbě
17 bytových jednotek, zasedání zastupitelstva města
■ Úterý 14. 9.: konference ředitelů projektových společností
■ Středa 15. 9.: seminář k rozvojovému
potenciálu obcí a regionů
■ Čtvrtek 16. 9.: jednání s předsedou
představenstva Stavebního bytového
družstva Karlem Jouklem, jednání dozorčí rady společnosti Aqua servis
■ Pátek 17. 9. – neděle 19. 9.: Dobrušská
filmová klapka

Dala mi též pokoru při zacházení s mocí
a spoluzodpovědnost za vývoj věcí. Sněmovna mě v neposlední řadě reálně přesvědčila o tom, že správně dělaná politika
je službou pro lidi. Jak jsem v minulosti
psal, jde o jiný svět. Dodnes nevím, jak je
to možné, ale už jeden den práce vás poznamená. Ve chvíli, kdy se za vámi po celodenním jednání zavřou masivní dřevěné
dveře jednacího sálu, je poměrně těžké vrátit se nohama zpět na zem. Pražanům to prý
trvá maximálně dvě hodiny, nám ostatním,
co tam trávíme celý týden, až dva dny.
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Nicméně to je pro mě životní zkušenost,
které nikdy litovat nebudu. Jak se říká,
„člověk v životě lituje toho, co neudělal".
Po celou dobu jsem se snažil neudělat
ostudu sobě ani naší Dobrušce. Kolegové
poslanci, kteří ve sněmovně působí již několikáté volební období, říkají, že člověk
se v ní první čtyři roky učí a teprve další
období pracuje naplno. Šel jsem do toho
s tím, že se mohou nejen učit, ale zároveň
i pracovat. Snažil jsem se předkládat návrhy zákonů, o kterých jsem byl přesvědčen,
že mohou věci měnit k lepšímu pro dobro
nás všech. Sám jsem navrhoval nebo jsem
byl součástí týmu předkladatelů. Z 25
návrhů zákonů, na kterých jsem se podílel nebo je předložil, se do předposlední
schůze 11 schválilo. Ostatní většinou nebyly včas projednány, proto spadnou tzv.
„pod stůl" a budou se muset znovu předložit a projednat v příštím volebním období.
Předložil jsem 10 pozměňovacích návrhů
zákonů, které jsem připravoval osobně.
Většinou se jednalo o zákony týkající se
dopravy, vězeňství, bezpečnosti nebo Ministerstva spravedlnosti, prostě okruhy,
které jsem měl na starost. Snažil jsem se
v rámci možností (covid) být na všech
hlasováních a to i za polovičního počtu
poslanců, takže mám více jak 80% účast.
To vše obnášelo spoustu času - jednání
s ministry a jejich týmy, s náměstky, návštěvy velvyslanectví nebo firem, v nichž
se zákonné změny promítnou, a zároveň
i čas strávený s občany, pro něž jsem toto
celé dělal.
Na druhou stranu vše, co jsem popsal,
má i odvrácenou tvář. Sněmovna bere volný čas, vezme soukromí, rodinu, přátele
(některé jsem neviděl čtyři roky). V tom

lepším
případě
ráno v osm přijdete
a po dvanácti hodinách odcházíte.
Neumíte si představit, jak se vám
třesou ruce, nohy
i hlas, když se máte
poprvé
postavit
za řečnický pult
sněmovny. Dodnes
mám trému, když
hovořím ke dvěma
stovkám poslanců.
Oslovuji lidi, které
jsem předtím znal
jen z televize. Nyní
už vím, že jsou to také lidé z masa a kostí.
S některými si rozumíte, s jinými nikdy
společnou řeč nenajdete, přesto respektujete jejich názory a postoj. Vše jsou zkušenosti, které mně už nikdo nevezme.
Trápí mě fakt, že ač jsem zástupcem
i svého města, nemám ze své pozice příliš možností městu přímo pomoci. Snažil
jsem se pro vedení našeho města zajišťovat schůzky na ministerstvech, jednání
s ministry, náměstky nebo řediteli. Projednávali jsme možnosti získání různých

dotací pro Dobrušku a další možnosti, jak
ji udělat ještě lepším místem pro náš společný život. Podařilo se postavit okružní
křižovatku, zahájila se výstavba sportovní
haly za spoluúčasti státu (30 mil.), obchodní řetězec u nás otevřel prodejnu
Lidl, dokončuje se obytný dům u školy
Fr. Kupky, získali jsme spoustu dotačních
titulů z různých ministerstev díky připravenosti projektů.
Děkuji starostovi Ing. Petru Lžíčařovi,
místostarostovi Miroslavu Sixtovi, zastupitelům města, své rodině a všem dalším
za to, že byli tolerantní k mojí práci a vycházeli mi maximálně vstříc. Postrádal
jsem více času pro to, abych se mohl ještě
výrazněji podílet na společném vedení
města či dalších aktivitách. Zmínění lidé
mi poskytli dostatečný prostor pro práci
v PSP ČR.
Ještě jednou vám všem moc děkuji
a přeji krásný podzim.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR

Report krajského zastupitele
Jako
předseda
Výboru pro sport
a volnočasové aktivity Zastupitelstva
Královéhradeckého
kraje jsem měl tu
čest se 2. září účastnit
slavnostního
otevření Regionální
fotbalové akademie Královéhradeckého
kraje (https://akademie.fotbal.cz/).
Jedná se o projekt FAČR (Fotbalová
asociace ČR), který již funguje v několika regionech České republiky. U nás
projekt podporovaný městem Hradec
Králové i Královéhradeckým krajem našel své místo při ZŠ Sever v Hradci Králové. Komplexní studijní a tréninkové plány
i servis špičkových profesionálů z řad trenérů, lektorů, fyzioterapeutů i lékařů tak
umožní fotbalovým talentům věkových
kategorií 14 a 15 let z našeho kraje jejich
osobní rozvoj v období života, které je pro
jejich budoucnost tím zásadním. V nej-

bližší době se to bude týkat i několika
odchovanců dobrušského fotbalu, což je
jistě velmi povzbudivé zjištění pro místní
oddíl.
Krátkou informaci věnuji také jednání
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
během kterého došlo ke schválení krajských dotačních programů pro nadcházející rok 2022. Jelikož většinu těchto žádostí
je nutné podat ještě v letošním roce, rád
bych uspořádáním semináře na přelomu
října a listopadu předal zástupcům města, spolků i sportovních oddílů informace,
kde a jak je možné žádosti podávat tak,
aby dokázali využít možností financování svých činností z krajských dotačních
programů v mnohem větší míře, než tomu
bylo v minulosti. Je to další z několika činností, kterou mohu jako krajský zastupitel
přímo pomoct v oblasti, které se věnuji.
V rámci odstavce věnovaného jednání
Zastupitelstva města Dobrušky ze dne 13.
září bych rád poděkoval kolegům zastupitelům, kteří vyjádřili svým hlasováním

podporu mému návrhu pro udělení ceny
města Dobrušky - stříbrné medaile paní
Renatě Moravcové a to za zásluhy o rozvoj města v oblasti práce s nevidomými
a zároveň udělení ceny města Dobrušky
- bronzové medaile paní Boženě Laštovičkové a to za zásluhy o rozvoj města
v oblasti sportu.
Závěrem bych se rád jen velmi krátce
vyjádřil k nadcházejícímu období. Česká
republika stojí před rozhodnutím, zda-li
se vydáme na cestu populismu, extrémismu, dalšího zadlužování a oligarchie, při
kterém výhody plynou do rukou jednotlivců a stát jako celek na to doplácí, a nebo
se dokážeme vrátit na cestu demokratického rozhodování o své budoucnosti.
Proto nenechte za sebe rozhodovat ostatní
a nenechte svůj jedinečný hlas zbytečně
propadnout. Přeji vám všem krásný a radostný podzim.
Mgr. Petr Poláček,
člen Zastupitelstva města Dobrušky
člen Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje
7
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AKTUALITY Z MĚSTA
Oslavili jsme 150. výročí narození mistra Františka Kupky

Oslavy významného jubilea světoznámého malíře Františka Kupky byly zahájeny koronaviru navzdory již v květnu
výstavou s názvem Návraty do mládí
Františka Kupky v Dobrušce, Opočně
i Jaroměři, která byla k vidění na plakátovacích plochách. Obě města (Kupkovo
rodné Opočno a Dobruška, kde malíř vyrostl) pořádala v průběhu roku dvě výtvarné a jednu fotografickou soutěž na téma
Abstrakce. Pro děti byla zorganizována i tematická venkovní hra s ukrytými
schránkami, na jejímž konci, po projití
míst spojených s malířem, čekala za zjištěnou tajenku malá odměna.
V rámci oslav si města připomněla
také Kupkovu legionářskou minulost.
Světoznámý malíř se v pokročilém věku
43 let s dalšími stovkami Čechů žijícími
ve Francii přihlásil do cizinecké legie,
kde vytvořili rotu Nazdar. Dobrušští občané bojovali častěji v legiích ruských,
proto v letošním roce konečně také u nás
zastavil Legiovlak. Ambiciózní projekt
Československé obce legionářské, který si
předsevzal představit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920,
navštívilo v Dobrušce asi 3300 zvědavců.
V průběhu léta mohli návštěvníci v synagoze zhlédnout výstavu Tajemství barev
o dějinách pigmentů. Na počátku září byla

Dům Františka Kupky před rekonstrukcí.

zahájena výstava obrazů Kupkovy žačky
malířky Věry Jičínské v malém sále kina
a výstava Československé legie ve Francii
v Hotelu Dobruška zapůjčená od Československé obce legionářské.
Program oslav vyvrcholil 10. – 12. září.
Město Opočno připravilo na pátek 10. září
vernisáž výstavy fotografa Karla Steinera
a po ní módní přehlídku, jejíž pomyslnou
třešničkou na dortu bylo předvedení modelu přední české návrhářky Beaty Rajské
inspirovaného jedním z Kupkových obrazů. Následující den jsme pak byli svědky
neopakovatelné události, totiž výstavy
čtyř mistrových originálů v prostorách
výstavní síně na nádvoří Státního zámku
Opočno přímo pod taktovkou galeristy
a kurátora Zdeňka Sklenáře. (Pozn.: více

v rubrice Na návštěvě u sousedů)
V Dobrušce se 11. září slavnostně otevřela nová expozice Dům Františka Kupky
– jak napovídá název, instalovaná přímo
v domě, kde malíř František Kupka vyrostl.
Projekt přibližuje celý život a dílo českého malíře a průkopníka abstraktní tvorby,
a to včetně jeho legionářské činnosti. Koncepce byla navržena a realizována ve spolupráci s pražskou Galerií KODL a stala
se již pátou zpřístupněnou expozicí městského muzea. Nechybí zábavně-vzdělávací zóna, která nabídne aktivní interakci
s životem i dílem Františka Kupky jak pro
děti, tak pro dospělé. Prostory nové expozice jsou poměrně malé, proto nemohla
být z důvodů epidemiologické bezpečnosti slavnostně otevřena veřejně. Přestřižení
pásky v 15 hodin přihlížela asi čtyřicítka
pozvaných hostů, zástupců dobrušských
podnikatelů, pana děkana, historiků a galeristů. Pásku si společnými silami přestřihli a expozici tak otevřeli starostové
obou měst, autor projektu Karel Brázdil,
autorky expozice Eliška Havlová a Pa-

Dům Františka Kupky po rekonstrukci.

Sedmkrát střih. Fotografie na titulní straně přibližuje slavnostní otevření nové expozice vlastivědného muzea Dobruška nesoucí název Dům Františka Kupky. O přestřižení pásky se postarali (zleva) starosta Dobrušky Petr Lžíčař, zastupitel města, autor
projektu a spolumajitel domu Karel Brázdil, starostka Opočna Šárka Škrabalová a kvarteto autorů expozice - Patricie Kaválková
(Galerie moderního umění Hradec Králové), Eliška Havlová (Galerie KODL), vedoucí muzea Pavla Skalická a grafik Petr Vlček.
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tricie Kaválková, vedoucí muzea Pavla
Skalická a grafik Petr Vlček. Pro veřejnost
se dveře expozice otevřely od 17 hodin
v rámci muzejní noci. V průběhu večera
si doprovodný výklad autorek vyslechlo
na 100 návštěvníků. Největší pozornosti
se samozřejmě těšil originál obrazu Skaliska v Bretani (1905), který do Dobrušky
v roce 1934 osobně přivezla paní Kupková. Tento obraz nebyl příliš často vystaven
a veřejnost měla po letech v depozitáři konečně možnost se s ním seznámit tak, jako
s prvotinami malíře v galerii v obřadní
síni historické radnice. Do 21 hodin byly
zdarma otevřeny také všechny čtyři další
expozice muzea, program doplnila folková hudba manželů Čížkových, na náměstí
předváděl své umění a kostým flašinetář
hrající dobové valčíky, v synagoze se rozezněly skladby Bedřicha Smetany. Po 20.

hodině se rozsvítily svíčky na dvorku rodného domku
F. Vl. Heka a z ochozu radnice si mohli zájemci vyfotit
Dobrušku ve světle
lamp. Závěr oslav
v obou městech
zpestřil krátkometrážní film režisérky
Natálie Císařovské
s názvem Francek
o mládí Františka
Kupky.
Věříme, že oslavy v Opočně a Dobrušce byly důstojným připomenutím jubilea
umělce, jehož zná a jehož si také váží celý
svět. Děkujeme vám všem, kteří jste se
stali jejich součástí, a těšíme se na vidě-

nou nejen v Domě Františka Kupky čp.
323, který bude v říjnu otevřen o víkendech od 9 do 17 hodin.
Pavla Skalická,
vedoucí vlastivědného muzea Dobruška

Věra Jičínská / doma v Dobrušce
Slavnostní vernisáži a křtem doprovodné publikace byla v malém sále Společenského centra – Kina 70 zahájena výstava
Věra Jičínská / doma v Dobrušce. Milovníci výtvarného umění měli možnost
si v průběhu září prohlédnout třiadvacet
restaurovaných děl a další desítky kreseb
malířky, od jejíhož úmrtí letos uplynulo
šedesát let.
Věra Jičínská (3. července 1898 –
27. března 1961) je nesmazatelně spojena
s naším městem nejen rodinným svazkem,
ale také svým dílem. V Dobrušce často
tvořila a město se vyskytuje jako jeden
z nejčastějších krajinných motivů její
tvorby ve 40. letech 20. století.
Město Dobruška na malířku nezapomíná. V sobotu 27. března představitelé
města uctili její památku přímo na městském hřbitově, kde zazněla také Smetanova skladba Z domoviny, jež malířku
doprovodila před 60 lety na její poslední cestě. Smutné jubileum je propojeno
s další významnou osobností výtvarného světa, s Františkem Kupkou. Ten se

narodil před 150
lety v sousedním
Opočně, ale vyrostl právě v Dobrušce, a Věra Jičínská se s ním jako
studentka při svém
pařížském pobytu
několikrát setkala.
Vzpomínkové
akce vyvrcholily
výstavou nazvanou
příznačně
Věra Jičínská /
doma v Dobrušce. Byly na ní prezentovány obrazy restaurované v letech 2020–
2021 v rámci projektu Záchrana fondu
malířky Věry Jičínské za dotační podpory
Královéhradeckého kraje. Z původního
březnového termínu musela být kvůli pandemii přesunuta na září. Jedná se - od zániku malé galerie Věry Jičínské v domě
čp. 360 v Domašínské ulici v Dobrušce
v 80. letech 20. století - o další přiblížení
její tvorby návštěvníkům regionu.
Během vernisáže
představitelé města pokřtili stejnojmennou publikaci,
kterou
připravila
vedoucí městského
muzea Pavla Skalická. Je členěna
do kapitol podle výraznějších životních
a tvůrčích etap malířky, které jsou často provázány (dcera,
studentka, malířka,
žena, matka), dále
obsahuje
kapitolu o cestě obrazů
do muzea a o tom,
jakým
způsobem

byly v minulosti prezentovány. Závěrem
nechybí kapitola o smutném konci života
Věry Jičínské, spojeném s tragickým úrazem při restaurování stropní malby. Katalogová část je rozdělena na dvě výrazněji
se lišící období (1931–1937, 1938–1947)
a obsahuje více než 80 reprodukcí děl
ze sbírky vlastivědného muzea Dobruška. Součástí publikace jsou tři odborné
exkurzy – o vztahu s Janem Zrzavým,
o dějinách Dobrušky a o proběhlém restaurování. Dcera Věry Jičínské, Dana
Laichterová-Görner, žije již 50 let v USA,
ale mluví stále výborně česky a podporuje
veškeré úsilí města Dobrušky na znovuobjevení díla její maminky. Její videozdravice byla příjemným překvapením
pro účastníky vernisáže.
Nová publikace o malířce Věře Jičínské
se prodává v informačním centru Dobruška, v muzeu a v knihkupectví u Hoňků
za 200 Kč (128 stran, celobarevná).
(dr, ps)
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Slavnostní pokřtění publikace
Padesát let Veřejné lyžařské školy Dobruška 1971–2021
V letošním roce si připomínáme 50.
výročí založení Veřejné lyžařské školy
Dobruška (VLŠ). Při této příležitosti připravil SKI KLUB Dobruška (SKI KLUB)
publikaci s názvem „Padesát let Veřejné
lyžařské školy Dobruška 1971–2021“.
Slavnostní křest se uskutečnil v pondělí
6. září ve foyeru Městské knihovny Dobruška za účasti starosty města Ing. Petra Lžíčaře,
ředitele SKI KLUBu Ing. Martina Krejčíka
a členů a podporovatelů SKI KLUBu.
„Publikace byla zpracována s využitím
dostupných dobových pramenů a informací od bývalých i současných členů SKI
KLUBu, VLŠ a přátel lyžování a snowboardingu. Chceme touto publikací ukázat
našim členům, ale i dobrušské veřejnosti, jak se klub a škola vyvíjely v jednotlivých obdobích své existence a jaké
úspěchy byly dosaženy. Vzpomněli jsme

i na zasloužilé členy, kteří se nesmazatelně zapsali do jeho práce a dnes již nejsou
mezi námi. Celá publikace je doprovázena množstvím fotografií a s využitím QR
kódů si zájemci mohou prohlédnout další
fotografie z naší činnosti. Děkuji zpracovatelům publikace za odvedenou práci, jmenovitě Ing. Karlu Vítkovi. Nechť
je tato publikace důstojným připomenutím padesátileté práce všech vedoucích, instruktorů, technického personálu
a ostatních podporovatelů, kteří ve škole
působili,“ řekl ředitel SKI Klubu Dobruška Ing. Martin Krejčík.
Dále připomněl, že hlavní myšlenka,
se kterou byla VLŠ v roce 1971 založena, a to zpřístupnit pobyt na horách spojených s výcvikem co nejširšímu okruhu
dětí a mládeže, je pro nás stále aktuální
a platná a SKI KLUB bude v tomto duchu
pokračovat.
„V našem areálu pod Masarykovou chatou máme
k dispozici chatu
k odpočinku dětí
a vedoucích, vleky, techniku pro
úpravu sjezdových
tratí a výcvikové
pomůcky podporující kvalitní výcvik.
To nejcennější, co

máme, jsou naši členové, zapálení pro
společnou věc, kteří práci s dětmi a mládeží věnují svůj volný čas. Pro výcvik
máme v současnosti připravených 72
lyžařských instruktorů, 28 instruktorů
snowboardingu a tým 15 vyškolených
techniků. Každoročně absolvuje výcvik
spojený s pobytem na horách okolo 200
dětí. Prioritou je vybudování zasněžování na naší sjezdovce, výstavba zděné chaty - zázemí pro děti a zajištění
odborné přípravenosti našich cvičitelů
lyžování a snowboardingu a technického personálu,“ uzavřel své vystoupení
Ing. Martin Krejčík.
(kv)

Pozor!
Přihlášky k zájezdům VLŠ na zimní
sezonu 2021–2022 budou přijímány
elektronicky na stránkách www.skidobruska.cz od konce října 2021.

Družstevní bytová výstavba v plném tempu
V pátek 3. září se uskutečnilo ve velkém sále Hotelu Dobruška v pořadí již
třetí odložené setkání s nebydlícími členy
Stavebního bytového družstva Dobruška,
kteří jsou zařazeni do probíhající výstavby viladomů v ulici Mírová.
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Za přítomnosti odpovědného stavbyvedoucího, techničky výrobní přípravy
stavební společnosti Ch&T a členů představenstva družstva byla všem poskytnuta
jak vizualizace aktuálního stavu výstavby,
tak ještě ústní stručná informace o postupu prací.
V druhé části jednání byla diskutována
nabídnutá možnost tzv. klientských změn,
ke kterým všichni v předstihu obdrželi
potřebné základní materiály. Každému
stavebníkovi je dána možnost ještě další
prohlídky skutečných vzorků keramických obkladů, dlažby, podlahových krytin, dezénu vnitřních dveří v přímo k tomu
určené prezentační buňce na stavbě a dále
i koupelnových studiích v Hradci Králové
a Pardubicích. Stavebník si individuálně
bude moci svůj smluvní byt zhlédnout
v první dokončované hrubé stavbě domu
po výzvě vedení stavby a využít této
nabídky nebo případně si vše ponechat
ve standardu dle schváleného projektu. Celá nabídka však nesmí překročit
v úpravách podmínky platného stavebního povolení a nebude možné požadovat

změny dispozičního uspořádání
v bytech.
Představenstvo
družstva
předpokládá, že všechny tyto nabídky budou stavebníky podle jejich uvážení v této
fázi výstavby využity právě nyní a ne
až dodatečně v dokončeném bytě před
nebo po nastěhování. Mimo tuto možnost uplatnění klientských změn v bytech
představenstvo družstva nyní zabezpečuje
potřebné podklady a indikativní cenové
nabídky k navrhovaným předokenním žaluziím na všech domech, které pak budeme transparentně soutěžit.
Závěrem této dílčí informace bychom
velmi rádi veřejně poděkovali všem pracovníkům CZT a.s. a dodavatelské firmy
za příkladný přístup při přepojování hlavního teplovodního vedení a za maximální
zkrácení plánované odstávky v dodávce teplé vody všem našim odběratelům
ve městě.
Karel Joukl,
předseda představenstva SBD Dobruška
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Jiřinky prozářily sklep rodného domku F. V. Heka
Poslední srpnový víkend jsme uspořádali výstavu jiřinek ve sklepě rodného
domku F. V. Heka - F. L. Věka. I přes nepřízeň počasí si cestu do nově zpřístupněných prostor našlo 346 návštěvníků
z Dobrušky i z různých míst republiky.
Prohlédnout si mohli 36 odrůd naaranžovaných v různých nádobách v ideálním
prostředí pro naše oblíbené květiny. Vlastivědné muzeum zde zároveň na čtyřech
panelech přiblížilo historii dobrušského
muzea od počátku shromažďování sbírek
až do dnešních dnů. Toto spojení se ukázalo jako velice vhodné. Výsledný dojem
z výstavy ocenili mnozí návštěvníci zápisem do knihy.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří nám nějak pomohli. Zejména

vedoucí vlastivědného muzea Mgr. Pavle Skalické za perfektní spolupráci. Také
všem průvodkyním, které na naši výstavu upozorňovaly návštěvníky ostatních
expozic muzea. Dále technickým službám za převoz rekvizit a poskytnutí zeleně. Za propagaci v tisku děkujeme Daně
Ehlové.
Letošní rok byl pro jiřinky díky množství srážek velice příznivý. Doufejme, že
i ten příští bude pro pěstování jiřinek dobrý a že vám opět nabídneme ve sklípku
něco pro potěchu duše.
Za čtrnáct dní po dobrušské výstavě jsme chystali jiřinky na regionální přehlídku do České Skalice,
které se zúčastňujeme pravidelně již 20 let.
Do soutěže o nejhezčí květ jsme přihlásili
tmavě červenou až černou odrůdu Black

Jack. Na základě hlasování návštěvníků získala z deseti hodnocených odrůd
3. místo. Výstavu si prohlédlo celkem
1241 návštěvníků. Znovu nás to utvrdilo
v přesvědčení, že naše pěstitelské úsilí má
význam a naše květy nacházejí své obdivovatele i v silné konkurenci pěstitelů
z východních Čech.
Pěstitelé Eva a Jaroslav Kolenovi

ADVOKÁT RADÍ
Jak se bránit, když vás obtěžuje soused hlukem?
Bydlím v nájemním bytě a v sousedním bytě bydlí člověk, který si pravidelně pouští hudbu a tím mě obtěžuje.
Většinou to dělá přes den, což je ovšem
v době, kdy kvůli pandemii trávím celé
dny doma, dost nepříjemné. Co je ale
horší, minimálně jednou do týdne si ji
pouští i v noci. Nevím na koho se obrátit, když jdu za sousedem, tak mi vždy
slíbí, že se polepší, ale nic se nestane,
naposledy mi řekl, že byt je jeho a může
si v něm dělat, co chce.
Ačkoli podobné sousedské jsou poměrně časté, tak jejich řešení často vůbec nebývá jednoduché. Problémem jsou
zejména obdobné případy, kdy je vnímání problému do značné míry subjektivní
a co jednomu může přijít normální, jiného
nepřiměřeně obtěžuje. Obtěžování hlukem by obecně nemělo překračovat místní poměry. Jde o poměrně vágní pojem,
který samozřejmě bude znamenat něco
jiného v centru rušného města a něco jiného na kraji vesnice. Bude záležet nejen
na tom, jak je hudba hlasitá, ale i na tom,
kdy ji soused pouští, ale také zda tak například činí s cílem vás obtěžovat.
Ačkoli občanský zákoník obsahuje ustanovení, které přímo řeší obtěžování hlukem

a dalšími tzv. imisemi, může jít třeba o vibrace, cigaretový kouř, zápach a řadu dalších
problémů, tak soudní řešení bychom měli
volit asi až jako poslední. Předně jde často
o běh na dlouhou trať a rovněž dokazování
před soudem může být dosti složité. Soud se
totiž jen těžko spokojí s výpovědí, kde popíšete, jak je hudba obtěžující, ale bude žádat
i další důkazy, mohou to být svědecké výpovědi, ale třeba i měření hlukové hladiny, které
není nejlevnější, a samozřejmě pokud nejde
o hluk kontinuální, tak se taky může stát, že
zrovna v den měření bude vše v pořádku.
Samotné soudní rozhodnutí, kterým soud nařídí, aby se dotyčný zdržel produkce hluku,
pak může být dost obtížně vymahatelné.
Nejdříve bych tedy doporučil obrátit se
na pronajímatele vašeho bytu. Ten má povinnost zajistit vám bydlení v odpovídající kvalitě, ačkoli to není on, kdo dělá hluk,
tak u něj můžete žádat slevu z nájmu, pokud hluk vede ke snížení kvality bydlení. To ho může donutit k tomu, aby věc
řešil a případně pak chtěl náhradu škody
ve výši slevy z nájmu po sousedovi.
Pokud jsou v domě obtěžováni i další
nájemníci či vlastníci, je dobré prostřednictvím pronajímatele řešit problém i se
společenstvím vlastníků jednotek případně

s bytovým družstvem. Zároveň bude vaše
pozice lepší v případě řešení problému
soudní cestou nebo přes hygienické stanice,
protože se nabízí více svědků, kteří mohou
problém dosvědčit. Zejména u bytových
družstev obvykle stanovy obsahují také nástroje, které mohou pomoci problém řešit.
Další možností je obrátit se na hygienickou stanici, která může v bytě provést měření a v případě, že bude hladina
hluku překračovat meze stanovené v příslušném předpisu. Ne vždy je ovšem hygiena vstřícná k tomu, aby měření provedla
a spíše je třeba počítat s tím, že byste si
měření musela zaplatit. Pokud by skutečně překračovalo limity, lze se pak na hygienu obrátit a ta by měla zjednat nápravu,
případně lze výsledky takového měření
použít u soudu. Zejména pokud jde o obtěžování hudbou v nočních hodinách, pak
může jít o přestupek a je na místě volat
státní či městskou policii.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
Jeseniova 10, Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
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DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 10 / 2021

Kurzy předporodní přípravy
Přestěhováním do moderních pavilonů
vstoupila porodnice náchodské nemocnice na začátku června do své nové éry.
Útulné prostory poskytly lepší zázemí
především maminkám, a to nejen ve vybavení, ale také v nových službách, které
porodnice začala během uplynulých týdnů
nabízet. V srpnu se uskutečnil první z pravidelných kurzů předporodní přípravy,
které budou v porodnici probíhat každý
měsíc. Maminky se zde dozví vše potřebné o jednotlivých fázích porodu i období
těsně po porodu, prohlédnou si porodnici
a získají odpovědi na všechny své otázky.
Účastnit se mohou i se svým partnerem.
Druhý týden v září se v nové tělocvičně náchodské porodnice rozběhlo také
pravidelné středeční těhotenské cvičení

s lektorkami Markétou Kozákovou, Annou Krásnou a Jitkou Klimešovou. Zapojit se mohou maminky od 12. týdne
těhotenství, které se chtějí psychicky i fyzicky naladit na příchod svého miminka.
Milé porodní asistentky poradí s odbouráním bolesti zad, soustředěním na správné dýchání a naučí cviky, které mohou
maminky uplatnit u porodu. Veškeré
informace o předporodním kurzu i těhotenském cvičení jsou umístěny na hlavní

webové stránce náchodské nemocnice.
Zájem o porod v náchodské porodnici
v letošním roce výrazně stoupl. Už teď je
jasné, že brzy zde počet porodů dosáhne celkového loňského čísla. Od ledna
do konce srpna se zde narodilo přesně 843
miminek, přitom za celý loňský rok to
bylo jen o 135 dětí více. Konkrétně o letních prázdninách přišlo v nové náchodské porodnici na svět 239 novorozenců,
z nichž bylo 139 chlapečků a rovných 100
dívek. Fotografie malých človíčků jsou
k vidění v obnovené galerii novorozenců,
která je připravena k nahlédnutí na titulní
webové stránce nemocnice.
Kontakty porodnice:
Služba sester
491 601 752
Porodní sál
491 601 750
Přihlášení na kurzy předporodní přípravy
a těhotenské cvičení na mobil:
+420 722 972 966

Web: https://www.nemocnicenachod.cz/lokality-oddeleni/nemocnice-nachod/gynekologie-porodnictvi/porodnice

Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Den brannosti – připravenost k obraně vlasti
První republika byla od samého počátku z větší části obklopena státy, které k ní
nebyly zrovna přátelské. Šlo především
o Německo, které se zejména po nástupu
Hitlera netajilo tím, že je mu Československá republika trnem v oku. Mimořádně
akutní se stalo toto nebezpečí po anšlusu
Rakouska, který znamenal doslova smrtelné sevření republiky v německém obklíčení.
Proto nebylo divu, že se již od počátku třicátých let zdůrazňovala potřeba připravit se na obranu mladého státu.
Netýkalo se to jen samotné armády, ale

Dobrušská kasárna.
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všech obyvatel. Proti nepříteli začala být
budována síť železobetonových pevností
a k hranicím se přibližovala i sídla stálých
vojenských posádek. Jedna z nich našla
své sídlo i v Dobrušce. Jako důkaz připravenosti k obraně vlasti byly pořádány
i tzv. dny brannosti. Zápis o jedné takovéto akci obsahuje i dobrušská městská
kronika.
„Dne 10. června uspořádal okresní
osvětový sbor společenský na sokolském
cvičišti v Dobrušce den brannosti, který
se stal svátkem celého okolí a shromáždil nejméně 5 000 účastníků. Mohutným
dojmem
působil
již průvod, v jehož čele šlo vojsko.
Za státní vlajkou,
kterou nesl člen Selské jízdy, následovala Selská jízda,
za hudbou slavnostní výbor s protektory dne brannosti,
okresním
hejtmanem novoměstským
Dr. Adolfem Srbou a generálem
Mánkem, za nimi
pak řada chlapců
s dřevěnými puš-

Masarykova letecká liga.
kami, školní mládež, jednotlivé korporace a spolky. Průvod ukončen byl místní
sokolskou jednotou, před níž umístěna
byla druhá hudba. Na cvičišti vztyčena
byla státní vlajka a zahrány hymny. Starosta města, pan továrník Vaněk, přivítal
vřele přítomné a milé hosty, poděkoval
všem za účast a práci, jakož i za tento manifestační projev pro brannost lidu.
O významu brannosti promluvil
p. štábní kapitán Bureš a předseda okresního osvětového sboru Frant. Netík.
Pořad byl zahájen cvičením žáků, kteří předvedli cvičení prostná s puškami.
Také ostatní složky tělocvičné uplatnily se
v rámci slavnosti velmi dobře, ať to byly
ženy Sokola v Dobrušce, ať muži orelského okrsku Brynychova. Velmi zajímavý byl
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závod mužů Orla a Sokola. Selská jízda
předvedla pěkné ukázky svého výcviku;
i kluzák Masarykovy letecké ligy těšil se
živé pozornosti. Vrcholným bodem slavnosti bylo vystoupení vojska, a to cvičení
1. praporu pěšího pluku čís. 4 a 53 z Josefova. Toto cvičení zapůsobilo lépe než celá
řada přednášek.
V rámci dne brannosti uspořádána
byla v některých obcích našeho okresu
zkouška pohotovosti občanstva. Místní
osvětové komise byly vyzvány, aby svoláni
byli občané na určité místo obce, kam se

Příchod vojenské posádky do Dobrušky.

dostavil řečník, který promluvil o významu brannosti.“
Sebekvalitnější příprava armády i obyvatelstva k obraně se nakonec ukázala
zbytečnou. Pevnosti byly vydány spolu
s celým pohraničním územím zcela bez
boje a zbytek zubožené a okleštěné republiky pohltilo nenasytné nacistické
Německo jenom s půlročním odkladem.
Kronikářský zápis však ještě dnes dokumentuje vůli a odhodlání lidí bránit svou
zemi a je i pro nás důležitým svědectvím
a odkazem.
(jm)

Poslední válka v Dobrušce
Ne, nejde o druhou světovou. Jde o válku, v níž probíhaly boje přímo v bezprostřední blízkosti našeho města. Oním
válečným střetnutím byla krvavá rakousko-pruská válka v létě roku 1866. Samozřejmě, její hlavní bojové střetnutí se odehrálo
na Chlumu u Hradce Králové a předcházelo mu několik rozsahem menších bojových operací, z nichž nejbližší proběhla
na Brance u Náchoda. Naším městem vojska obou válčících stran jen procházela, ale
přesto mu hrozilo velké nebezpečí v podobě vypálení. Jak k tomu došlo, o tom nás
informují staré kroniky. Sáhněme nejprve
po té městské. Ta popisuje události léta
1866 dosti podrobně, jak svědčí i vybrané
úryvky, které se týkají napadení pruských
jednotek vesničany z okolí.
„Pruské hlídky stojící na Novoměstském
kopci u sochy sv. Trojice zpozorovaly, že
se mužstvo sbíhá od Bohuslavic, Běstvin
a Křovic, což ihned oznámeno veliteli, který
byl ubytován v hostinci U jelena. Mezi tím
již bylo slyšet jednotlivé výstřely z pušek.
Mezi pruským vojskem nastal zmatek
a ve spěchu chápali se rozespalí svých
věcí, běželi na shromaždiště, oblékajíce se
cestou. Nemysleli jinak, než že na ně táhne
rakouské vojsko z Josefova. U chalupy č.

215 na Novoměstském kopci zpozorovali,
že střelba pochází od venkovanů. Zabušili
na dveře chalupy, kterou otevřel syn Josef Šenkýř, otec jeho byl schován za kamny a matka se sestrou v komoře. Prusové
se syna Josefa ihned zmocnili a odvedli
do Dobrušky; otci pak poručili, aby je
zavedl do stodoly a podal jim otep slámy,
kterou bez meškání zapálili; hned na to
stála stodola i chalupa v jednom plameni;
nic jim nebylo dovoleno vynésti, vše muselo shořeti. Jakmile se od plamenů okolí
osvětlilo, venkovští střelci se rozprchli.
Na to prohledali Prusové chalupu blíže města, kde nalezli ručnici pod postelí,
načež majitele chalupy zatkli a odvedli
do Dobrušky.
Z prchajících střelců nepodařilo se Prusům dostihnouti nikoho, ale našli na stráni
ke Křovicům 4 muže s vojenskými ručnicemi. Byla to noční hlídka z Křovic, která
se přidala k občanům po vojku pruském
střílejícím; když se střelci rozutekli, ukryli
se Křovičtí na stráni. Byli ihned zatčeni,
odvedeni na hlavní strážnici v čp. 38 a tam
hrozně trýzněni. Na to je Prusové svázali
provazem a čekalo se, že budou oběšeni.
Ale zůstali svázáni a když se Prusové
dali druhého dne na pochod, vyvedli za-

Kresby Aloise Beera Vojáci prusko-rakouské války.

Kresba Aloise Beera Zajatí vesničané.
tčené z vazby a oni, majíce ruce na zad
svázané, ještě byli provazem přivázáni
k vozu. Prosby za ně nic neprospěly. Ještě
štěstí pro Dobrušku, že pruský prapor zůstal na svém místě netknutý.
Od Prusů zatčený Václav Šenkýř a Jan
Šolín odkázali se ve výslechu na starostu
z Křovic, že jim ručnice na hlídku noční
půjčil a že jich má doma ještě více. Proto vrátili se Prusové dne 31. července
do Dobrušky, aby prozrazené lidi v obcích
vyhledali a zbraně jim pobrali. Přišli zatýkat ty, na které se zatčení a odtud odvezení odvolávali. Byli to staří „landwéhři“,
kteří se rádi chlubili penězi. Před městem
se mužstvo rozdělilo, odtáhlo po částech
do Křovic, do Valu, do Pulic a do Bačetína, zbytek zůstal v Dobrušce.
Prusové, kteří byli posláni do Křovic,
vrazili hned do obydlí starosty Novohradského a poručili mu, aby jim vydal ručnice. Tento přibrav si za tlumočníka Dusila
Frant. z čís. 3 vymlouval se, že ručnice,
které u sebe měl již odvedl a jiných u sebe
nemá. Prusové hrozili zapálením nevydá-li ručnic. Starosta tedy přinesl ručnici, kterou měl nahoře dobře schovanou.
Na to slídili Prusové po zbraních v celých
Křovicích, ale ničeho nenalezli.“
Starostu Novohradského i další zajaté
vesničany přesto odvedli do kladské pevnosti, kde je věznili až do uzavření míru
mezi válčícími stranami. Vypálením hrozili Prusové i Dobrušce a tehdejší starosta
František Laichter měl zřejmě mnoho práce, aby jim tento záměr vymluvil.
Poslední pruské jednotky opustily Dobrušku 3. září 1866. Jejich pobyt stál město
více než 9 000 zlatých. Munice, která se
letos nalezla, (na následující straně) byla
snad už poslední připomínkou pobytu
pruského vojska v Dobrušce za pruskorakouské války v roce 1866.
(jm)
13
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Překvapivý nález v Křovicích. Granát je připomínkou
prusko-rakouské války
Velké překvapení zažil Miroslav Šenkýř, když při vykopávání zabetonovaných
starých kůlů od plotu v Křovicích narazil
na nečekaný nález.
„Vykopal jsem něco, co vypadalo
jako projektil z dělostřeleckého granátu.
Kontaktoval jsem Policii ČR a přivolaný
pyrotechnik, který dorazil až z Milovic
u Nymburka, mně sdělil, že jsem narazil

na raritu. Jednalo o osmi liberní dělostřelecký granát vz. 1863 z prusko-rakouské
války z roku 1866. Prý tyto granáty hodně selhávaly. Kde se tam vzal, je otázkou
a samozřejmě pro mne záhadou, ale někde jsem četl, že se za této války bojovalo
i v okolí Dobrušky,“ řekl ke svému nálezu
Miroslav Šenkýř a dodal: „Pyrotechnik
tvrdil, že granát není nebezpečný, ale

Průřez granátem.

Dělostřelecký granát nalezený v Křovicích.

Takto vypadá stejný granát po vyčištění.

raději ho odvezl. Snažil jsem se o granátu zjistit více informací. Tělo je z litiny,
uvnitř je černý prach a na povrchu je plášť
ze slitiny cínu a zinku.“
(dr)

Z KULTURY
Třídenní svátek fanoušků filmu aneb
Šestá Dobrušská filmová klapka
První klapka již šestého pokračování
dobrušského filmového semináře symbolicky klapla v pátek 17. září v 18 hodin
ve stylových prostorách sladovny pivovaru. Už tradičně byla právě tam zahájena
výstava, tentokrát sestavená z umně graficky zpracovaných přání známých osobností k 700 letům Dobrušky nazvaná Kdo
nám všechno přál.
Úvod letošní filmové klapky měl navíc
mimořádně slavnostní úvod, když staros-
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ta Dobrušky předal zlatou
medaili Za zásluhy o rozvoj Dobrušska známému
cimrmanologovi Miloni
Čepelkovi, který 23. září oslavil pětaosmdesáté narozeniny a v průběhu šesti let se
stal jednou z hlavních postav naší filmové klapky. Velké překvapení nachystalo
jubilantovi nejen město, ale také majitelé
pivovaru, když uvařili pěnivou dvanáctku
Miloň. První filmový den se spoustou zná-

mých hostů a fanoušků ze široka daleka
pokračoval projekcí němého filmu Babička z roku 1921 a ukázkou stejnojmenného
filmu Antonína Moskalyka z roku 1971.
Během sobotního dopoledne rezonovalo v Kině 70 s filmem výtvarné umění. Pozvánku na výstavu obrazů Věry
Jičínské s dobrušskou tematikou v malém
sále vystavila vedoucí muzea Pavla Skalická a poté účastníci zhlédli dokument
věnovaný Fr. Kupkovi – Když nastal
dnešek, k němuž složil hudbu přítomný
Jan Klusák, velký obdivovatel abstrakce.
Na plátně se objevily i dva výtvarně laděné dobové týdeníky. Program pokračoval
prohlídkou výstavy obrazů a nové muzejní expozice Dům Františka Kupky.
Odpoledne si účastníci vychutnali besedu s legendární herečkou Marií Tomášovou - na podiu v kině ji zpovídali Pavel
Taussig a Jan Klusák. Následovalo filmové přání Miloni Čepelkovi a také beseda
s oslavencem. Na premiéru českého filmu Marťanské lodě dorazili režisér Jan
Foukal spolu s představitelem hlavní role
Martinem Kyšperským.
I po zbytek soboty a během nedělního
dopoledne neměli filmoví příznivci o zážitky nouzi. Součástí byla projekce dokumentu o Janu Werichovi nebo cestopisný
film Indiánské léto.
…tak zase za rok. KLAP-KLAP!
(eda)
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Klarinet mně doslova učaroval
V úterý 9. října bude patřit pódium
ve velkém sále dobrušského kina Novoměstské filharmonii. Spolu s populární
Nofi se tentokrát posluchačům představí
„naše“ klarinetistka PETRA KOBLÁSOVÁ, která s radostí kývla na pozvání dirigenta Jaroslava Rybáčka. Petra je
úspěšnou pokračovatelkou hudebních tradic ve své rodině a hudba by ji měla provázet i po studiích.

svého oblíbence?
Všichni tito skladatelé jsou velikáni
vážné hudby a svou
tvorbou jsou známí po celém světě.
Kdybych si ale měla
opravdu vybrat, svými díly mne uchvátili hlavně Weber
a Dvořák.
Kdo vás přivedl
k hudbě?
Pocházím z hudební rodiny. Oba
moji rodiče, prarodiče i sourozenci mají
hudební nadání, takže mě hudba provází
od dětství. Chtěla
bych
poděkovat
svým rodičům, kteří mne v hraní stále
podporují. Velkým
vzorem mi byl také
můj starší bratr Lukáš Koblása, který
je velmi nadaným
varhaníkem a současně učitelem na ZUŠ
Dobruška.

Vystoupíte jako sólistka na říjnovém koncertě Novoměstské filharmonie v Dobrušce. Jak vznikla vaše spolupráce?
Členkou
Novoměstské
filharmonie jsem od konce roku 2019, kdy jsem
úspěšně prošla konkurzem na 1. klarinet.
Weberův koncert č. 1 f moll jsem měla
nastudovaný v rámci praktické části maturitních zkoušek. Shodou okolností mne
v den složení všech maturitních zkoušek
oslovil dirigent Novoměstské filharmonie
Jaroslav Rybáček s nabídkou vystoupení
s výše zmíněným koncertem za doprovodu tohoto symfonického tělesa. Nabídku
jsem s radostí a vděkem přijala.
Na koncertě zazní skladby Dvořáka,
Webera a Brahmse. Máte mezi nimi

Hrajete na klarinet. Proč jste si vybrala
právě tento nástroj?
Začínala jsem hrou na zobcovou flétnu u paní učitelky Hany Novotné, která
vyučuje také hru na klarinet a saxofon.
Díky tomu jsem mohla sledovat pokročilejší žáky, kteří měli hodinu přede mnou,
a klarinet mě doslova učaroval. Po třech
letech jsem u paní učitelky přestoupila
na hru na klarinet.
Studujete na pardubické konzervatoři.
Jak náročný byl přestup z dobrušské
zušky na tuto školu?
Na talentové zkoušky mě připravovala paní učitelka Hana Novotná a paní
učitelka Anna Vrbová na hudební teorii.
V tomto období jsem musela do přípravy
vložit mnohem více úsilí a času. Přestup

na konzervatoř byl pro mne poměrně náročný, protože studium není už pouze koníček, ale příprava na budoucí povolání.
Na hlavní obor jsem nastoupila k panu
profesorovi Jiřímu Kotalovi. V druhém pololetí 2. ročníku jsem přestoupila
k panu profesorovi Davidu Marišlerovi,
u kterého stále studuji.
Jak vidíte svoji hudební budoucnost?
Momentálně studuji 5. ročník z šestiletého studia, jehož součástí je také pedagogické minimum. Po dokončení studia
bych se ráda věnovala pedagogické činnosti na základních uměleckých školách.
Jsem členkou následujících hudebních
uskupení: Valanka, Valánečka, Stavostrojka a Novoměstská filharmonie. Hraní
v těchto tělesech se chci dále věnovat. Závěrem bych chtěla říci, že se moc těším
na posluchače a doufám, že se jim bude
náš koncert líbit.
(eda)

UPOZORNĚNÍ
ABO vstupenky na Festival F. L. Věka 2022
Přemýšlíte o vánočních dárcích?
Jedním z tipů může být ABO vstupenka na Festival F. L. Věka 2022.

ABO VSTUPENKA
| zaručuje majiteli vyhrazené místo v koncertních prostorách |
| platí na 9 koncertů 12. ročníku festivalu | cena: 1 600 Kč |
(přehled abonentního cyklu bude zveřejněn s programem festivalu)
Předprodej probíhá v Informačním centru v Dobrušce.
15
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – říjen 2021
Beletrie pro dospělé
Petra Stehlíková
A. Staňková, K. Šizlingová
Iva Hadj Moussa
Tracy Reesová
Simon Scarrow
Sara Blaedel
Alena Mornštajnová a kol.
Stanislav Češka
Irena Obermannová
Emanuela Valentini
Sophie Villardová
Daniel Tammet
Jaroslava Černá
Amy Newmarková
Rachel Caine
Anne Jacobsová

Nasterea
Kukačky
Démon ze sídliště
Milostný dopis
Zrádcové Říma
Stezka mrtvých
Má mě ráda, nemá mě ráda
Případ rozvaděných bratrů
Babička
Zaříkávačky
Sen o štěstí:
příběh Peggy Guggenheimové
Narozen v modrý den
Záhada černolických vražd
Slepičí polévka pro duši:
síla "Ano!"
Pod hladinou
Panský dům. Návrat

Naučná literatura pro dospělé
Vladimír Mertlík
Nevšední rozhovory v Café Signál
Alena Doležalová
Recepty na posílení imunity, aneb,
Dobrým jídlem k lepšímu zdraví
Jana Růžičková
Dívka pod hladinou:
příběhy dospívajících v krizi
Gillian Oliverová
Eva Romanová: vzpomínky

Lois P. Frankelová
I. Weckauf-Hanzalová,
P. Weckauf
Alena Zárybnická
Ilja Smitijenko
Dani Bryant
Literatura pro děti
Lee Bacon
Louise Forshaw
Jennifer Ch. Bertman
Holly Blacková
Dagmar Medzvecová
E. Dienerová,
M. Takáčová

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Bodo Plachta: PŘÍBYTKY HUDBY:
místa, kde žili a tvořili
slavní hudební skladatelé pěti století
1. vydání, Kazda, Brno, 2019, 191 s.,
544 Kč
Vcházíme
do domů a bytů,
které otvírají dveře do světa hudby. Ukazují nám
umělce v prostředí zcela soukromém a dovolují
nahlédnout do hudebního
života
jejich doby. Impozantní vily, velkorysé
byty a pitoreskní rezidence na venkově či
v místech letní zotavené architektonicky
odrážejí úspěch svých obyvatel. Interiéry
dokládají schopnost skladatelů pohybovat
se ve velkém světě, jejich smysl pro sebeprezentaci a vkus při výběru nábytku
a uměleckých předmětů.

TÝDEN KNIHOVEN

Literatura pro děti:
Jošitoki Óima:
NĚMÝ HLAS. Kniha první
1. vydání, Crew, Praha, 2021, 194 s.,
229 Kč
Komiksová manga série o vztahu kdysi šikanujícího chlapce a neslyšící dívky. Šója Išida, chlapec, jehož mottem je
zábava a dobrodružství. Šóko Nišimija,
neslyšící
dívka, která
přestoupila
na jeho školu. Setkání
těchto dvou
změní jejich školu,
třídu a celý
Šójův život.

4. - 8. ŘÍJNA

Městská knihovna v Dobrušce se účastní dalšího ročníku celostátního projektu Týden knihoven, v rámci kterého připravila pro
své návštěvníky doprovodný program. Pro zapomnětlivé čtenáře
bude opět platit amnestie sankčních poplatků v obou odděleních.
Všechny akce se uskuteční za aktuálně platných opatření
v souvislosti s covid-19.
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Sebeobrana Krav maga
Alpami na kole
Imunitní onemocnění:
když organismus ničí sám sebe
Kyvadlo a jak mu rozumět
Poslední člověk
Jak to žije. Džungle
Knižní hon
Nejtemnější část lesa
Na výletě v raketě

J. Němeček
A. Hutničenko,
J. Kolomojec
Henriette Wichová
Nicola Kinnear
A. Westová, C. Glassová
Jim Davis
Andrew Clements

Hodný holky nevyčnívají

Malované čtení. Medvědice
Klevetnice a jiné příběhy
4 prázdninové příběhy Čtyřlístku
Neobyčejná povolání
Vítejte u nás v lese
Draci se nedělí!
Addamsonova rodina: knihovnička
Wednesday Addamsové
Garfield to smaží
Nejlepší kamarádky navždy

Pro děti do 7 let
úterý 5. října v 15.00:

POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské
oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na další Pohádkování, kde si
přečteme pohádku o malém ježečkovi.
Po pohádce si vytvoříme ježčího kamaráda.
Sejdeme se opět první úterý v měsíci,
tedy 5. října 2021 v 15 hodin v prostorách dětského oddělení městské knihovny.
Pro rodiče a děti do 2 let
čtvrtek 7. října v 10.00
v dětském oddělení:

HRÁTKY PRO MRŇOUSKY
v rámci projektu BOOKSTART –
S knížkou do života
Městská knihovna zve rodiče a malé
děti do dvou let na dopolední setkání na dětském oddělení. Akce proběhne
v rámci projektu BOOKSTART – s knížkou do života. Co vás čeká? Hry pro
nejmenší, zpívánky, básničky, pohádka,
opičí dráha. …prostě spousta zábavy
pro vaše malé ratolesti. K dispozici přebalovací pult a možnost zaparkování kočárků uvnitř budovy. I starší sourozenci
vítáni. Těšíme se na vás!

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Prodej knih a časopisů vyřazených
z fondu městské knihovny za symbolickou cenu.
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„ZAŠÍVÁRNA“
Nový relax koutek pro teenagery
V dětském oddělení najdou svůj oddychový prostor i teenageři. Komiksový koutek s pohovkou a náloží komiksů mohou využít třeba pro pokec s kamarády nebo si tu zahrát deskové hry, číst
si… Zavítejte k nám do knihovny!

NOVÉ AUDIOKNIHY
V městské knihovně jsou pro vás připraveny nové audioknihy. V půjčovně pro dospělé si můžete vypůjčit například tituly
Pod toskánským sluncem, Dalajlamova kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu, Pes Jejího Veličenstva a jeho mise, Zlomené
duše, Zápisník alkoholičky, Smysluplná vražda od Agáthy Christie, Podbrdské ženy, Jalové myšlenky lenivého člověka, Bez duše,
Vražda v ambitu
od
Vlastimila
Vondrušky, Jak
voní tymián, Povídky Oty Pavla.
Z dětských audioknih nabídneme Pokladnice
pohádek od Walta
Disneyho,
Ducháčkovic rodinu aneb Strašidla mezi námi,
Pohádkové poslouchání nebo
Kamarády z medového lesa.

Dobruška ocenila výtvarně nadané děti
Ve čtvrtek 9. září se uskutečnilo
ve foyer městské knihovny slavnostní
vyhlášení vítězů výtvarné soutěže František Kupka – malíř světa k výročí 150 let
od narození světoznámého umělce, který
vyrostl v Dobrušce.
Soutěž probíhala od 1. března do 30.
června a zapojili se do ní jednotlivci i školy z celého Dobrušska a okolí. Tvořili jak
doma, tak. po otevření škol a uměleckých
škol i v rámci výuky. Motivy se mohly týkat osoby Františka Kupky (portrét), jeho
rodiny a domu, dobrušských památek,
které tu mohl vidět, malířovy tvorby nebo

filmu Francek o mládí Františka Kupky
prožitém v Dobrušce. Díla mohla být také
abstraktní. Do soutěže se přihlásilo celkem 102 dětí.
Soutěžní kategorie byly původně tři:
I/ předškoláci a žáci 1. stupně základních
škol, II/ žáci 2. stupně základních škol,
III/ studenti středních škol. Z důvodu
velkého množství obrázků přihlášených
do první kategorie byla tato rozdělena
na Ia/ předškoláčci a 1. třída a Ib/ první
stupeň základních škol od druhé třídy.
Jejich práce byly hodnoceny dvěma
porotami, jednou byla porota odborná,
sestávající z deseti
členů, mezi nimiž
nechyběli představitelé města, výtvarníci, památkáři,
sběratelé a historici.
Další skupinu vítězů pak vybrali návštěvníci dobrušské
městské knihovny
hlasováním přímo
v průběhu výstavy
do k tomu připra-

vené nádoby prostřednictvím speciálních
hlasovacích lístků. Ceny vítězům předali
tajemník města Dobrušky Jan Šťastný,
vedoucí vlastivědného muzea Pavla Skalická a správkyně sbírek Gabriela Dušánková za spolupráce vedoucí městské
knihovny Lenky Bendzové.
Ceny odborné poroty v kategorii:
Ia Josefína Fialová (6 let)
Ib Elena Marková (8 let)
II
Nela Holancová (15 let)
III Adéla Kaněrová
Ceny veřejnosti v kategorii:
Ia Lukáš Bulušek (3 roky)
Ib Tereza Šimánková (9 let)
II
Natálie Marková (14 let)
III Linda Jindrová (17 let)
Absolutní vítězka obou kategorií
(s nejvyšším počtem hlasů celkově):
Zuzanka Martincová
(Kategorie Ia – 6 let).
Všechny obrázky jsou nádherné, rozhodování nebylo snadné. Z přihlášených
prací bude sestaven stolní kalendář města pro rok 2022. Vítězům gratulujeme.
Na vítězné obrázky se můžete podívat
na facebooku dobrušského muzea.
(lb, ps)

PALEC NAHORU
Poděkování poctivým nálezcům
Dobrý den! Chci poděkovat dvěma důchodcům,
kteří našli u bankomatu v České spořitelně mou peněženku a předali ji paní ze sociálního úřadu, která
ji odnesla do informačního centra. Tito lidé mně
ušetřili velké běhání po úřadech. Takových lidí je málo, moc jim
děkuji.
Jiří Petr, Dobruška 983
17
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ZE ŠKOL
Dobrušská průmyslovka úspěšně spolupracuje s firmami
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška (SPŠel•it) letos opět uspěla v soutěži
FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ. Soutěž pořádá Královéhradecký kraj a Krajská
hospodářská komora Královéhradeckého
kraje. Výsledky již šestého ročníku za rok
2020 byly vyhlášeny ve čtvrtek 9. září
na zámku v Dobřenicích společně s předá-

váním ocenění v anketě Firma roku Královéhradeckého kraje 2020.
SPŠel•it Dobruška získala ocenění za významnou spolupráci a podporu
při vzdělávání a odborné přípravě žáků,
které převzal ředitel Ing. Milan Maršík.
Naše škola byla na ocenění nominována
za spolupráci se společností Fomei s. r. o.
z Hradce Králové, která je naší dlouholetou
partnerskou
firmou a za niž
poděkování
převzal
produktový
manažer Ing. Jan
Kaiser, Ph.D.
Jsme
velice
rádi, že po oceněních za spolupráci
s firmami orientovanými na oblast
elektrotechniky
a strojírenství získala pozornost spolupráce v oblasti
informačních technologií, konkrétně
segmentu multimédií. Garantem již jedenáctý rok trvající
spolupráce se společností Fomei je
učitel
odborných
předmětů Jaroslav
Mužík.
Obrovský
přínos pro žáky
tohoto
zaměření
na naší škole spočívá zejména ve velice těsném kontaktu
s touto firmou, jenž
během dlouholetého
vývoje vykrystalizo-

val v jedinečnou a velice úzkou spolupráci. Za tu dobu jsme postupně vybudovali
tři studia, která jsou kompletně vybavená
technikou od společnosti Fomei. Zpočátku to byly záblesky, světla a příslušenství
pro vybavení fotoateliérů, od roku 2016
jsme pak zacílili a intenzivněji se zabývali
vybavením pro tisk fotografie a finalizaci
tiskovin.
V roce 2020 jsme byli za celkový přínos aktivit a kvality pro naše studenty
odměněni přijetím do rodiny ambasadorů
Fomei za fototisk, v současné době stále
jako jediná škola. Letos o prázdninách
jsme v rámci další spolupráce s Fomei
dovybavili produkční řetězec fotografie o desátou velkoformátovou tiskárnu
do velikosti formátu B0, takže díky společnosti Fomei a jejím odborníkům máme
všechna studia vybavena profesionální
světelnou technikou, od studiových záblesků až po současné novinky trvalých
světel, včetně tiskových technologií
z řady profesionálních produkčních tiskáren a fotopapírů.
Společnost Fomei navíc pomáhá našemu oboru v oblasti multimédií držet tempo
a trend s dobou sérií exkurzí, workshopů, odborných seminářů a stáží, takže
si získané ocenění a poděkování plně
zaslouží.
Jistě je na místě při této příležitosti
poděkovat všem firmám za podporu naší
školy a spolupráci se školami obecně a těšíme se, že v ní budeme pokračovat a dále
ji rozvíjet.
(mm)

DĚKUJEME VÁM...
Když jsme si v červnovém vydání Dobrušského zpravodaje přečetly na straně 23 článek rodiny Voglových z Belvederu, velice nás to potěšilo, dojalo a zahřálo u srdce! Dostalo
se nám v naší pedagogické práci velikého zadostiučinění,
neboť po velmi dlouhé době opět někdo přenesl na papír
jednoduše, prostě a lidsky slova, že vše začíná v mateřské
škole, která je, bohužel, často velmi opomíjená… (z titulu
knihy Roberta Fulghuma „Všechno, co opravdu potřebuji
znát, jsem se naučil v mateřské školce“).
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Tímto, jako pedagogové, chceme zase my
rodině Voglových velmi
poděkovat za příkladnou docházku (téměř
čtvrtstoletí) a úžasnou spolupráci. Velice si vážíme jimi napsaných děkovných slov.
Kolektiv MŠ v Dobrušce
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ZŠ Pulická hlásí rekordní počet žáků
V posledních letech každým školním
rokem roste počet žáků naší školy. Ani
letos tomu nebylo jinak. Školní rok 20212022 zahajujeme s počtem žáků 278. Také

nám vzrostl počet tříd na dvanáct. Tolik
žáků a tříd se v ZŠ Pulická ještě nevzdělávalo, proto bylo velikou výzvou sestavit fungující rozvrh hodin s umístěním
tříd od učeben. Vše
se zdárně podařilo
a nový školní rok
mohl začít. Na žáky
od
září
čekala
spousta nového. Pro
některé ročníky byly
změnou nové tváře v pedagogickém
sboru, pro jiné zase
nové šatní skříňky, nábytek ve třídě
a školní družině či
nová interaktivní tabule s dataprojektorem. Pro prvňáčky,
kterých je nakonec
jen 22, je letošní rok
asi tou největší změnou v jejich životě.
Stávají se na devět let žáky školy
se všemi radostmi
i povinnostmi, které
k tomu patří.
Naopak se svou
dlouholetou životní rolí pedagoga se
v červnu na své přání rozloučily paní
Mgr. Hana Tošovská
a Vlasta Bajerová,
dvě dlouholeté koV ZŠ Pulická usedlo do lavic dvaadvacet prvňáčků, kteří první legyně a zaměstškolní den obdrželi od zástupců města malé dárky.
nankyně naší školy.

Vlasta Bajerová a Hana Tošovská při loučení s kolegy.
Přestože se nám po nich bude nesmírně
stýskat a jejich usměvavé tváře nám tu
už nyní moc chybí, přejeme jim hodně
zdraví, štěstí, spoustu chvil strávených
se svými rodinami a zasloužený odpočinek po tak náročné a zodpovědné životní
etapě. Velice děkuji za skvěle odvedenou
dlouholetou práci nejen jménem všech
kolegů a zaměstnanců naší školy, ale dovolím si poděkovat i jménem všech žáků,
kteří i díky nim chodili do školy rádi,
mnoho se díky nim naučili a budou na ně
rádi vzpomínat. Děkujeme.
Mgr. Michaela Petráčková,
ředitelka ZŠ Pulická

Adaptační kurz na Jurášce
Ve dnech 2. a 3. září
se žáci tříd 6. A a 6. B
ZŠ Pulická zúčastnili
adaptačního kurzu, který
se konal na chatě Juráška
v Olešnici v Orlických
horách.
Pro žáky byl připraven bohatý program
zaměřený především na stmelení kolektivu, který mimo výlety k horské chatě
Čihalka a polským hranicím, na novou
rozhlednu v Olešnici, návštěvy místní rarity – mechanického betléma Josefa Utze,
zahrnoval také množství seznamovacích
her a teambuildingových aktivit. Ty měly
za cíl, aby se žáci vzájemně poznali a stala se z nich dobře fungující kamarádská
skupina. Velký úspěch měla nejen beseda
se členem horské služby, který žáky poučil o bezpečném pohybu na horách a první
pomoci zraněným, ale také večerní diskotéka, kterou si děti náležitě užily.
Jan Chmelař, třídní učitel 6. B ZŠ Pulická
19
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Novinky v ZŠ Františka Kupky
Školní rok 2021/2022
byl prvním zářijovým
dnem zahájen. Máme radost, že žáci budou moci odložit roušky alespoň ve třídě.
Roušky ve společných prostorách jsou
povinné. Budeme zpívat, cvičit, vzdělávat
se, zkrátka uděláme vše pro to, aby byl i přes nutné dodržení hygienických pravidel - život v naší škole jako dřív.
Co vám pro letošní školní rok nabízíme. Začínáme vyučovat informatiku dle
nového rámcově vzdělávacího programu. Tento předmět vyučujeme od čtvrté
do deváté třídy. K dispozici máme ozoboty, microbity a nové pomůcky k výuce

fyziky. Začínáme vyučovat další cizí jazyk, a to francouzský. Žáci tedy vybírají
z jazyka německého, anglického, ruského a francouzského. V rámci volitelných
předmětů nabízíme žákům 8. a 9. ročníků
výběr z těchto povinně volitelných předmětů: Čtenářské dílny, Dramatická výchova, Výtvarný seminář, Sportovní hry,
Seminář z informatiky, Zeměpisný seminář, Chemicko-biologická praktika, Matematicko-fyzikální praktika.
V rámci Školní družiny nabízíme rozšířený výběr kroužků, kterého se mohou
účastnit všichni žáci bez ohledu navštěvují-li školní družinu či ne.

Provoz školní družiny byl v pondělí
a ve středu prodloužen do 17.00 hodin.
Ve školní jídelně nabízíme od 6. září výběr ze dvou jídel.
Za podpory města Dobrušky a MAS
Pohoda venkova prošla rekonstrukcí
učebna fyziky. Z dotace Škoda Auto byly
pořízeny nové pomůcky pro výuku.
Během letošního roku bude u školy
vybudována běžecká dráha. Ve škole nadále pracuje speciální pedagog a školní
psycholog. Všichni se těšíme na prezenční výuku a osobní setkávání se žáky. Přejeme vám i vašim dětem příjemné chvíle
v Základní škole Františka Kupky.
Mgr. Alena Bačíková,
ředitelka ZŠ Fr. Kupky

Celkem dvaatřicet prvňáčků usedlo do lavic v ZŠ Fr. Kupky. Jako každý rok se slavnostního zahájení školního roku zúčastnili zástupci
vedení města, kteří novým žákům popřáli hodně úspěchů a předali dárky.

Vydařený sportovní den
Za krásného slunečného počasí jsme vyrazili na hřiště do Křovic.
Abychom se posilnili před sportováním, opekli jsme si buřty. Potom jsme
už začali soutěžit – házeli jsme míčky
na cíl, běhali, prošli slalom s míčkem,
hráli fotbal, vybíjenou a kubb. Nejvíc
jsme se nasmáli při přetahování lanem,
protože holky na celé čáře rozdrtily
kluky hned třikrát po sobě. Den rychle utekl a bylo to super.
Žáci 6. B a třídní Radana Moravcová, ZŠ Františka Kupky

Škola v novém
Zahájení školního roku v Základní
škole Opočenská nebylo vůbec jednoduché. Během letních prázdnin v budově
školy za finanční podpory zřizovatele
školy, Královéhradeckého kraje, proběhla
již druhá etapa rekonstrukce. V loňském
školním roce byla provedena přestavba
sociálních zařízení a vybudování bezbariérových sociálních zařízení. Letos došlo k výměně rozvodů vody a stávajících
obkladů a umyvadel ve všech učebnách
po celé budově školy, dále k rekonstrukci
sociálních zařízení v přízemí budovy, výměně podlahové krytiny v dílně a školní
družině a celkové modernizaci cvičné ku20

chyně. K drobným úpravám došlo i v keramické dílně. I když to tak ze začátku
nevypadalo, všechny práce byly ukončeny včas, a mohl být proveden velký úklid.
Poslední srpnový týden byl pro zaměstnance školy náročnější než jiné roky.

Vedle běžných činností, které souvisí
s přípravou školního roku, bylo nutné
přestěhovat nábytek do původního stavu, omýt každou pomůcku, otřít každou
nástěnku a uvést třídy zpět do takového
stavu, aby se v nich žáci cítili dobře. Podařilo se!
Ve středu 1. září jsme přivítali všechny
žáky a výuka mohla být zahájena. Řady
našich žáků byly rozšířeny o dva nové
prvňáčky, kterým jsou naši speciální pedagogové a asistenti pedagoga schopni
nabídnout vzdělávání pomocí speciálních
metod a zajistit jim individuální přístup.
A abychom se všichni lépe seznámili, již
v dalším týdnu proběhlo tradiční opékání
špekáčků za místní sokolovnou.
ZŠ Opočenská, Dobruška
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Úspěšný vstup do nového školního roku
Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum se úspěšně rozběhl nový
školní rok. Samotné zahájení výuky
nebylo tak okázalé jako minulé roky,
kdy se všichni studenti scházeli ve velkém sále Společenského centra – Kina
70 Dobruška. Proběhlo v areálu školy. Přesto bylo příjemné hlavně pro všechny studenty pěti prvních ročníků, kteří začali v tomto školním roce ve škole studovat. Ti už také společně s vyššími
ročníky plně využívají novou školní budovu s novým moderním vybavením. Ta je zatím skrytá před veřejností, ale i ona se
za nedlouho odhalí. Zatím jenom na fotografiích při listopadové
reprezentativní výstavě v malém sále Společenského centra – Kina
70. Na začátku prosince, bude-li epidemiologická situace příznivá, se odhalí veřejnosti při Dnech otevřených dveří. To už ji uvidíte v plné kráse.
Zatím posledním úspěchem, který se škole podařil, je její již
šestá nominace na titul „Firma škole, škola firmě“, kde ji nominovala Rada Královéhradeckého kraje společně s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Ty už od roku
2014 společně hodnotí spolupráci středních škol a zaměstnavatelů
a na základě určitých pravidel je oceňují. Udělují je školám, které nabízejí stále kvalitnější vzdělání, drží krok s nejmodernějšími
výrobními procesy a moderní technikou. To v současné době, kdy
nám klepe na dveře 4. průmyslová revoluce, není možné bez spolupráce s firmami. Škola tak může využít jejich moderní technologie, dílny, ale i spolupráci na společných projektech, a hlavně
zajišťují praxe pro samotné studenty a odborné stáže pro učitele
odborných předmětů. Úspěšní absolventi pak často také nacházejí práci v těchto firmách v tak potřebných technických profesích.
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška toto ocenění získala společně s firmou Progrestech s. r. o. za významnou
spolupráci a podporu při vzdělávání a odborné přípravě žáků.
(jme)

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Výstava drobného domácího zvířectva
přilákala tisícovku malých i velkých
návštěvníků
Během druhého zářijového víkendu se
v areálu domu dětí ozývaly zvuky, které
obvykle v centru města neuslyšíte. Od 10.

do 12. září zde probíhala tradiční Výstava
drobného domácího
zvířectva, lovných ryb
a exotických ptáků.
Kokrhání kohoutů, mečení kozlíka i kejhání hus přilákalo do DDM velké množství malých i velkých návštěvníků.
V zahradě byla expozice drůbeže, králíků, morčat, holubů a ryb, uvnitř ve voliérách poletovali malí i velcí exotičtí
ptáci - andulky, korely, rozely, zebřičky,
amady i mnoho dalších. Zajímavostí byli
i zpěvní kanáři. Během krátké přednášky
jejich majitel pohovořil o chovu, výcviku
a průběhu soutěží ve zpěvu kanárů. Děti
21
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si mohly u vystavených ryb prohlédnout
rybářské pomůcky a získané poháry ze
soutěží. Zájemci o rybaření si vyzkoušeli,
jak je obtížné nahodit udici do určeného
místa.
Krásné počasí babího léta využilo
k návštěvě výstavy během tří dnů téměř
1000 návštěvníků. Mnozí z nich si domů
odnášeli také nového zvířecího mazlíčka.
Výstava proběhla ve spolupráci se členy ČSCH v Dobrušce. Jim patří velký dík
za přípravu voliér, zapůjčení zvířat a pohodový průběh výstavy.
DDM Dobruška

Háčkujeme chobotničky miminkům!
Tento projekt spočívá v darování háčkovaných chobotniček nedonošeným miminkům. Myšlenka vznikla v Dánsku,
kde odborníci zjistili, že předčasně narozená miminka, která objímají chobotničky v inkubátoru a drží se jejich chapadel,
mají pravidelný srdeční tep, lépe dýchají
a jsou klidnější.
Umíte háčkovat a chcete se také zapojit? V DDM si můžete vyzvednout návod
a popřípadě i materiál. Chobotničky musí
být uháčkované pouze z 100% bavlněné

příze. Chobotničky společně odešleme
prostřednictvím neziskové organizace
Nedoklubko potřebným nemocnicím.
DDM Dobruška

Příměstský tábor na sklonku prázdnin
Ačkoliv už prázdniny téměř končily a děti se pomalu
připravovaly na nový školní
rok, tak v posledním celém
týdnu prázdnin ještě v Dobrušce proběhl
příměstský tábor pro zhruba 20 dětí. Tábor pořádal klub Royal Rangers.

Více o Royal Rangers se dozvíte
na www.royalrangers.cz, jeho přední hlídky se schází na mnoha místech v ČR. Náš
klub, 62. přední hlídka Royal Rangers,
během roku působí v Bystrém v Orlických horách při Církvi bratrské. Na začátku srpna jsme pořádali příměstský tábor

Téměř kompletní sestava dětí a vedoucích příměstského tábora v Dobrušce.

i v Bystrém. Oba tábory se uskutečnily
za podpory MŠMT
a pro děti byly zdarma. V Dobrušce tábor proběhl v týdnu
od 23. do 27. srpna
a jako svoji základnu používal pastorační centrum za farou římskokatolické
církve. Děti si kromě her užily různé vyrábění, šifry a agentská pátrání nebo
exkurzi ve firmě Servisbal Obaly s.r.o.
Ve středu jsme jeli na výlet do Deštného v Orlických horách, který jsme završili discgolfovým turnajem. Děti byly
nadšené a na konci týdne jim bylo líto,
že tábor končí. Radost jim proto udělala
zpráva, že od října vznikne klub Royal
Rangers i v Dobrušce, kde budou moct
s touto partou dětí a vedoucích pokračovat dál. Schůzky budou v úterý od 16
do 18 hodin. Případní další zájemci naleznou bližší informace o klubu na webu
www.ixko.eu/royal.
Štěpán Vašíček

Hledáme nové kamarády
Mladí hasiči Provoz
hledají pět odvážných
a sportovně založených
dětí od 11 let na doplnění kategorie starších a deset zvědavých
dětí od 5 do 11 let do přípravky a mladší
kategorie, které se nebojí s námi vyzkoušet něco nového.
Scházíme se v provozské hasičské
klubovně na návsi za autobusovou zastávkou každý pátek od 15.30 do 18.00
hodin. Abychom mohli jezdit na závody
a měřit své síly a dovednosti s ostatními
sbory nejen rychnovského okresu, učíme se základy zdravovědy, vázat uzly,
znát topografické a hasičské značky, jak
pracovat s buzolou, abychom se neztratili, jak lézt po laně, střílet ze vzduchovky na dřevěné špalíčky, zdolávat různé
překážky. Běháme, rozhazujeme a mo22

táme hadice, stříkáme vodou z proudnic
do terčů. Jezdíme i na výlety, do bazénu,
na týdenní soustředění, na besedy. Sbíráme ale i starý papír, nepotřebné železo,
třídíme odpad. V únoru pořádáme dětský karneval, v březnu hasičskou soutěž
ve vázání uzlů...
Máš zájem? Přijď nebo přijeď, rádi tě
uvidíme! Z Dobrušky k nám jezdí autobus ve 14.50 nebo v 15.50 hodin směrem
Deštné v Orlických horách, první zastávka. Domů se dostaneš v 18.03 hodin.
Více informací získáte na
www.brontici.cz nebo
volejte vedoucím 608 541 993 - Hela,
608 300 183 - Miloš,
722 561 212 - Kája
či instruktorům 773 285 333 - Luky,
608 200 122 - Bety.
Ahoj v pátek!
(hm)
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Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Pojeďte s námi do Bohuslavic
Spolky Doteky naděje, z.s. a Senioři ČR z. s., Městská organizace Dobruška vás zvou na říjnové akce.
NA SLOVÍČKO
Ve středu 6. října od 9.30 hodin se v Rýdlově vile se uskuteční další posezení s ochutnávkou dobroty z listového těsta.
PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
V úterý 12. října se vydáme na výlet do nedalekých Bohuslavic, kde bude naším cílem firma ZEPO. Přihlášky do 5.
října na níže uvedené kontakty.

Radost i smutek
Mnoho lidí z Jihomoravského kraje má hodně smutné
vzpomínky na čtvrtek 24. června. Právě tento den změnilo tornádo nejen krajinu, ale i životy řady lidí, kteří během
pár sekund přišli skoro o vše. Tato katastrofa vyvolala vlnu
solidarity. Stranou nezůstali ani členové spolků Doteky naděje a Městské organizace seniorů Dobruška. Když na jednom
z našich pravidelných posezení zazněl nápad, že se složíme
a pomůžeme seniorům z postižené oblasti, nebylo dál už
o čem přemýšlet.
Posílat náš peněžní dar na některý z uvedených
účtů se nám nechtělo, a když
v televizi byla
odvysílána reportáž o S CENTRU v Hodoníně,
z něhož muselo
být
přemístěno
celkem 138 seniorů, kteří byli
mnozí upoutáni na své lůžko, nebylo víc co řešit. Spojili jsme
se s jeho ředitelem Václavem Poláchem a v pondělí 13. září
se vybraná částka vezla přímo do Hodonína. Pan ředitel nás
přivítal před zničenou budovou, která byla dříve domovem pro
ty, kteří si všichni zde mohli důstojně užívat své stáří. Teď
jsme zde našli zatlučená okna dřevěnými, deskami, v celém
domě hrobové ticho, vyražené dveře a hroznou spoušť. Jeho
obyvatelé jsou teď rozmístěni do 28 jiných domovů v okolí.
Přivezli jsme v obálce částku 31 500 Kč. Může se zdát, že
je to jen malá kapka pomoci, ale i moře se skládá z malých
kapiček vody.
Při našem loučení jsme si slíbili, že zůstaneme i dál v kontaktu. Budeme se snažit dál pomáhat a držet pěsti všem starouškům, aby se co nejdříve mohli vrátit zpět tam, kde jim
bylo hezky, a na jejich tvářích byl zase úsměv.
Petr Tojnar a Renata

Prosluněný výlet na zámek
Pěkných slunečních dnů na začátku září jsme využili k výletu do Nového Města nad Metují. Nejdříve jsme se došli
posilnit do restaurace na Husově náměstí, a když se začalo

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Vzhledem k tomu, že od středy 20. října do neděle 24. října
otevíráme v Červeném Kostelci Kavárnu ve tmě, sejdeme se
v Rýdlově vile ve čtvrtek 14. října od 16.00 hodin. Občerstvení bude zajištěno.
Příjemné podzimní dny vám přejí Petr Tojnar a Renata
s Xantem.
Kontakty, dotazy a přihlášky:
renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz
mobil 732 262 600, tel. 494 622 953

odbíjet poledne, vydali jsme k zámku, kde na nás čekal náš
první průvodce.
Správce objektu Ondřej Daněk nám poutavě vyprávěl o historii zámku a budování zahrady. Zašli jsme se podívat i na Lipovou alej, která byla otevřena před pár lety. Stojí opravdu
za návštěvu, stejně jako celý areál.
Naše kroky potom vedly do muzea. Prohlédli jsme si expozici hodinek značky PRIM, ale i mnoho dalších vystavených
zajímavostí s úplně jinou tématikou. Velkým překvapením
byla i živá zvířátka, která zde mají děti z přírodovědeckého
kroužku.
Celou naši návštěvu tohoto krásného města provázely sluneční paprsky, a tak jsme si první zářijové úterý opravdu užili.
Léto už skončilo, ale výlety jsou už naplánovány i na dny,
kdy bude horší počasí. Těšíme se, že na ně se vydáte společně
s námi třeba i vy.
Petr Tojnar a Renata s Xantem

Prodloužený
prázdninový víkend
I když každý z nás prožije většinu svého života ve městě,
kde bydlí, má zde spoustu přátel a kamarádů a většinou i svojí
rodinu, tak se asi všichni rádi vydáváme poznávat různá zajímavá místa nejen naší republiky.
Ani my nejsme výjimkou, a tak po loňském vydařeném pobytu v Moravskoslezském kraji jsme se i letos do těchto míst
rádi vrátili. Od 19. do 22. srpna si členové spolků Doteky naděje a Městské organizace seniorů Dobruška užili prodloužený
víkend v Novém Jičíně. Program, který pro nás předsedové
obou spolků připravili, byl opravdu nabitý. A kde všude jsme
byli?
Navštívili jsme firmu UNIPAR, kde nás její majitel seznámil se speciální výrobou svíček. Dalšími zastávkami byl zámek v Kuníně a muzeum Vagónka ve Studénce. Pěkné chvíle
jsme si užili na Pustevnách, ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a na pouti v Kopřivnici. Při zpáteční cestě do Dobrušky jsme se zastavili v Lošticích, kde se vyrábějí světoznámé
Olomoucké tvarůžky.
A co napsat na samotný závěr?
Určitě velké díky Renatě a Petrovi za krásný prodloužený
víkend, který pro nás vymysleli. Už se těšíme na příští rok,
kdy vyrazíme na Šumavu.
Účastníci zájezdu
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ZE SPORTU
1931–2021: Devadesát let národní házené v Dobrušce
V letošním roce oslavil oddíl národní házené
Tělocvičné jednoty Sokol Dobruška 90. výročí
založení. Během této doby dosáhli dobrušští
házenkáři a házenkářky řady úspěchů včetně
zisků mistrovských titulů. U příležitosti devadesátého jubilea národní házené v Dobrušce přinesl Dobrušský zpravodaj v červnovém

čísle informace o dějinách národní házené. V červencovém čísle
zde byla zmíněna historie národní házené od roku 1931 do roku
1991, ve 3. díle miniseriálu byly informace o letech 1991–2021,
ve čtvrtém zářijovém čísle byla popsána současnost oddílu a v tomto posledním díle se dozvíme o oddílu národní házené o jeho jiných
aktivitách a budoucnosti oddílu.

5. díl – Budoucnost oddílu
Historicky je oddíl národní házené 4x
mistrem České republiky v 1. lize žen, několik desítek titulů v mládežnických kategoriích, k tomu nespočet druhých či třetích
míst na Mistrovství ČR nebo Poháru ČR
mládeže, to jsou lákadla pro děti při výběru sportu. Každoročně oddíl pořádá vrcholné akce mládeže jako Poháry ČR nebo
Mistrovství ČR, kde mohou děti vidět své
vrstevníky v bojích o medaile. Jelikož se
tyto akce pořádají na konci školního roku
(mimo roku 2020 a 2021), funguje dobře
i spolupráce s místními základními školami, kdy do areálu zavítají celé třídy podpořit své spolužáky v bojích o medaile.
V minulých letech několikrát, ale zejména v posledních dvou letech, se oddíl
také angažoval v uspořádání letních Výcvikových táborů juniorů a juniorek, kdy
nejlepší trenéři národní házené z České
republiky pod záštitou Svazu národní házené v týdenním soustředění v červenci
trénují nejlepší mladé házenkáře. Areál
za sokolovnou k tomu poskytuje nejlepší
zázemí. V zimních měsících se v sokolovně také několikrát konal pod hlavičkou
Svazu národní házené celostátní seminář
ligových trenérů.
Každým rokem se naši hráči, hráčky
a trenéři stávají nejlepšími sportovci Dobrušky a na slavnostních vyhlášeních přebírají z rukou starosty města ocenění.

Zajištění chodu oddílu
Chod všech týmů stojí mnoho peněz
a není jednoduché je sehnat. Mezi hlavní sponzory patří město Dobruška, Česká obec sokolská, Královéhradecký kraj,
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Novopol a.s. Velký
Třebešov a Stuha a.s. Dobruška, za jejich
finanční podporu děkujeme.

Nekončící příběh
Devadesátiletý příběh národní házené
v Dobrušce se nezastavil. Počátky nebyly jednoduché, válečné období bylo velmi
těžké a poválečná doba zase přinesla své
stinné stránky. Za tu dobu se zde měnily
režimy, generace lidí, ale tato ryze česká
míčová hra v Dobrušce zůstala. Našla si
zde své místo a díky mnoha obětavým členům vystoupila na nejvyšší příčky. Aby
tento příběh pokračoval dál, je zapotřebí,
aby i nadále byli v Dobrušce pro tento jedinečný sport zapálení funkcionáři, trenéři
a hráči. Ale to však nestačí. K pokračování úspěšného příběhu jsou také potřebné
vhodné podmínky pro sportování, nakloněné vedení města a dostatek dotačních
programů ve společnosti. Připravuje se
stavba nové tribuny, kdy současná již nevyhovuje, a tak pokud se podaří sehnat finanční prostředky z dotací, tak se zbourá
a místo ní se postaví nová se sociálním
zařízením. Záměr je takový, že by v ní

Hymna národní házené
Aby tento sport byl pro další generace
zachován, před několika lety vznikla
i hymna národní házené. Netřeba slov
v ní komentovat…

2.
Hrál ji táta, hrála máti,
my ji budem taky hráti.
Českou, českou, házenou tak hezkou,
českou, českou, házenou tak hezkou.

4.
Házená je vždycky krásná,
když nám nikdo nenapráská.
Česká, česká, házená je hezká,
česká, česká, házená je hezká.

1.
Kluci holky pojďte s námi,
nedržte se sukně mámy.
Česká, česká, házená je hezká,
česká, česká, házená je hezká.

3.
Ať si kdo chce handbal chválí
my jsme vždy českou hráli.
Českou, českou, házenou tak hezkou,
českou, českou, házenou tak hezkou.

5.
Držme rozum pevně v hrsti.
ona nás pak neopustí.
Česká, česká, házená je hezká,
Česká, česká, házená je hezká.

Mimosportovní aktivity
Oddíl nežije jen sportem, ale dlouhodobě se angažuje i v kultuře. Celkem 23krát
už uspořádal Házenkářský ples. Po mnoho
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let se konal v sokolovně, v posledních
8 letech se koná
v kulturním domě
v Archlebových sadech. V minulosti
několikrát pro veřejnost
uspořádal
v sokolovně i hudební taneční zábavy s živou hudbou.
A v prosinci každoročně ve spolupráci
s městem Dobruška oddíl zajišťuje v sokolovně hostinské
služby pro závěrečný večer kurzu tance
Věneček.
V minulém čísle Dobrušského zpravodaje jsme uvedli sportovní úspěchy oddílu
národní házené, a to zejména prvoligového družstva žen, které je pýchou házené
v Dobrušce. V roce 2014 prvoligové hráčky potěšily své věrné fanoušky tím, že nafotily pro deník Sport odvážné fotografie.
V té době redaktoři uvažovali o nafocení
českých sportovců v odvážných pózách
a pro toto sháněli nějaké sportovní družstvo. Tato akce měla obrovský úspěch.
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mělo být šest šaten, zázemí pro rozhodčí,
ale i učebna s odpovídajícím vybavením
pro výcvik družstev domovského oddílu a jiných sportovních družstev při letních soustředěních. Pokud se toto podaří,
vznikne zde velmi moderní zázemí pro
hráče, hráčky a trenéry. K tomu si musíme
zároveň přát, aby budoucí generace dětí
se více zapojily do sportu a měly touhy
vítězit a získávat medaile na hřišti než
na elektronických hrách.
V celé České republice se oddíly zamýšlí, jak tuto hru zachovat pro příští generace. Svaz národní házené před více než
10 lety podmínil účast ligových družstev
v soutěžích tím, že oddíly musely rekonstruovat hřiště na povrchy s umělým povrchem. Cíl byl jasný, vše udělat pro zdraví
dětí, hráčů, neboť staré povrchy jako šotolina nebo asfalt nesplňovaly moderní
podmínky pro zdraví hráčů.
Další podporou tohoto sportu oproti
dávné minulosti je vznik tzv. přípravek,
kde se malé děti od věku 5 let snaží zapojit do kolektivu, poznat míčové sporty
a pohybové prvky, které jsou u sportu potřebné. Proto SNH podporuje tuto kategorii a oddíly v oblastích pořádají turnaje
pro nejmenší házenkáře. Hraje se s menším míčem a na malém hřišti. I v Dobrušce trénujeme malé děti, které se scházejí
1x týdně.
Smělé organizátorské plány
Jelikož patříme k významným oddílům
národní házené v republice, tak se těšíme,
že v nové sportovní hale Pulická uspořádáme vrcholný zimní turnaj finále Českého poháru dospělých, dále turnaje Zimní
ligy i Halové mistrovství ČR mládeže, neboť svými parametry bude tato hala patřit
k nejlepším v širokém okolí.
K 90. výročí založení oddílu jsme měli
v úmyslu uspořádat znovu po 4 letech akci
Setkání bývalých hráčů a hráček, ale bohužel situace s covid-19 nám přípravy této
akce zkomplikovala, predikce vývoje epidemie v podzimních měsících je nejistá,
tak se konání akce pravděpodobně přesune do roku 2022.

PROČ HRÁT
NÁRODNÍ HÁZENOU?
▪ Jediný národní sport v České republice
▪ Tréninky v blízkosti centra města
nebo bydliště
▪ Celoroční tréninkový plán
▪ Moderní sportovní hřiště s kvalitním zázemím
▪ Profesionální přístup úspěšných
trenérů
▪ Letní týdenní soustředění
▪ Členství ve velkém a tradičním oddílu s velkým jménem

Stříbrné družstvo mladších žákyň na Poháru ČR v Dobrušce (27.8.-29.8.2021).
Pokud vás národní házená zaujala
a chcete, aby i vaše děti získávaly medaile nebo se staly mistry republiky,
přijďte mezi nás.
Jsme jeden z největších sportovních
oddílů s dlouholetou tradicí a rodinnou
atmosférou v Dobrušce, který se zaměřuje na sportovní výchovu dětí a mládeže. Za dobu naší existence prošlo
našimi řadami přes 1 000 sportovců. Organizujeme tréninky dívek a chlapců už
od 5 let.
Naše sportovní programy patří mezi ty
nejúspěšnější. Dlouhodobě vychováváme
vynikající sportovce i lidi s celoživotním
vztahem ke zdravému životnímu stylu.
Přijďte se podívat na některý z našich
tréninků. Pro vaše doplňující dotazy kontaktujte níže uvedené trenéry:

Mladší žákyně
– Tomáš Lenfeld – tel. 608 356 429
Přípravka, starší žákyně
– Jiří Sychrovský – tel. 734 208 905
Žáci
– Ing. Josef Verner – tel. 603 879 899
Závěrem chci poděkovat všem bývalým, ale i současným hráčům, trenérům
a funkcionářům za ten jejich čas a um,
který věnovali a věnují dobrušské házené.
Ale i hráčům a trenérům za jejich tituly
a medailové úspěchy. Bez nich by národní házená v Dobrušce nebyla tím, čím je.
Přejme si, aby zde ve městě byla i dále
mnoho let, aby se podařilo vychovat další generace hráčů a hráček, ale zejména
trenérů, kteří by posouvali své svěřence
k titulům a Dobrušku ke slávě.
Jiří Bednář, oddíl národní házené
T. J. Sokol Dobruška
25
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Třináctý ročník Rampušák Cupu ovládl
suverénním způsobem Žamberk
Poslední srpnovou sobotu se na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce
uskutečnil 13. ročník fotbalového turnaje
mladších přípravek (U9). Noční dešťové
přeháňky skončily těsně před zahájením
bojů, a tak sportovní část proběhla bez
problémů. Déšť nakonec zkomplikoval
jen vyhlášení výsledků, to však neznehodnotilo celkový dojem z vydařeného
dopoledne. Devět týmů odehrálo turnaj

systémem „každý s každým“, takže si většina z nich vyzkoušela soupeře, se kterými se ještě neutkala.
Vítězství a putovní pohár si odvezli
hráči 1. FC Žamberk ročník 2013, kteří
neztratili ani bod a dosáhli impozantního skóre 59:9. Druhé a třetí místo patří
týmům FC Hradec Králové, pořadatelský
tým Dobruška/Opočno skončil těsně pod
„bednou“ na čtvrtém místě.
(mk)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V říjnu oslaví významná životní jubilea
Eva Kopecká
Irena Dusilová
Bohuslav Skočdopole
Josef Novák
Naděžda Jarkovská
Pavel Rufr
Marie Mervartová
Miloš Kult

90 let
90 let
75 let
75 let
75 let
70 let
65 let
65 let

Dobruška, Domašínská
Dobruška, Čs. odboje
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Čs. odboje
Dobruška, Pulice
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Tyršova

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

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V srpnu z našich řad odešli
Božena Sazimová

1947

Dobruška

Čest její světlé památce!
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František Nagy 80
V pátek 17. září 2021 oslavil významné životní jubileum - 80
let – bývalý tajemník městského úřadu a dobrušský zastupitel
František Nagy, podplukovník v. v. Mezi prvními gratulanty byli
zástupci vedení města – starosta Petr Lžíčař, místostarosta Miroslav Sixta a zastupitel Pavel Štěpán.
František Nagy
ještě jako aktivní
voják působil v bytové komisi MěNV
a později MÚ. Veřejně činný zůstal
i po odchodu z armády. Od roku 1995
do roku 2004 vykonával funkci tajemníka Městského
úřadu v Dobrušce. Jeho zásluhou vznikl nový výstavní prostor
a lapidárium v hlavní budově úřadu, kde dodnes působí jako galerista. V roce 1998, kdy město zasáhla katastrofální povodeň,
řídil spolu s místostarostou Jozefem Dohnanským záchranné
práce. Po dvě volební období byl i zastupitelem města a působil
především na poli kultury. Je také zakladatelem mezinárodního
partnerství mezi městy Dobruška a maďarským Abrahámhegy.
Znalosti maďarštiny využívá také jako překladatel a tlumočník.
František Nagy je nositelem stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj
Dobrušky.
Gratulujeme! Přejeme především pevné zdraví a moc se těšíme na další krásné výstavy v městském lapidáriu!
(re)
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Z DOBRUŠSKÝCH FIREM
„Podnikání nám spíš víc dalo, než vzalo,“
říká dobrušský brašnář Luboš Hartman
Brašnářství Luboše Hartmana považujeme v Dobrušce za samozřejmost, která
ovšem samozřejmostí není. Když před třiceti lety otevřel svoji první provozovnu,
vůbec netušil, co ho čeká. A dnes? Tvrdí,
že nikdy nelitoval rozhodnutí postavit se
tzv. na vlastní nohy. Z jeho reakcí je znát,
že ho řemeslo stále baví, stále také svoji firmu posouvá kupředu. Zákazníky si
hýčká a oni se vracejí. U těch z kategorie
turistů ještě stihne propagovat Dobrušku.

možné začít soukromě podnikat, tak mi
řekl: „Tvůj obor není moc známý, mohl
bys začít věci vyrábět sám na sebe.“
Na základě toho jsem si sehnal povolení
a začal s opravami. K tomu jsem si v roce
1991 pronajal prostor v Domašínské ulici.
Pamatujete si na prvního zákazníka?
Provozovnu jsem otvíral v listopadu.
Na prvního zákazníka, který bydlel nedaleko a přinesl na opravu pánskou tašku,
si pamatuji velice dobře. Dokonce si myslím, že právě tuhle
tašku nosí dodneška.

Luboš Hartman ve svém brašnářském království.
Jak jste se dostal k tomuto specifickému
řemeslu?
S ohledem na zdravotní omezení jsem
měl zúžený výběr učňovských oborů pouze na obor knihař nebo brašnář. Rodiče
mně vybrali brašnáře, za což jim jsem velice vděčný.
Kde jste se vyučil a získával první zkušeností?
Učil jsem se v podniku Sněžka Náchod.
Učňovské středisko jsme měli v Třebechovicích, kde byla škola. Praxe probíhala
v Hradci Králové, tam měla Sněžka Náchod provozovnu. Po vyučení v roce 1988
jsem pracoval ve Sněžce přímo v Náchodě. Jednalo se o přípravnu dílů na výrobu
kožené galanterie – tašek, batohů atd.

Po pár letech jste
změnil působiště?
V roce 1997 jsem
si pronajal prostory
na staré poliklinice.
Zřídil jsem prodejnu, která funguje dodnes. Opravy jsme
přestali dělat a začali vyrábět vlastní
zboží – nákupní tašky, klíčenky, kožené
měšce, textilní peněženky.

Jakou nejkurióznější zakázku jste realizoval?
Pro jednoho zákazníka jsme vyráběli
opasek dlouhý 175 cm. Když si pro něj
přišel, uvědomil jsem si, že v tomto případě bude platit heslo „Širší než delší“, protože sám měřil 168 cm. Když pásek natáhl
od země, tak ho měl až nad hlavu. Sám se
tomu smál a říkal, že heslo naplňuje.
Pokračujete ve vlastní výrobě?
Ano. Materiál nakupuji přímo u výrobců. Vedle toho, co jsem už jmenoval,
vyrábíme také jeden vzor pánské kabely,
která se na trhu prodává 46 let. Výrobu
jsem převzal od pána z Moravy, který neměl pokračovatele. Nabídl mi odkoupení
celé výroby, a tak pokračuju.

Nevíte, proč se náchodský podnik jmenoval Sněžka?
Zajímal jsem se, jak přišli na samotný
název. Bylo to prý tak, že dva zaměstnanci, kteří v Trutnově na náměstí vyráběli nákupní tašky, měli v dílně okna s výhledem
na Sněžku. Tak firmě dali název Sněžka.
Na vlastní nohy jste se postavil velice brzy.
Co vás vedlo k takovému rozhodnutí?
Podnikat jsem začal na podzim roku
1991. Impuls mi dal taťka. Když bylo

Tradiční pánská kabela, která je na trhu
dlouhých 46 let.

Vedle vlastní výroby spolupracujeme
od začátku s místní firmou DENA, pro
kterou připravujeme plavecké pásy, různé plavecké pomůcky a také věci pro záchranáře, více než dvacet let také s firmou
Doldy – výroba batohů, nově jsme navázali spolupráci s firmou Kinex, pro kterou
děláme pouzdra na měřicí přístroje.
Co dalšího v současné době nabízíte?
Hlavní prodejní artikl jsou školní batohy a k tomu také turistické a volnočasové.
Dál peněženky, opasky, dětské kufříky,
kabelky, pánské tašky.
Fungujete už tři desítky let. Bylo těžké
se udržet na trhu?
Hlavně v minulém roce, kdy jsme měli
sedm měsíců v kuse zavřeno, nám chyběli
zákazníci. Zakázek bylo minimum. Jsem
moc rád, že se k nám zákazníci vracejí
a důvěra se obnovuje. Třeba nedávno dorazil pán až z Pardubic - tvrdil, že na jízdném
zaplatil 18 korun, a kdyby si tašku, kterou
chtěl, objednal, stálo by ho poštovné mnohem víc. S nákupem byl velice spokojený,
navíc jsem mu věnoval mapku dobrušských památek, aby se podíval po městě.
Nikdy jste své volby nelitoval?
Ne, nikdy. Podnikání nám spíš víc
dalo, než vzalo. Proto bych chtěl poděkovat všem svým zaměstnancům a švadlenkám, kteří se podílejí na rozvoji firmy,
za kvalitní a odbornou práci. Velice si
také vážíme našich obchodních partnerů
a zákazníků. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkávání v budoucích letech.
Nadále se také budeme snažit naplňovat
motto naší firma: Kvalita je, když se vrací
zákazník a NE zboží.
(eda)

Dodatek autorky
Před Lubošem Hartmanem smekám!
Patřil mezi první, jimž jsem v dubnu
roku 1992 pracně vyplnila na mechanickém psacím stroji ozdobný doklad
s ochrannými prvky ze Státní tiskárny
cenin - živnostenský list. Své podnikání nikdy z vlastní vůle nepřerušil, dokázal odolat levné asijské „konkurenci“
a třicet let svoji firmičku posouvá kupředu. Věřte - moc takových lidí není!
Gratuluji ke kulatému výročí a přeji,
ať brašnářství dál prosperuje!
27
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
říjen 2021

přehled akcí
MUZEUM

Šubertovo náměstí 45,
☎ 494 629 668, 603 373 752 a 725 048 991
V říjnu v muzeu začíná vedlejší sezona.
Sledujte, prosíme, aktuální vládní nařízení, otvírací doba a podmínky vstupu do muzea i na akce se mohou v závislosti na nich
měnit.
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA je v říjnu otevřen v sobotu, v neděli a ve státní svátky od 9 do 17 hodin. Ve dnech
1. a 27. – 31. října otevřeno v běžné provozní době. V podzimně
vyzdobeném sklepě si můžete v říjnu zkusit práci s kamenným
mlýnkem na mouku.
DŮM FRANTIŠKA KUPKY v čp. 323, ul. Fr. Kupky. Expozice
přibližuje celý život a dílo českého malíře a průkopníka abstraktní tvorby, a to včetně jeho legionářské činnosti. Koncepce byla
navržena a realizována ve spolupráci s pražskou Galerií KODL.
Nechybí zábavně-vzdělávací zóna, která nabídne aktivní interakci s životem i dílem Františka Kupky jak pro děti, tak pro dospělé.
V říjnu je Dům Františka Kupky otevřen v sobotu, v neděli
a ve státní svátky od 9 do 17 hodin, otevřeno bude také v pátek
1. října.

LAICHTERŮV DŮM
Neděle 31. října v 15.00
PROHLÍDKA LAICHTEROVA DOMU
s dušičkovou procházkou k rodinné hrobce
V komentované prohlídce nahlédneme do jedné z veřejnosti nepřístupných památek. Připomeneme si, jaký vztah pojí rodinu
Laichterových k Dobrušce, čím se zabývali její členové, jak žili,
a pro zájemce si uděláme procházku k místu jejich posledního
odpočinku. Pokud chcete, vezměte s sebou svíčku. V tomto dušičkovém čase můžeme krátce vzpomenout také na další dobrušské osobnosti, které jsou pochovány na městském hřbitově.
Vstup volný.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Sobota 2. října v 19.00
7. lekce – Kurz tance a společenské výchovy pro začátečníky
Pondělí 4. října v 19.30
Koncertní vystoupení – Jan Hrubý
– Trio - stolové uspořádání, vstupné
200 Kč
Úterý 5. října v 19.00
Koncertní vystoupení Marcela Zmožka se skupinou, stolové uspořádání,
vstupné 200 Kč

HISTORICKÉ EXPOZICE v hlavní budově vlastivědného
muzea jsou věnované dobrušským osobnostem, dějinám města
a dějinám dobrušské židovské obce. Součástí vstupu je i prohlídka židovské rituální očistné lázně – mikve a interiéru nově zrekonstruované synagogy. Prohlídku je mimo hlavní sezónu možné
předem telefonicky objednat na pracovní dny, tel. 725 048 991.
Vchod se nachází v budově muzea čp. 45 na Šubertově náměstí.

Sobota 9. října v 19.00
8. lekce – Kurz tance a společenské
výchovy pro začátečníky - prodloužená

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.

Sobota 16. října v 19.00
9. lekce – Kurz tance
a společenské výchovy pro začátečníky

VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile.
Říjen – duben zavřeno.

Sobota 23. října v 19.00
10. lekce – Kurz tance a společenské výchovy
pro začátečníky

VÝSTAVY
25. září – 3. října
HRÁTKY Z LÁTKY
Tradiční výstava dobrušských patchworkářek v prostorách synagogy. Výstava bude přístupná denně (mimo pondělí) v době 9-12
a 13-17 hod.
20. září – 10. října
SEDM ZASTAVENÍ SEDMI STALETÍ / dvorana Poslanecké
sněmovny
Poslední možnost vidět výstavu autorské trojice Zdeněk Zahradník, Josef Frýda a Jiří Mach k 700. výročí první písemné zprávy
o městě Dobrušce v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze.
Výstava je nahlédnutím do některých oblastí života našich předků, které autoři pokládali za klíčové.
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Sobota 30. října v 19.00
11. lekce – Kurz tance a společenské výchovy pro začátečníky

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
BAREVNÝ PODZIM MARKÉTY ŠKOPKOVÉ
Keramika, smalty, obrazy. Mgr. A. Markéta Škopková (nar.
9. června 1968 ve Dvoře Králové nad Labem). Studia: 1982-6
Střední průmyslová škola keramická v Bechyni, 1988-94 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Atelier Keramiky a porcelánu, 1991,1992,1995 soukromé studium fresky a ilustrace
u Štěpána Zavřela, Itálie. Žije a pracuje v Jaroměři. Zabývá se
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převážně tvorbou figurální, dekorativní a užitkové keramiky.
Vytváří zahradní svítilny, fontány a žardiniéry. Věnuje se
také medailérské práci. Maluje nástěnné a deskové obrazy.
Je členkou Umělecké kolonie
Bastion IV Josefov, kde má
také svoji galerii.
Vernisáž výstavy je ve čtvrtek
7. října v 17.00. Výstava potrvá
do konce října a bude přístupná
v úředních hodinách MÚ.
UPOZORNĚNÍ!
Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu poskytne kurátor
František Nagy – tel. 721 537 933.

RÝDLOVA VILA

rozmanitým řečištěm a rozjímal u vodopádů a kaskád vytvářených bystrým proudem řinoucím se přes mohutné balvany. Neopakovatelnou atmosféru těchto míst, na která se budu vždy rád
vracet, jsem se pokusil alespoň částečně přenést do svých fotografií.“ Výstava bude přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny do 27. října.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Podzimní prázdniny v DDM
Středa 27. října 8.00 – 15.00: Muzeum Lega v Poděbradech,
projektový den s kreativní dílnou v muzeu. S sebou roušku, svačinu a malé kapesné.
Pátek 29. října 8.00 – 12.00: Projektový den drátování s výtvarnou dílnou pro školní děti.
S sebou svačinu a přezůvky. Zdarma, podpořeno z OP Výzkum,
vývoj, vzdělávání.

SPOLKOVÝ DŮM
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667 a 777 418 748
Středa 20. října v 15.00
Beseda z cyklu
„Pamětníci z Dobrušky vzpomínají a vyprávějí“
Téma: Vyprávění o životě a vzhledu ulic Laichterova a Fr. Kupky v polovině minulého století.

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 říjen:
POTOK ZVANÝ ZLATÝ
Ivo Malý
Výstava fotografií Iva Malého. „Ač v hloubi minulého století
v Praze narozen, vždy s oblibou jezdil jsem na chalupu Dobrušce
na dohled, abych se zde posléze natrvalo usadil. Mé první kroky při obhlídce okolí vedly
právě ke Zlatému potoku,
se kterým se
tak známe již
bezmála čtyři
desetiletí.
Za tu dobu
mnohokráte
bloumal jsem
v chladných
vodách jeho

Sobota 16. října od 13.30:
Drátovaný anděl na svíčku – kurz drátování s Martinou Horákovou, na kterém se naučíte pracovat s drátem a vyrobíte si
netradiční vánoční dekoraci nebo dárek. Cena kurzu včetně materiálu 270 Kč.
Přihlášky předem na ☎ 494 621 505 nebo v DDM Dobruška,
Domašínská 363.

HISTORICKÁ KOVÁRNA
Kostelní 364
Kovářství Požár – otevírací doba
Říjen: pondělí a středa 16.00 – 18.00,
sobota 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00.

PIVOVAR
KDO VŠECHNO NÁM PŘÁL?
Výstava gratulací Dobrušce k 700. narozeninám od známých
osobností.
Každou říjnovou sobotu od 9 do 11 hodin ve sladovně Pivovaru
Rampušák.

IXKO
IXKO - Církev bratrská v Dobrušce
Dobruška, Zd. Nejedlého 574,
☎ 736 788 254, e-mail: dobruska@cb.cz, www.ixko.eu
kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor
Bohoslužba každou neděli od 9.30 hodin v Kině 70.
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
v pastoračním centru (za farou):
AWANA (klub pro děti od 6ti let do 4. třídy ZŠ) - každé pondělí
v 16.30 hodin
Royal Rangers (klub pro děti od 3 třídy ZŠ) - každé úterý
v 16.00 hodin
v ul. Zd. Nejedlého 574:
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.30 hodin
29
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Během setkání platí aktuálně platná bezpečnostní opatření ohledně Covid-19.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program všech našich pravidelných akcí najdete na našich webových stránkách www.ixko.eu. Bližší informace získáte
také na výše uvedeném telefonním čísle.

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 605 548 288
(vchod směrem od pošty)
Otevírací doba od 6. září:
- od pondělí do čtvrtka 7.30 – 12.00
- více na www.sedmikraska.jbdobruska.cz
Čtvrtek 7. října v 9.30
Vztek a vzdor dětí do 6 let
Mgr. Martin Vlasák, odborný lektor OD5K10, rodinný a výchovný poradce, otec tří dětí. Beseda – diskuse. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Středa 13. října v 10.00
Základy prevence logopedických vad
Mgr. Šárka Školníková (Veselá), klinický logoped. Téma: - informace, které využijete v praxi, jak podporovat komunikační
schopnosti, kdy zahájit logopedickou péči, jak probíhá řečový
vývoj dítěte, doporučení pomůcek, hraček, knih, zodpovězení
otázek rodičů. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Pátek 1. října v 19.00
ŠTACE MILONĚ ČEPELKY
(ZA OSOBNÍ ÚČASTI MILONĚ ČEPELKY
A TVŮRCŮ DOKUMENTU)
Cimrmanolog Miloň Čepelka dostal k životnímu jubileu filmový dokument. Oblíbený herec ženských
rolí a spoluzakladatel legendárního
Divadla Járy Cimrmana. Úspěšný
básník a prozaik, který o své tvorbě
nepotřebuje mluvit. Skromný textař,
rozhlasový tvůrce a milovník dechové hudby. To vše dokázal ve své
tvorbě obsáhnout Miloň Čepelka.
Biografický dokument uvede Česká televize na podzim k tvůrcovým
85. narozeninám. Součástí programu
bude Šansonárium - Písňový kuplet s texty Miloně Čepelky zpívá
šansoniérka a hvězda české muzikálové scény Bára Šampalíková. Zhudebněné balady a romance vycházející z básní oblíbeného herce a cimrmanologa doprovází na klavír jejich autor Patrik
Ulrich. Film nebude v běžné distribuci kin ČR. Mládeži přístupný. 53 minut Vstupné 150 Kč včetně koncertu.
Sobota 2. října v 17.30
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Premiéra amerického akčního dobrodružného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 133 min. České znění.
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Neděle 3. října v 17.30
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Repríza amerického animované rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 107 min. České znění.
Sobota 2. října a neděle 3. října vždy ve 20.00
MINUTA VĚČNOSTI
Premiéra českého dramatického filmu. Režisér a scenárista Rudolf Havlík na Islandu v extrémních podmínkách divoké přírody natočil komorní dobrodružné drama. V hlavních rolích otce
a dcery se představují Jiří Langmajer a Martina Babišová. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 81 min.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
LDO ZUŠ DOBRUŠKA
Pondělí 4. října v 18.00
Norman Robbins: HROBKA
S VYHLÍDKOU
Hrají: Alžběta Balcarová, Veronika Kotvová, David Zrzavý, Anna
Pumrová, Agáta Dyntarová, Oliver
Schejbal, Slavomír Bílek, Amálie
Kvapilová, Adéla Cejnarová a Jiří
Vogl. Režie a hudba: Jan Holek.
Vstupné dobrovolné.

HROBKA S VYHLÍDKOU
Norman Robbins

PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY!
Čtvrtek 7. října v 10.00
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
Premiéra českého dokumentu. Film mapuje klíčové okamžiky života Jana Wericha, vznik Osvobozeného divadla, jeho boj proti
fašismu, dramatický útěk před nacisty, působení ve Spojených
státech, rozčarování po návratu do Československa i spolupráci
s novým režimem. Režie: Miloslav Šmídmajer a Martin Slunečko. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 105 min.
Čtvrtek 7. října, pátek 8. října a neděle 10. října vždy ve 20.00
KAREL
Premiéra dokumentu producentky Ivany Gottové a režisérky
Olgy Maléřové Špátové. Celovečerní dokumentární film Karel
přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 133 min.
KONCERT
Sobota 9. října v 17.00
NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE
DVOŘÁK / WEBER / BRAHMS
Dirigent: Jaroslav Rybáček, hostující dirigent: Marek Klimeš.
Sólo: Petra Koblásová / Marek Pavíček – klarinet. Předprodej
vstupenek probíhá on-line na www.kino.mestodobruska.cz.
Vstupenky můžete také zakoupit osobně v IC Dobruška a v pokladně Kina 70.
Neděle 10. října v 17.30
100% VLK
Premiéra rodinné animované komedie – Austrálie. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 96 min. České znění.
Středa 13. října v 19.00
SLAVNOSTNÍ VEČER
Tradičním předáváním ocenění výjimečným osobnostem ve velkém sále společenského centra letos provede spisovatelka a rozhlasová moderátorka Zuzana Maléřová. V jeho průběhu budou
předány medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky lidem, kteří činí život našeho města lepším. Vystoupí zpěvačka a herečka
Alžběta Bohdanová, na kytaru ji doprovodí hudebník a skladatel
Vratislav Zochr. 90 min. Vstupné volné. Místenky jsou již v dispozici v informačním centru a v pokladně kina.
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Čtvrtek 14. října ve 20.00
ZÁTOPEK
Repríza českého dramatického příběhu. Výpravný film režiséra
Davida Ondříčka. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč. 130 min.

Pátek 22. října, sobota 23. října a neděle 24. října vždy ve 20.00
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Premiéra nové české romantické komedie od režiséra Petra Zahrádky. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 90 min.

Pátek 15. října a sobota 16. října vždy ve 20.00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Premiéra akčního dobrodružného krimi trilleru VB/USA. James
Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený
odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání… Hrají:
Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas a jiní. Hudba: Hans
Zimmer. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 163 min.

Sobota 23. října v 17.30
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Premiéra amerického akčního sci-fi thrilleru. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 98 min. České znění.

Sobota 16. října a neděle 17. října vždy v 17.30
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Premiéra rodinné dobrodružné animované komedie ČR/Francie/
Polsko/SR. Mládeži přístupný. 87 min. České znění.
Neděle 17. října ve 20.00

Neděle 24. října v 17.30
ROZBITÝ ROBOT RON
Premiéra animovaného filmu VB/USA. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 90 min. České znění.
Čtvrtek 28. října v 17.30
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
Premiéra animovaného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 90 min. České znění.

KAREL
Repríza dokumentu producentky Ivany Gottové a režisérky Olgy
Maléřové Špátové. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 133 min.

Čtvrtek 28. října ve 20.00

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pondělí 18. října v 19.30
INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE
Intimní příběhy z ráje jsou úsměvnou komedií, vtipnou a úsměvnou vizí z Edenu, ve které se jemným humorem odhalují detaily
soužití mezi muži a ženami. Hrají: Robert Jašków, Jitka Ježková,
Kateřina Sedláková a Michal Slaný. Vstupné 390 Kč, předprodej
on-line 3. října od 15.30 a od 4. října v IC Dobruška.

Pátek 29. října, sobota 30. října a neděle 31. října vždy ve 20.00
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Premiéra české komedie režiséra Radka Bajgara. Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Hrají: Vojta Kotek, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Jiří Bartoška, Šárka Vaculíková
a další. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

DIVADELNÍ PŘEDNÁŠKA
Úterý 19. října v 9.00
SENIOR BEZ NEHOD
Divadelní přednáška projektu Senior bez nehod. Projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě. Součástí přednášek budou
naučná edukativní videa a herecké scénky. Vstup volný. Každý
návštěvník obdrží malý dárek. 90 min.

KAREL
Repríza dokumentu producentky Ivany Gottové a režisérky Olgy
Maléřové Špátové. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 133 min.

Sobota 30. října v 17.30
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
Repríza animovaného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč.
90 min. České znění.
Neděle 31. října v 17.30
ADDAMSOVA RODINA 2
Premiéra americké rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 90 min. České znění.

MALÝ SÁL
Středa 6. října a čtvrtek 7. října v 9.00
ZAHÁJENÍ NOVÉHO SEMESTRU STUDIA VU3V
Studenti Virtuální univerzity třetího věku
z konzultačního střediska v Dobrušce si
ke svému dalšímu studiu zvolili dvě témata: Obklopeni textilem a Pozoruhodný svět hub. Přihlášky od nových zájemců o studium VU3V přijímáme nejpozději do 20.
října. Výuka nového semestru začíná ve středu 6. října pro 1.
skupinu a ve čtvrtek 7. října pro 2. skupinu.

PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY!
Čtvrtek 21. října v 10.00
ZÁTOPEK
Repríza českého dramatického příběhu. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kč. 130 min.
Čtvrtek 21. 10. ve 20.00
KAREL
Repríza dokumentu producentky Ivany Gottové a režisérky Olgy
Maléřové Špátové. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 133 min.

Středa 6. října v 18.00
MADEIRA OSTROV VĚČNÉHO JARA
A DIVOKÉ PORTUGALSKO
Cestování s handicapem aneb Nic Není Nemožné! Přednáška JAKUBA GRESCHLA. Sbalte si kufry, vyrážíme… A kam? Na divokou Madeiru a do krásného Portugalska. Cestovatel Jakub
Greschl, 30 let, pochází z Holýšova na Plzeňsku. Narodil se s dětskou mozkovou obrnou
a pár let bojoval o to,
aby ho nohy unesly. Ani
to mu však nevzalo sílu
a procestoval už přes 30
zemí naší krásné Země.
Pořádá městská knihovna ve spolupráci s vlastivědným
muzeem.
Vstupné dobrovolné.
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SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
PROVOZNÍ DOBA – ŘÍJEN 2021
Bazén
pondělí
úterý
středa

13–16 a 19–21
13–18 a 19–21
pro veřejnost zavřeno

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

13–17 a 19–21
13–21
12–21
12–20

27. 10. krytý bazén otevřen
od 13 do 20 hodin
28. 10. krytý bazén otevřen

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
úterky
15.30 – 17.00 (rezervace 2 drah)
čtvrtky
15.30 – 17.00 (rezervace 2 drah)
pátky
14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy)
a dále:
pátek 15. 10. otevřeno pouze od 14.00 do 20.00
sobota 16. 10. otevřeno pouze od 12.00 do 20.00
středa 27. 10. rezervace 1 dráhy od 13.45 do 17.30
čtvrtek – sobota (28.–30. 10.) rezervace 1 dráhy od 15.30 do 17.30
Aquaerobic
úterý a čtvrtek 18-19
Sauna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

13–21 muži
13–21 ženy
13–21 muži
13–17 ženy
17–21 společná
13–21 muži
12–21 společná
12–20 společná

FOTBAL – mistrovské zápasy týmů SK Dobruška
Sobota 9. října
Krajský přebor – ml. dorost:
Dobruška/Opočno – Kostelec/Častolovice
Krajský přebor – muži:
Dobruška A – Vrchlabí

15.00

Neděle 10. října
Okresní přebor II. třídy – muži:
Dobruška B – Albrechtice

15.00

Středa 6. října
Okresní přebor – starší žáci:
Dobruška/Opočno – Černíkovice/Solnice

17.00

Středa 13. října
Okresní přebor – starší žáci:
Dobruška/Opočno – Vamberk/Rokytnice

17.00

Sobota 16. října
Krajský přebor – ml. žáci:
Dobruška/Opočno, Č. Skalice, Č. Kostelec B

10.00

Sobota 23. října
Krajský přebor – ml. dorost:
Dobruška/Opočno – Borohrádek
Krajský přebor – muži:
Dobruška A – Hořice
Neděle 24. října
Okresní přebor II. třídy – muži:
Dobruška B – Lukavice

28. 10. sauna otevřena

Ranní plavání: (ve dnech školní výuky)
středa – pátek 6.00–7.30
27.–29. 10. ranní plavání zrušeno z důvodu státního svátku
a prázdnin ve školách
Spinning s Alenou
úterky a čtvrtky od 16.30

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA

Spinning s Liborem
pondělky od 16.30
pátky od 16.30 a 17.45

Sobota 30. října
Okresní přebor – ml. přípravka:
Dobruška/Opočno, Doudleby, Č. Meziříčí
Krajský přebor – ml. žáci:
Dobruška/Opočno, Broumov, Č. Kostelec, Solnice
Neděle 31. října
Okr. přebor – st. přípravka:
Dobruška/Opočno, Přepychy, Č. Meziříčí, Lípa
Okresní přebor II. třídy – muži:
Dobruška B – Doudleby

12.30

12.00
14.30

14.30

9.00
10.00

9.00
14.00

Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU
NÁRODNÍ HÁZENÁ
II. liga muži:
Sobota 9. října – 16.00: Dobruška - KNH MS Brno.
Neděle 10. října – 10.30: Dobruška - Draken Brno.
I. liga ženy:
Sobota 9. října – 11.00: Dobruška - Pustějov.
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
František Kupka - geniální malíř
s mimořádným vztahem k národní hrdosti a státu
Po velmi zdařilé módní
přehlídce na téma inspirace
Francií a Františkem Kupkou,
konané pod nasvícenými arkádami opočenského zámku
v pátek 10. září, se také sobota 11. září stala výjimečným dnem v rodném kraji Františka Kupky, jehož 150. výročí narození si
připomněla města Opočno a Dobruška.

Pražský galerista Zdeněk Sklenář
vystavil při té příležitosti na prvním
nádvoří opočenského zámku na jeden
den čtyři vzácné malířovy originály z let
1902–1908, z nichž například obraz Antropoides cestoval po nejprestižnějších
galeriích a obdivovali ho lidé po celé zeměkouli.
Dveře Výstavní síně Františka Kupky
a Luboše Sluky se odemkly krátce po 10.
hodině a hosté vernisáže mohli na vlastní oči spatřit Kupkovy obrazy mimořádné
hodnoty. Když první návštěvníci vstupovali do zatemněného prostoru se čtyřmi
nasvícenými objekty, jistě jim ještě v uších
zněla slova Zdeňka Sklenáře o tom, že obrazy reprezentují vytváření názoru, z něhož se pak Kupka stal nesmrtelným.
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Tento
pražský
galerista
prošel
s Kupkou obrovskou
cestu, originály tužových maleb, které
v roce 2005 tvořily výstavu Člověk
a Země, mu otevřely
brány královských
paláců
v
Thajsku i Kambodži,
v Pekingu zhlédlo
expozici za pouhých
11 dní 57 tisíc lidí.
Možná, že až
Zdeněk
Sklenář
mnohým z Kupkova
rodiště i kraje osvětlil velikost, výjimečnost
a nesmrtelnost tohoto malíře. Připomeňme
si proto alespoň tři jeho myšlenky a výroky ze slavnostního úvodu k jednodenní
výstavě:
„Je to váš spoluobčan, občan Opočna, který později
po základních studiích v Dobrušce odešel
do Vídně, aby v Paříži prostřednictvím
osobní revoluce vůči
zavedeným poměrům
vstoupil do povědomí těch, kteří ho
nejdříve smetli, aby
ho dnes uctívali jako
svatého.“
O době I. světové
války, kdy ještě ne-

existovalo Československo, ve spojitosti
s Kupkou řekl: „V daleké Paříži, tehdejším epicentru, nově vznikajícím epicentru světového umění, vytvářel to, čemu
se říká vztah k státu, vztah k národní
hrdosti.“
Vzpomínky na putovní výstavu Člověk a Země, kdy osobně spatřil úžas králů
jihovýchodní Asie nad tím, co malíř vytvořil, pak přiblížil takto: „Kupka mně
umožnil nahlédnout do pocitů Šeherezády. Šeherezádina pohádka není nereálná,
je ukryta v každém z nás a Kupka věděl,
že sen a vizi je možné ukrýt v obraz, a tím
se stal tak velkým, tak proslulým, tak převyšujícím.“
... Važme si, že právě v našem kraji se
tento naprosto výjimečný umělec i člověk
narodil (23. září 1871 v Opočně) a strávil
zde své dětství i mládí (v Dobrušce).
(eda)

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 10 / 2021

Křížovka o ceny
Tajenka devátého Dobrušského zpravodaje roku 2021 souvisela se slavnostním
otevřením nové expozice Vlastivědného
muzea Dobruška nesoucí název DŮM
FRANTIŠKA KUPKY. Tajenka 9/2021
zněla následovně: NOVÁ EXPOZICE
MUZEA DŮM F. KUPKY.

Z pětapadesáti úspěšných luštitelů byli
vylosováni tři výherci: Zdenka Zidková,
Jitka Pippertová a Josef Chlumecký,
všichni z Dobrušky. Gratulujeme! Šťastní
výherci se mohou těšit na ceny - knihy s tematikou spjatou s Dobruškou. Trio výherců
obdrží poukázky poštou a knižní cenu si
převezmou v Informačním centru.
Vyhrát knihu může každý, kdo úspěšně

vyplněnou tajenku zašle se jménem, adresou a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdá do boxu v Informačním centru
na náměstí F. L. Věka nejpozději do pátku
15. října.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA:
YANK.

RAPPER,

ARENA,

NOETIK,
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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„Příležitost pro osoby se
zdravotním postižením“
Hledáme

DISTRIBUTORY

pro roznos letáků v této lokalitě
Přidáte se k nám?
Na trhu působíme již 30 let a jsme
významným zaměstnavatelem osob
se zdravotním postižením.

Nabízíme:
• pracovní poměr s možností zkrácených úvazků
• pravidelnou mzdu a zajímavé bonusy
• nenáročnou práci a zaučení, nepotřebujete žádné zkušenosti
• roznos v místě bydliště, distribuční vozík a závoz materiálů na vámi
požadovanou adresu

O případný invalidní důchod nepřijdete.
Dokážeme se přizpůsobit potřebám osob se zdravotním postižením.
Zavolejte bezplatně na tel. 800

800 882 nebo
napište na e-mail: nabor-ozp@distribucni.cz
Více informací na www.distribucni.cz

R
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Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Leoš Dragúň (dr),
e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz, tel. 778 536 600.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Mg. Taťána Klapková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný.
Autor fotografie z otevření Domu Františka Kupky na titulní straně:
Michal Fanta.
Autoři fotografií: Pavel Štěpán, Petr Lžíčař, Miroslav Sixta,
Leoš Dragúň, Dana Ehlová, Honza Dušek, Naděžda Lžíčařová,
Miloš Kaňa, Tereza Pecenová, Petr Slavík, Jiří Bednář,
Blanka Kejvalová, Lukáš Hvězda, Miroslav Šenkýř, Radek Smola,
Eva a Jaroslav Kolenovi, Libor Tobiašek.
Archivy: města Dobrušky, vlastivědného muzea, městské knihovny,
SPŠel•it Dobruška, Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum,
ZŠ Pulická, ZŠ Fr. Kupky, Nofi, T.J. Sokol Dobruška – oddíl národní
házené, SK Dobruška – fotbalový oddíl, www.fotbalfoto.cz, DDM,
spolků Doteky naděje, z.s. a Senioři ČR z. s.,
Městská organizace Dobruška, klubu Royal Rangers, SDH Provoz.
Tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci (v prosinci 10.).
Distribuce: Česká pošta.
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PALEC DOLŮ
Kam s ním?
Do sběrného
dvora!
Je to stará
a obehraná písnička. Černé skládky v ulicích
Dobrušky rostou jak houby
po dešti. Pracovníci technických služeb mohou vyprávět…
a hlavně uklízet. Tuto starou
sedačku někdo postavil ke kontejnerům v ulici Na Příčnici.
Stačilo zajet do sběrného dvora u teplárny a nepotřebnou
věc zdarma složit.

NÁCHOD |Ieka-| DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Posprejovaná škola i popelnice
Počmárané popelnice a rozvodná elektrická
skříň v Křovicích a k tomu i fasáda Základní školy Františka Kupky v Dobrušce, to jsou práce samozvaného sprejera s podpisem RAUL. Vandalovi
dáváme palec dolů s dovětkem:
najít autora tohoto „díla“
a nechat ho odstranit nápisy.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
02. 10.
03. 10.
09. 10.
10. 10.
16. 10.
17. 10.
23. 10.
24. 10.
28. 10.
30. 10.
31. 10.
06. 11.
07. 11.
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MDDr. Machková Terezie
J. Pitry 448, Opočno
MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Matoušková Lucie
Kvasinská 129, Solnice
MUDr. Miřejovská Dagmar - Bahník Dent s.r.o.
Třebízského 799, Kostelec na Orlicí
MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Paličková Zlata - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MDDr. Tomáš Petrák - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
MDDr. Rýdlová Zuzana
Tyršova 515, Opočno
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

731 980 112
494 515 696
602 152 873
737 791 333
775 224 093
721 200 244
721 200 244
499 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
777 667 353

SVATOVÁCLAVSKÁ VÝSTAVA LEGO v prostorách bývalé pobočky Komerční banky na náměstí F. L. Věka přilákala v průběhu
září velké množství malých i velkých návštěvníků. Výjimečná expozice nabídla více než pět set modelů a přes čtvrt milionu barevných plastových kostek.

DEN S HASIČI. Sbor dobrovolných hasičů Dobruška uspořádal v sobotu 11. září za sokolovnou zábavný program pro děti s ukázkami techniky a soutěžemi. Malí účastníci si z akce vedle zážitků odnesli i sladké odměny.
Pětašedesát běžců a běžkyň se postavilo
na start sedmého ročníku BĚHU DOBRUŠKOU. Pořadatelé z SDH Doly připravili tratě 2,5, 5 a 10 kilometrů. Vítězi
hlavního závodu na deset kilometrů se stali Pavel Jelen z Běžeckého klubu Náchod
a Eva Vejběrová z týmu Colas. Podrobnosti ze závodu přineseme v listopadovém
vydání Dobrušského zpravodaje.

TŘIAČTYŘICET DĚVČAT z Domu dětí
a mládeže se zúčastnilo srpnového tanečního tábora na chatě Radost v Orlických
horách. Letošní téma bylo „Škola čarování a tance v Plasnici“.

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU

Účastníci šestého ročníku Dobrušské filmové klapky se jako tradičně sešli na nádvoří rodinného pivovaru. Po vernisáži výstavy Kdo
nám všechno přál? ve sladovně se přemístili do pivovarské restaurace, kde se uskutečnilo promítání němého filmu Babička z roku 1921.

Miloň Čepelka převzal z rukou starosty Petra Lžíčaře zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Dobrušska. Obdržel rovněž netradiční dárek
- speciální pivo Miloň 12°. Podpis oslavence na etiketě se stal cenným suvenýrem.

Sběratel klasických filmů a technologií Pavel Hypius promítl ces- O hudební doprovod při slavnostním zahájení šestého ročníku
topis režiséra Rudolfa Krejčíka o Kanadě, nazvaný Indiánské léto. v pivovaru se postaral Lukáš Koblása.

Besedy ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 se těšily mimořádnému zájmu. Velký aplaus sklidila legendární herečka Marie Tomášová. Podobně tomu bylo v případě oslavence Miloně Čepelky, Pavla Taussiga a Patrika Ulricha, režiséra dokumentu Štace Miloně Čepelky.

