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DIVADELNÍ VEČER. V pondělí 8. listopadu zaplnili jeviště i hlediště velkého sálu Společenského centra – Kina 70 členové všech
místních ochotnických divadelních souborů. Galavečer vyvrcholil křtem knihy s názvem Letopisy divadla ochotnického v Dobrušce.
Kmotry publikace, jejímiž autory jsou Jiří Mach, Zdeněk Zahradník, Pavla Skalická, Josef Frýda a Václav Hlavsa, byli režisérka
a scenáristka Pavlína Moskalyková a scenárista Petr Markov. Podrobnosti o vydařené divadelní akci najdete na straně 15.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
vstupujeme do posledního
měsíce
roku 2021. Roku,
který byl stejně
jako ten loňský výrazně poznamenán
epidemií covid-19.
Po letním zlepšení
epidemické situace a rozvolnění opatření přišel podzim
a s ním návrat rozmachu šíření koronaviru.
To vše má za následek, že „normální“ život
je omezován řadou vládních nařízení. Opět
dochází k tomu, že jsou rušeny či překládány kulturní a společenské akce v Dobrušce i okolí. V této souvislosti jsem rád,
že se podařilo uskutečnit slavnostní setkání
dobrušských divadelníků, které vyvrcholilo křtem knihy Letopisy divadla ochotnického v Dobrušce. Divadelníci na jevišti
i v hledišti se náramně bavili a galavečer
ve velkém sále Společenského centra –
Kina 70 měl ojedinělou atmosféru.
Na adventní čas je připravena řada kulturních, společenských i sportovních akcí
– koncert 4 tenorů, výstavy, vánoční koncerty a tradiční Silvestřík pro děti. Jejich
kompletní výčet najdete na plakátku na následující straně. Uvidíme, kolik z nich
dovolí epidemická nařízení uskutečnit.

Číslo měsíce: 280
V pondělí 8. listopadu byla
ve velkém sále Společenského
centra - Kina 70 pokřtěna publikace Letopisy divadla ochotnického
v Dobrušce. Knížka, která mapuje
období od 18. století až do současnosti, má úctyhodných 280 stran.
Text doplňuje 203 fotografií, reprodukcí plakátů apod. Letopisy sepsalo pět autorů: Jiří Mach, Václav
Hlavsa, Josef Frýda, Pavla Skalická
a Zdeněk Zahradník. Knihu můžete zakoupit v Informačním centru,
cena činí 350 Kč.

Bohužel, s postupujícím časem je jasné,
že se nepodaří uspořádat všechny naplánované akce. Ani letos se neuskuteční populární a tradiční ochutnávka maďarských
vín. Přátelé z našeho partnerského města
Ábrahámhegy jsou v karanténě a nemohou
přijet. Doufejme, že je přivítáme hned, jak
to bude možné.
Vstoupili jsme do adventního období,
které vyvrcholí vánočními svátky a příchodem nového roku. Jsem rád, že noví
obyvatelé sedmnácti bytových jednotek
v ulici Fr. Kupky dostali předvánoční dárek v podobě bydlení. Stavba (na sním-

ku) byla v minulých dnech zkolaudována
a nájemníci se brzy nastěhují do nového.
Doslova na dohled naproti přes ulici se
staví sportoviště pro žáky Základní školy Fr. Kupky, kteří by sprinterskou dráhu
s doskočištěm měli dostat do užívání ještě
v tomto školním roce.
Věřím, že navzdory opatřením a omezením si užijeme adventní čas v pohodě
a v co nejlepší náladě. Přeji všem klidné
prožití Vánoc a posledních dnů letošního
roku v rodinném kruhu a ve zdraví.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Soutěž Manažer roku
s dobrušskou stopou
Dobrušský tajemník JUDr. Jan Šťastný, MPA (na snímku uprostřed), uspěl
v soutěži Manažer roku v oblasti veřejné
správy a převzal v úterý 19. října v paláci
Žofín na Slovanském ostrově v Praze ocenění Finalista Manažer roku 2020.
Soutěž Manažer roku, kterou organizuje Česká manažerská asociace, už 28

let vyhledává a oceňuje
nejlepší manažerské osobnosti, podnikatele a lídry v České republice, hodnotí
kategorie jak z byznysu, tak neziskového
sektoru i veřejné správy.
Pozitivně bylo hodnoceno působení JUDr. Šťastného na Městském úřadě
Dobruška i jeho
zapojení v projektech
Svazu měst a obcí
a Sdružení tajemníků a aktivity pro zrychlení
veřejné správy
jako je například
aplikace Generátor 106 pro
vyřizování žádostí o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb.
(re)
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Vánoce 2021
v Dobrušce

nedøle 28. listopadu
od 17 hodin
Námøstí F. L. Vøka

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOéNÍHO STROMU

nedøle 19. prosince
od 18 hodin
SC – Kino 70

VÁNOéNÍ KONCERT
OPOéENKY
tradiêní koncert dechové hudby

stĆeda 1. prosince
od 9 hodin
Rýdlova vila

êtvrtek 2. prosince
od 10 hodin
Møstská knihovna

pátek 3. prosince
od 18 hodin
SC – Kino 70

pátek 3. prosince
od 14 do 17

a sobota 4. prosince
od 9 do 14 hodin
SŠ – Podorlické
vzdølávací centrum

nedøle 5. prosince
od 9 do 15 hodin
Jídelna ZŠ Fr. Kupky

ADVENTNÍ POSEZENÍ

poĆádají Doteky nadøje, z. s.
a Møstská organizace seniorĎ Dobruška

pondølí 27. prosince
v 17 hodin
HusĎv sbor

HRÁTKY PRO MRÿOUSKY
døtské oddølení, program pro døti do 2 let

4 TENOąI

vánoêní koncert, vystoupí Marian VOJTKO,
Pavel VÍTEK, Michal BRAGAGNOLO a Jan KąÍŽ

DNY
OTEVąENÝCH DVEąÍ

pro širokou veĆejnost s bohatým doprovodným
programem a prohlídkou nové školní budovy

VÁNOéNÍ JARMARK

prezentace lidových a umøleckých Ćemesel,
prodej drobných dárkĎ

pátek 31. prosince
od 7 do 11 hodin
Sokolovna

pátek 31. prosince
od 10 hodin
Kostelní ulice

pátek 31. prosince
v 16.30 hodin
Námøstí F. L. Vøka

sobota 1. ledna
od 13 hodin
Kostelní ulice

VÁNOéNÍ ZPÍVÁNÍ

vánoêní písnø v podání Petry a Natálky Markových,
Elišky Lelkové a ZdeĀka Svødíka

SILVESTROVSKÝ POCHOD
43. roêník trasy 7, 17, 26, 37 km

SILVESTROVSKÝ B÷H
start u prodejny BN ACTIVITY

SILVESTąÍK PRO D÷TI

tradiêní zakonêení roku pro døti, vystoupí skupina
Maxíci, ohĀostroj

NOVOROéNÍ
CYKLISTICKÁ VYJÍŽòKA
start u prodejny BN ACTIVITY

nedøle 5. prosince
od 16 do 17 hodin
Kovárna

VÁNOéNÍ ZPÍVÁNÍ
NA KOVÁRN÷

nejen vánoêní písnø êeské v podání sboru LiêeĀák
úterý 7. prosince
od 15 hodin
Møstská knihovna

êtvrtek 9. prosince
od 18 hodin
Kostel sv. Václava

sobota 11. prosince
od 15 hodin
Møstská knihovna

od 10 hodin
Loutková scéna
sokolovny

sobota 18. prosince
od 18 hodin
HusĎv sbor

nedøle 19. prosince
od 9.30 hodin
SC – Kino 70
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TąÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

POHÁDKOVÁNÍ

døtské oddølení, program pro døti do 7 let

VÁNOéNÍ KONCERT
ZUŠ DOBRUŠKA
RODINNÉ ODPOLEDNE
V KNIHOVN÷
zábavný program pro rodiny s døtmi,
loutkové divadlo O PRASÁTKU,
výroba vánoêní dekorace a dárkĎ

nedøle 12. prosince

sobota 8. ledna
Dobruška a okolí

VÝSTAVY
Po celý møsíc
prosinec
v pĎjêovních hodinách
Foyer møstské knihovny

Po celý møsíc
prosinec
a leden 2022
v otevíracích hodinách MÚ
Lapidárium MÚ

VZHčRU, PASTUŠKOVÉ

vánoêní koncert Ženského pøveckého sboru Vlasta
a varhaníka Lukáše Koblásy

SEDMKRÁT?

divadelní hra nejen o Vánocích
úêinkují døti z Církve bratrské
v Bystrém a v Dobrušce

Hana MĀuková
MALUJI JEN TAK,
PRO RADOST ZE ŽIVOTA

olej na plátnø, krajinomalba,
momenty z cest i motýlí tématika

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
loutkové divadlo pro døti

VÝTVARNÁ SKUPINA
GAMA

Po celý møsíc
prosinec
v provozních hodinách kina
Malý sál SC – Kina 70

15. -19. prosince
v otevírací dobø
od 9 od 12
a od 13 do 16 hodin
Námøstí F. L. Vøka 11
– prostory bývalé KB

Josef Kejval - OUTKOVKY
výstava obrazĎ

VÝSTAVA BETLÉMč

výstava papírových betlémĎ,
vstup volný

Z M÷ NA P R OG RAMU V YHRAZENA
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Úplná znění usnesení zastupitelstva a rady města jsou zveřejněna na internetových
stránkách města.

Rada města
dne 14.10.2021
rozhoduje
– při zadávání koncese na služby Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
ve městě Dobruška a jeho okolí dle § 48
odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, o vyloučení účastníka
Společnost Provozování vodohospodářské
infrastruktury ve městě Dobruška a jeho
okolí, vedoucí společník Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., ze
zadávacího řízení z důvodu neprokázání základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 odst.
1 písm. b) a d) tohoto zákona a schvaluje
změnu složení komise pověřené otevíráním obálek s nabídkami, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a hodnocením nabídek na plnění koncese
spočívající v nahrazení člena této komise
Ing. Petra Lžíčaře náhradníkem za člena
komise Milošem Votroubkem, DiS.

schvaluje
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Nákup svítidel pro prodloužení veřejného osvětlení u křižovatek silnic
I/14 a II/298 a ulice Solnická v Dobrušce
vystavení objednávky společnosti ELIHER
s. r. o., nabídková cena tohoto dodavatele
činí 132.582,13 Kč vč. DPH 21 %

Rada města
dne 18.10.2021
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
17/2021
– objednání rekonstrukce a rozšíření elektrických rozvodů v MŠ J. A. Komenského
v rozsahu podané cenové nabídky, evidenční číslo NV21030 ze dne 19.07.2021,
u Petra Moravce, IČO 16770811. Nabídková cena činí 146.768,28 Kč vč. DPH podle
platné sazby
– uzavření smlouvy o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti s příspěvkovou organizací Správa
silnic Královéhradeckého kraje, na základě
které bude městu Dobruška udělen souhlas s umístěním stavby Výměna vodovodu nižšího tlakového pásma a prodloužení
vodovodu vyššího tlakového pásma od silnice I/14 po vodojem u kostela Sv. Ducha
v Dobrušce na pozemku parc. č. 2948/1 v k.
ú. a obci Dobruška
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici v Dobrušce
– prodej pro město nepotřebného a nevyužitelného crossového kola Madison DAYTONA
vínové barvy vedeného pod nálezovým číslem 6/2015 za celkovou kupní cenu 1.000 Kč,
která je splatná hotově při předání kola

– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro kanalizační potrubí
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 08.11.2021
– uzavření dodatku č. 1 k uzavřené veřejnoprávní smlouvě s obcí Val o spolupráci
na úseku požární ochrany
– uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
č. KK_21_1647194. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci dotaci
ve výši 110.464 Kč.

souhlasí
– s bezplatným užíváním části městského
pozemku parc. č. st. 27/1 v obci Dobruška
a k. ú. Domašín u Dobrušky pro umístění
atrakce střelnice, skákacího hradu a stánku
s cukrovinkami ve vlastnictví Ireny Dubské,
IČO 07226217, a to v rámci tradičního posvícení v Domašíně od 05.11. do 08.11.2021

uděluje
– plnou moc městu Nové Město nad Metují k zastupování města Dobrušky jako
člena Svazu měst a obcí České republiky
na XVIII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky, konaného ve dnech 21.10. –
22.10.2021

odvolává
– Mgr. Taťánu Klapkovou z redakční rady
Dobrušského zpravodaje

jmenuje
– Ing. Janu Hedvičákovou členem redakční rady Dobrušského zpravodaje
od 01.09.2021

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit Plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav Spáleniště
zpracovaný v červenci 2021 společností
Foltánek, s. r. o.
– vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021,
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

potvrzuje
– že město Dobruška jako jeden ze stálých
partnerů Festivalu F. L. Věka a člen Spolku F. L. Věka, podporuje činnost Spolku F.
L. Věka. Potvrzení slouží pro účely podání
žádosti o dotaci z programu Ministerstva
kultury ČR na rok 2022

Rada města
dne 25.10.2021
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
18/2021
– uzavření smlouvy o dílo na stavební práce
Domašínská parkoviště, komunikace, Dobruška se společností STAVITELSTVÍ DS, s. r. o.

– při zadávání koncese na služby Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
ve městě Dobruška a jeho okolí text výzvy
k podání nabídky na plnění této koncese
na služby a rozeslání výzvy k podání nabídky společnostem AQUA SERVIS, a. s.,
Královéhradecká provozní, a. s. a Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o.
– uzavření Smlouvy o nájmu s XXXXX
– uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytování
služeb se společností SAFRES Group, s. r. o.

Rada města
dne 01.11.2021
schvaluje
– vyplacení odměn ředitelům škol a školského zařízení dle předloženého návrhu
– uzavření smluv o úhradě nákladů spojených
s pořízením Změny č. 6 Územního plánu
Dobruška, a to dle přiloženého vzoru této
smlouvy s navrhovateli č. 1–7, uvedenými v příloze, zařazenými Zastupitelstvem
města Dobrušky k prověření do Změny č. 6
Územního plánu Dobruška
– podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na hospodaření
v lesích podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
v celkové výši 11.160 Kč u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje v souladu s platnými předpisy
– uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 74
na truhlářské práce pro domek F. L. Věka
s finanční částkou vzniklou navýšením ceny
materiálu ve výši 5.190 Kč s Vladimírem
Potočkem, IČO 69845450
– pořadí nabídek účastníků na prodej bytové jednotky č. 812/14 v budově čp. 812,
813 v Mírové ulici v Dobrušce: 1. Nabízená kupní cena 1.073.219 Kč, 2. Nabízená kupní cena 1.002.000 Kč, 3. Nabízená
kupní cena 1.001.000 Kč, 4. Nabízená kupní cena 825.999 Kč, 5. Nabízená kupní
cena 825.000 Kč, 6. Nabízená kupní cena
805.000 Kč a 7. Nabízená kupní cena
650.000 Kč
– pořadí nabídek účastníků na prodej bytové jednotky č. 813/14 v budově čp. 812,
813 v Mírové ulici v Dobrušce: 1. Nabízená kupní cena 1.156.000 Kč, 2. Nabízená kupní cena 1.021.001 Kč, 3. Nabízená
kupní cena 830.999 Kč, 4. Nabízená kupní cena 825.000 Kč, 5. Nabízená kupní cena 805.000 Kč, 6. Nabízená kupní
cena 801.000 Kč, 7. Nabízená kupní cena
655.000 Kč a 8. Nabízená kupní cena
613.000 Kč
– zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1
ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne 29.08.2018 se společností Kožní, s. r. o., na pronájem nebytových
prostor v II. NP budovy polikliniky čp. 99
v Pulické ulici v Dobrušce, která je součástí
pozemku parc. č. 742/3 v obci a k. ú. Dobruška, jímž budou oznámeny tyto změny nájemní smlouvy: změna časového rozsahu užívání
předmětu nájmu a ostatní v záměru blíže nespecifikované nepodstatné změny smlouvy
– bezplatné zapůjčení velkého sálu, malého
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sálu a šaten Společenského centra – Kina
70 v Dobrušce spolku Doteky naděje, z. s.,
na den 25.11.2021 za účelem realizace akce
Barevná tma. Podrobnosti zapůjčení si pořadatel akce domluví přímo se zaměstnancem Kulturních zařízení města Dobrušky
Pavlem Štěpánem
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení díla
Letopisy divadla ochotnického v Dobrušce
prodejní cenu publikace Letopisy divadla
ochotnického v Dobrušce ve výši 350 Kč
za kus a rozdělení jejího nákladu v poměru
400 ks do prodeje a 100 ks na dary
uzavření městské knihovny v době
od 22.11. do 26.11.2021 z důvodu výměny
oken a v době od 27.12. do 31.12.2021
podání žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje v dotačním programu A pro
rok 2022 č. M/2022/536 ve výši 990.000 Kč.
Žádost se podává z důvodu využití financování sociální služby z jiných zdrojů

prodloužení veřejného osvětlení u křižovatek silnic I/14 a II/298 a ulice Solnická
v Dobrušce vystavení objednávky společnosti Sonepar Česká republika spol. s r.o.,
nabídková cena tohoto dodavatele činí
383.082,42 Kč vč. DPH 21 %
– anketní dotazník s uvedenými kulturními
památkami včetně finanční částky k pracím
navrženým k regeneraci na rok 2022: opravy krovu a výměna střešní krytiny rodného
domku F. L. Věka čp. 185 v Dobrušce, oprava plochy dvorní části domku F. L. Věka čp.
185, oprava dlažby na záspí, opravy dřevěných konstrukcí rodného domku F. L. Věka
čp. 185 v Dobrušce, II. etapa a oprava fasády
východní části a jižní štítové části a oprava
fasády Laichterova domu, Domašínská 360
Dobruška s přílohami k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ) ČR
dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2022 –
pro městskou památkovou zónu Dobruška

jmenuje
– dva zástupce zřizovatele do školské rady
při Základní škole Františka Kupky, Dobruška od 01.01.2022 Blanku Čiháčkovou
a Bc. Martinu Raškovou

souhlasí
– se změnou při realizaci stavby oproti schválené projektové dokumentaci pro vydání
společného povolení na stavební záměr
Novostavba vila domů Dobruška – Mírová
vyznačené v přiložené situaci

byla seznámena
– s návrhem na pořízení změny Územního
plánu (ÚP) Dobruška doručené na město
Dobruška dne 14.10.2021
– s žádostí o umístění atrakcí a pronájem plochy pro atrakce při příležitosti Dobrušské
pouti 2022 zaslanou Monikou Růžičkovou,
IČO 45930139
– se Zápisem z otvírání obálek s nabídkami
na prodej volných bytových jednotek v Mírové ulici v Dobrušce
– s výpovědí nájmu nebytových prostor v budově čp. 57 v Solnické ulici v Dobrušce dle
smlouvy o nájmu nebytových prostor od společnosti Generali Česká pojišťovna, a. s.

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– vzít na vědomí návrh na změnu územního plánu s tím, že návrh bude prověřen ještě v rámci
Změny č. 6 Územního plánu Dobruška
– schválit prodej bytové jednotky č. 812/14
v budově čp. 812, 813 paní XXXXX za nejvyšší ve výběrovém řízení nabídnutou kupní cenu 1.073.219 Kč
– schválit prodej bytové jednotky č. 813/14
v budově čp. 812, 813 panu XXXXX
za nejvyšší ve výběrovém řízení nabídnutou
kupní cenu 1.156.000 Kč

neuvažuje
– o tom, že by v příštím roce tj. 2022 poskytla finanční podporu formou dotací, či nízkoúročených nebo bezúročných půjček ze
svých finančních zdrojů pro motivaci instalace akumulačních nádrží

Rada města
dne 02.11.2021
schvaluje
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Nákup materiálu pro
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Rada města
dne 08.11.2021

úprav Spáleniště zpracovaný v červenci
2021 společností Foltánek, s. r. o.

vydává
– Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022

Rada města
dne 11.11.2021
schvaluje
– realizaci projektu Zkvalitnění péče o fond
malířky Věry Jičínské – II. etapa o celkových nákladech 238.491 Kč vč. DPH
21 %, a to včetně zajištění jeho financování ve výši odpovídající minimálně spoluúčasti příjemce dotace, a podání žádosti
o dotaci na tento projekt z dotačního programu Ministerstva kultury Integrovaný systém ochrany movitého kulturního
dědictví II, podprogram D – preventivní
ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
(ISO II/D)

Rada města
dne 15.11.2021

rozhoduje
– při zadávání koncese na služby Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
ve městě Dobruška a jeho okolí o odmítnutí námitek účastníka koncesního řízení,
Společnosti Provozování vodohospodářské
infrastruktury ve městě Dobruška a jeho
okolí, vedoucí společník Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., proti
jeho vyloučení z účasti v koncesním řízení
ze dne 27.10.2021

Zastupitelstvo města
dne 08.11.2021
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 16/2021 18/2021 schválenými Radou města Dobrušky

bere na vědomí
– návrh na změnu územního plánu s tím, že
návrh bude zahrnut do Změny č. 6 Územního plánu Dobruška, kde bude prověřen.
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
– prodej bytové jednotky č. 812/14 v budově
čp. 812, 813 za cenu 1.073.219 Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy se smluvními podmínkami stanovenými v souladu se
zveřejněným záměrem prodeje bytové
jednotky
– prodej bytové jednotky č. 813/14
v
budově
čp.
812, 813 za cenu
1.156.000 Kč a uzavření
příslušné
kupní smlouvy se
smluvními podmínkami stanovenými
v souladu se zveřejněným záměrem
prodeje bytové jednotky
– Plán
společných
zařízení Komplexních pozemkových

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
19/2021
– uzavření smlouvy na servisní služby Schindler Excellence® č. HS 72256 E se společností Schindler CZ, a. s., pro servis výtahu
v novostavbě bytového domu v ulici Fr.
Kupky na pozemcích parc. č. 419 a 420 v k.
ú. a obci Dobruška
– uzavření smlouvy o dílo na stavbu: Městský
stadion Václava Šperla – Inline dráha, přístup k oválu – I. etapa se společností APCO
technex, s. r. o. Cena za provedené práce
činí 2.420.000 Kč vč. 21 % DPH
– uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s pořízením Změny č. 6 Územního
plánu Dobruška s navrhovateli XXXXX
– uzavření dohody o narovnání se společností
ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření dohody o ukončení smlouvy příkazní ze dne 26.07.2021 se společností
TENDRA, spol. s r. o.
– uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod pro novostavbu bytového domu v ulici Fr. Kupky na pozemcích
parc. č. 419 a 420 v k. ú. a obci Dobruška se
společností AQUA SERVIS, a. s.
– Plán inventur na rok 2021 vydaný ke Směrnici k provádění inventarizace majetku
a závazků města Dobrušky č. OS 20
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– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici v Dobrušce
– zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek č. 965/1, 965/2, 965/3, 965/4, 965/5,
965/6, 965/7, 965/8, 965/9, 965/10, 965/11,
965/12, 965/13, 965/14, 965/15, 965/16,
965/17, 965/18, 965/19 a 965/20 v bytovém
domě čp. 965 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
včetně k nim náležejících spoluvlastnických podílů na společných částech tohoto
bytového domu a na pozemku parc. č. 413
v k. ú. Dobruška zastavěným tímto bytovým
domem stávajícím nájemcům těchto bytů
– podání návrhu na vydání platebního rozkazu
na zaplacení částky 3.000 Kč se zákonným
úrokem z prodlení z této částky za období od 05.02.2019 do zaplacení proti panu
XXXXX u věcně a místě příslušného sou-

du, a to v případě, že jmenovaný příslušnou
částku včetně úroku z prodlení městu Dobrušce neuhradí nejpozději do 23.11.2021
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů pro expozici Vojenská geografie s Ministerstvem obrany ČR
– uzavření kupní smlouvy s XXXXX na nákup sbírkových předmětů do expozice
Dům Františka Kupky z jejího vlastnictví
do vlastnictví města Dobrušky
– podání žádosti o dotaci na projekt Záchrana fondu malířky Věry Jičínské – III. etapa
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
22KPG06 - Podpora činnosti muzeí a galerií o celkových nákladech 207.688 Kč vč.
DPH, požadovanou výši dotace 150.000 Kč
(72,23 %) a spoluúčast města ve výši
57.688 Kč

– Ceník úkonů Pečovatelské služby s účinností od 01.01.2022
– specifikaci automobilu pro Pečovatelskou
službu dle přiložené objednávky a jeho
objednání. Automobil bude financován
z daru společnosti Škoda auto a. s. a pověřuje starostu dojednat se společností Škoda
auto a. s. související smlouvy a předložit je
ke schválení Radě města Dobrušky
– Ceník služeb Krytého bazénu města Dobrušky platný od 01.12.2021

bere na vědomí
– uplatnění práva na náhradu ze dne
08.10.2021 zaslané městu Dobrušce Generali Českou pojišťovnou a. s. a schvaluje zaslání vyjádření města Dobrušky k uplatnění
práva na náhradu

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 18. 10.: schůze rady města
■ Úterý 19. 10.: jednání se zástupcem
společnosti Marius Pedersen, kontrolní
den na stavbě sportovní haly

■ Středa 20. 10.: jednání s předsedou
Stavebního bytového družstva Dobruška Karlem Jouklem
■ Čtvrtek 21. 10.: setkání starostů ORP
Dobruška, Rychnov
nad Kněžnou a Kostelec nad Orlicí
■ Pondělí 25. 10.:
schůze
rady
města,
jednání
s předsedou SBD
Karlem Jouklem,
přijetí
učitelů zahraničních
partnerských organizací dobrušského gymnázia
na radnici
■ Úterý 26. 10.: jednání Bezpečnostní rady ORP

■ Středa 27. 10.: porada vedoucích odborů, oddělení
a organizačních složek, schůzka k projednání lokality Belveder
■ Pondělí 1. 11.: schůze rady města, kontrolní den na budově čp. 777
■ Úterý 2. 11.: jednání s Povodím Labe,
kontrolní den na stavbě sportovní haly,
schůze rady města
■ Pátek 5. 11.: profesní školení řidičů
■ Pondělí 8. 11.: schůze rady města, zasedání zastupitelstva města
■ Úterý 9. 11.: kontrolní den na stavbě
běžecké dráhy
■ Čtvrtek 11. 11.: schůze rady města,
uctění památky válečných veteránů,
schůzka k přípravě Dne bezpečnostních složek
■ Pondělí 15. 11.: schůze rady města,
vernisáž výstavy Sametová revoluce
v ZŠ Fr. Kupky

Okénko poslance Petra Sadovského:
Na téma: Ustavující schůze sněmovny
Vážení
spoluobčané,
v dnešním okénku se vám pokusím
krátce shrnout obsah ustavující schůze sněmovny. Nově
zvolení poslanci se
poprvé po volbách
sešli na ustavující
schůzi. Sněmovna tímto krokem po měsíci obnovila činnost.
Před začátkem vlastní schůze si poslanci převzali od Státní volební komise
potvrzení o zvolení do sněmovny. Na začátku úvodního jednání jsme složili slib.
Může se to zdát banální, navíc když to
není poprvé, ale pro každého poslance jde
o zavazující akt, v němž slibuje, že čtyři
roky bude pracovat, jak nejlíp umí, a slou-

žit lidu, respektive svému kraji a městu,
kde byl zvolen.
Novou předsedkyní dolní komory byla
zvolena jediná kandidátka Markéta Pekarová Adamová. Tímto jí gratuluji. Při
volbě místopředsedů se to trošku zaseklo
u Pirátů a jejich nominantky Olgy Richterové, dostatečný počet hlasů získala
až ve druhém kole. Myslím, že to bylo
způsobeno spoustou špatně vyplněných
volebních lístků v prvním kole. Někteří
poslanci se totiž nenaučí správně vyplnit
lístek ani za čtyři roky. Jako člen volební
komise vím, o čem mluvím.
Zrealizovalo se, co se dohodlo. S jednou výjimkou, a to že nebyli zvoleni
dosavadní předseda sněmovny Radek
Vondráček a Tomio Okamura. Radka
znám osobně a jeho nezvolení mně přišlo
jako zbytečné. Přeci jen i pro vedení dol-

ní komory by byla
lepší
kontinuita,
ale nedá se nic
dělat,
sněmovna
rozhodla. Na další schůzi se bude
znovu volit zbývající místopředseda.
Co se pro mě změní? Věřím, že pro
moji práci vůbec nic. Budu se snažit opět
aktivně pracovat ve Výboru pro bezpečnost a potažmo působit v Podvýboru pro
vězeňství. Budu nadále aktivně pomáhat
našemu kraji a městům v regionu. Podle
mě je to nezbytný předpoklad pro zvládnutí všech výzev, které v budoucnu na Poslaneckou sněmovnu a na nás všechny
čekají.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR
7
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AKTUALITY Z MĚSTA
Půl života ve společnosti Domu dětí a mládeže
S Domem dětí a mládeže v Dobrušce
strávila Ing. JAROSLAVA ŠAFÁŘOVÁ polovinu svého života. Jako ředitelka
ho více než tři desítky let posouvala dál
a výš, dá se říci, že ho doslova vypiplala
od kolébky do dospělosti.
Nyní zaučuje svoji nástupkyni, která
bude mít na co navazovat. O tom svědčí i stříbrná medaile Za zásluhy o rozvoj Dobrušky v oblasti práce s mládeží,
kterou (a nutno říci, že zcela po zásluze)
převzala Jaroslava Šafářová ve středu
13. října.

val teprve od roku 1986, takže nebyl moc
rozjetý. Neměli jsme budovu, na kroužky
se chodilo po školách. Měli jsme pouze
kancelář v budově čp. 38 na náměstí.
Kdy jste získali zázemí?
V roce 1989 jsem začala shánět prostory, tehdejší ředitelka Olga Francová byla na mateřské dovolené, takže to
padlo na mě. Z privatizace se ve spolupráci s městem a starostou Vladimírem
Zrzavým vyjmula tzv. Čížkova vila, kde
jsme začali připravovat prostory - nebyl
stavební materiál, nebylo nic. Můj manžel vozil materiál až z Hradce a budova se
postupně dávala do kupy.
Prošly Domem dětí a mládeže i vaše
děti?
Prošly. Absolvovaly vlastně všechno,
co šlo. Chodily za mnou přímo ze školy, a aby se nenudily, tak navštěvovaly
kroužky.

Jste inženýrka. Jaký obor jste vystudovala?
Fakultu elektrotechnickou, obor měřící
a automatizační systémy.
Co vás vedlo k tomu, že jste se začala
věnovat úplně jinému oboru?
Po vysoké škole jsem se provdala a přestěhovala se sem, do Kamenice
u Dobrušky, odkud pochází manžel. Začala jsem pracovat v Tesle v Hradci Králové. Po narození dvou dětí, ale už nebylo
možné, abych jezdila do Hradce, a tak
jsem sháněla místo tady. Prostřednictvím
Svazarmu bylo volno v tehdejším Domě
pionýrů a mládeže. Psal se rok 1988, což
byl rok převratný. Nastupovala jsem úplně do neznáma, ale protože mě bavily počítače, které v té době začínaly, tak jsem
to zkusila. Dům pionýrů a mládeže fungo8

Máte přehled, kolik dětí absolvovalo
kroužky v DDM?
Spočítat by se to určitě dalo. Začínali
jsme s 270 dětmi ročně, v posledních letech jich bývalo kolem čtyř set.
Kromě funkce ředitelky, bylo vaše
působení spojeno
s mnoha dalšími
profesemi. Zkusíte
je vyjmenovat?
Ředitelování
mě až tolik nebavilo. Chtěla jsem
za sebou vidět kus
práce, ne jen štos
papíru, takže jsem
se hodně věnovala
počítačové gramotnosti. Byli jsme první školské zařízení
v Dobrušce, které

mělo osobní počítače, byť to byly repase
z bank apod. Postupně jsme učebnu vybavovali. Finance na obnovu jsme měli
i díky pořádání rekvalifikačních kurzů pro
úřad práce.
Nakonec to vypadalo, že se budu muset naučit i 3D tisk. Naštěstí se objevil
šikovný Jakub Šrenk, který vystudoval
strojírenství, a ujal se výuky. Dodnes mu
říkám, že k němu budu chodit na kroužek, abych se to naučila. Také jsem vařila
na našich táborech v Mělčanech, baví mě
šití, pletení, háčkování, takže když je potřeba, tak to udělám.
Pořádali jste i nějaké výjimečné kroužky, za kterými jezdili do Dobrušky lidé
z širšího okolí?
Ve spolupráci s odborníky z Prahy
jsme pořádali víkendové kurzy malování
pravou mozkovou hemisférou, na které se
sjížděli lidé z celých východních Čech.
Také jsem do Dobrušky přivedla patchwork. Před mnoha lety jsem totiž našla
v časopise Praktická žena, že frčí patchwork, tak jsem oslovila pražské patchworkářky, zda by pro nás připravily kurz,
ale dostala jsem odpověď, ať přijedeme
do Prahy, což nebylo možné. Zhruba
po dvou letech se samy ozvaly a v DDM
proběhl první kurz i výstavy. Spousta žen
se patchworkem baví dodnes.
Loni během lockdownu se DDM proměnil v šicí dílnu a šili jste roušky pro
Dobrušku. Jak k tomu došlo?
V té době k nám děti na kroužky nemohly docházet… Navíc jsme si mysleli,
že to bude jen na chvíli. Abychom neseděly s rukama v klíně, předělali jsme nejprve
jednu z učeben, ale pořád se nic nedělo,
a tak jsme začaly šít roušky. Nejdřív jsme
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Post ředitelky jste předala, ale evidentně pokračujete dál.
Zatím nemůžu vydržet „sedět“ doma,
tak chodím do DDM na poloviční úvazek. Slíbila jsem, že zaučím nástupkyni.
Dělám to postupně, jak nabíhají úkoly,
hlášení apod. V Petře Čečetkové, která
prošla DDM jako dítě, pak vedla kroužky, jezdila s námi na tábory, navíc zná
i všechny externisty, vidím tu nejvhodnější nástupkyni. Chtěla jsem DDM dobře
zabezpečit, protože jsem ho víc než třicet
let budovala.
(eda)

je nabídli Pečovatelskému domu, pak
prostřednictvím města do lékáren, potom
jsme roušky dodávaly do rouškomatu.
Teď se nám vše vrátilo – za peníze získané
prostřednictvím rouškomatu jsme nechali
opravit šicí stroje a nyní, kdy jsme vstoupili do projektu Chobotničky pro nedonošené děti, se z utržených peněz zakoupil
materiál – příze a výplň - a dvanáct žen
háčkuje do konce listopadu chobotničky,
které pak pošleme do porodnic v Královéhradeckém kraji pro nedonošená miminka. Ta si je budou moci vzít i domů.

Chystá se Den bezpečnostních a záchranných složek IZS
Příští rok, přesně v pátek 3. června, se v Dobrušce uskuteční Den bezpečnostních a záchranných složek Integrovaného
záchranného systému. Desátý ročník největší akce svého druhu
v Královéhradeckém kraji se uskutečnil v roce 2018, další pokračování v jubilejním roce 2020 překazila koronavirová pandemie. Po čtyřleté přestávce se tak náměstí F. L. Věka opět zaplní
atraktivní technikou bezpečnostních a záchranných složek IZS.
Zástupci zainteresovaných složek se sešli ve čtvrtek 11. listopadu na první pracovní schůzce, na které byl projednán rámcový
program a možnosti zajištění jednotlivých ukázek. Návštěvníci
se mohou těšit na statické a dynamické ukázky záchranářů, policie, armády, celní správy, profesionálních a dobrovolných hasičů. Doprovodný kulturní program vyvrcholí večerním koncertem
Pink Floyd revival - Czech.
(dr)

Buďte vidět!
Se začátkem zimního období nastal
čas, kdy se později rozednívá a dříve
stmívá, k tomu se často vyskytují mlhy,
déšť nebo sněžení. Vidět a být viděn je
základní pravidlo bezpečnosti na cestách.
Při hlídkách se často setkáváme s chodci,
kteří při svých vycházkách nepoužívají
při pohybu na pozemní komunikaci reflexní prvky a tmavé oblečení, nasazená
kapuce a sluchátka na uších jejich bezpečnosti také moc nepřidají.

Být viditelně označen ukládá chodci zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních
komunikacích
podobně jako cyklistovi užít světla, bílé
vpředu a červené vzadu. Pohybuje-li se
chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením, je povinen mít na sobě prvky
z retroreflexního materiálu umístěné tak,

aby byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích.
Z vlastní zkušenosti doporučuji mít
nějaký reflexní prvek vždy u sebe a použít ho při pohybu na komunikaci, kde je
osvětlení nedostatečné. Je prokázáno, že
chodec, který používá reflexní prvky, je
pro řidiče viditelný již na vzdálenost 200
metrů. Bez reflexního označení je to desetkrát méně. Nezapomeňte ani na svého
psa, reflexní prvek ho nijak neomezí.
Bc. Adolf Soumar,
vrchní komisař MP Dobruška

Policie ČR varuje před podvodníky v online prostředí
Policisté se v Královéhradeckém kraji v poslední době stále častěji setkávají s případy podvodného jednání, které probíhá
zejména v online prostředí, tedy na internetu. Tyto případy mají
podobný scénář. Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních
sítí snaží navázat kontakt s konkrétním občanem a vylákat od něj
pod smyšlenými příběhy finanční prostředky. A jak takové podvodné jednání probíhá?
VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ
K PLATEBNÍM KARTÁM
A INTERNETOVÉMU BANKOVNICTVÍ
Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách
nebo v aplikacích jako WhatsApp či Messenger, případně může
přijít takový požadavek i formou e-mailu. Podvodník se často
vydává za zaměstnance bankovní instituce a požaduje přístupové
údaje k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud
je volaný poskytne, následně si převede jeho peníze na jiný účet.

Policie v tomto případě radí a doporučuje:
• NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE soukromé informace
• NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, často k nerozeznání od stránek Vaší banky.
• NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový), který Vám přišel nečekaně
• VŽDY využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví tak, jak jste zvyklí
• V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujte telefonickou linku vaší banky a ověřte si jejich požadavek
• BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé informace formou emailových či SMS zpráv
Krajské ředitelství
Policie Královéhradeckého kraje
9
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Cena vody v Dobrušce v roce 2021 činí 85,60 Kč,
jak se vyvíjela od roku 2016?
Občané města Dobruška v roce 2021
za 1000 litrů vody platí 85,60 Kč. Z toho
vodné činí 42,90 Kč a stočné 42,70 Kč.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně
10 % DPH.
„Při srovnání s průměrem celé ČR
92,33 Kč za kubík vody si město Dobruška vede poměrně dobře, voda je mírně levnější,” uvádí Petr Novák z webu
Skrblik.cz. Dodavatelem vody ve městě je Aqua servis a. s. V loňském roce
se v Dobrušce za vodu platilo 85,60 Kč,
meziročně tak nedošlo ke změně. Podrobný vývoj ceny vody a poplatků
za odpad od roku 2016 najdete na webu
Skrblik.cz.

Dobruška

Za posledních 30 let voda zdražila skoro padesátkrát
V roce 2021 činí průměrná cena vody
v České republice 92,33 Kč. Nejlevnější
voda je v Krnově, kde se za 1000 litrů platí 56,10 Kč. Nejdražší
je v severočeském Frýdlantu, kde kubík vodného a stočného dohromady vyjde na 126,45 Kč.
Cena vody mezi lety 1989 a 2021 vzrostla téměř padesátinásobně. Zatímco v roce 1989 stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 Kč,
celostátní průměr činí o 32 let později 92,33 Kč.
Příčinou zdražování je konec dotování provozu čistíren odpadních vod, kanalizací a dalších nákladů. Ty jsou nově rozúčtovány na zákazníka. Spotřeba vody byla v roce 1989 také výrazně
vyšší než dnes. Na jednu osobu v domácnosti a kalendářní den
dříve připadalo 170,9 litrů vody, nyní je to pouze 89,2 litru. Vyšší
náklady je tak nutné rozpočítat mezi nižší spotřebu.

Nejlevnější město

Proměna v účtování skutečných nákladů zapříčinila nárůst cen,
který byl nejcitelnější zejména v první polovině devadesátých let.
Díky změně DPH poklesla cena vody, nicméně jen na půl roku
Potenciál ke zlevnění vody mělo snížení DPH z 15 % na 10 %,
ke kterému došlo 1. května 2020. Z dat analýzy společnosti Kodino se na koncových cenách projevila poklesem v celostátním
průměru 3,62 Kč.
Loňská změna DPH na 10 % se v Dobrušce paradoxně projevila negativně, když voda zdražila o 0,01 Kč.
Vývoj cen vody a poplatků za odpad v obci občané najdou
na https://www.skrblik.cz/radce/mesto/dobruska/.

Podzimní setkání seniorů s dětmi
Další setkání seniorů s dětmi z Mateřské školy Val u Dobrušky se uskutečnilo
ve čtvrtek 7. října. Tentokrát děti přijely do Dobrušky a setkání se uskutečnilo
v prostorech společenské místnosti Pečovatelské služby. Děti cestovaly autobusem
a byl to pro ně velký zážitek. Přivezly pro

seniory pohoštění formou upečených jablečných koláčků a rovněž spoustu pracovních materiálů, ze kterých potom všichni
společně vyráběli různé podzimní kreace.
Tvořivosti se meze nekladly, a tak ve vzájemné spolupráci vznikala zajímavá dílka. Vše probíhalo ve velmi příjemné
atmosféře a senioři si na konci setkání
výtvory odnesli domů, aby jim zdobily
jejich domovy a připomínaly krásně strávený společný čas. Už se těšíme na další
setkání.
Za Pečovatelskou službu
Bc. Táňa Klimešová

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok přejí
klientům Pečovatelské služby
a občanům města Dobrušky
zaměstnanci Pečovatelské služby.
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Vysoká cena tepla odběratelům z Centrálního
zdroje tepla Dobruška pro rok 2022 nehrozí
Složitá situace na trhu s energiemi
Značná část tepláren v ČR je v současné době nucena z důvodu nárůstu cen
energetických komodit navýšit cenu tepelné energie a dvouciferný nárůst ceny tepla
v procentech není výjimkou. Největší nárůst
ceny tepla postihne odběratele ze zdrojů,
kde je primárním palivem zemní plyn, jehož ceny vzrostly oproti loňskému roku až
na čtyřnásobek. Výrazný nárůst ceny tepla
lze očekávat i u tepla vyrobeného z uhlí.
Dlouhodobým dodavatelem plynu pro
Centrální zdroj tepla Dobruška (dále jen
CZT) je německá společnost VNG Handel
& Vertrieb GmbH (dále jen VNG). VNG
patří ke třem nejvýznamnějším německým a deseti evropským dovozcům zemního plynu a zajišťuje dodávky zemního
plynu i na velkoobchodním trhu v České
republice. Firma VNG ročně zobchoduje zemní plyn v objemu zhruba šestkrát
větším, než je spotřeba plynu v celé ČR,
a doufejme, že se tento velký nadnárodní
dodavatel nedostane do problémů, a svým
závazkům dostojí.
Předpokladu ceny tepla pro rok 2022
se citelněji dotýká i nárůst ceny elektrické energie, která je stále více vyráběna ze
zemního plynu, a proto není překvapující,
že na trzích současnou narůstající cenu
plynu částečně kopíruje. Vyšší ceny plynu
a elektrické energie se samozřejmě promítají i do cen některých dalších vstupů, ze
kterých je cena tepelné energie tvořena.

Výhody výroby tepla ze štěpky
Podstatným a důležitým faktem ale
je, že cca 70 % vyrobeného tepla, které
od nás odebíráte, nepochází z plynu, ale
z obnovitelného zdroje, ze dřevní štěpky,
která je nakupována převážně od místních dodavatelů a jejíž cena se zatím
udržuje na přijatelné úrovni. Za teplo
vyrobené z obnovitelného zdroje získává CZT Dobruška též tzv. zelený bonus
– finanční provozní podporu, která je
čerpána ve výši odpovídající skutečně
dodanému teplu z obnovitelného zdroje
do teplovodní sítě CZT Dobruška v daném roce. Příjem z této provozní podpory činí ročně zhruba 2,5 mil. Kč a nárok
na něho je prozatím legislativně potvrzen
až do konce roku 2022. Nově, dle platného Cenového rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu ČR, budou o tuto částku povinně snižovány palivové náklady,
které vstupují do nákladů ceny tepla.
Poprvé se tato skutečnost projeví ve vyúčtování ceny tepla za účetní rok 2021.
Přijatelný předpoklad ceny tepla pro
rok 2022
V tomto složitém období, které nyní
panuje na trzích s energiemi, Vám přesto
můžeme pro rok 2022 předložit předpoklad ceny tepla ve výši obdobné jako byl
předpoklad pro rok 2021 (489 Kč/GJ bez
DPH). Na základě výsledků předběžné
kalkulace stanovujeme předběžnou cenu
tepla pro rok 2022 ve výši 509,60 Kč/GJ
bez DPH. Předběžná cena byla schválena

představenstvem CZT Dobruška, a.s. dne
16. listopadu 2021 a je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, zejména
platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Výsledná cena
tepla za kalendářní rok 2022 bude dodavatelem odběrateli vyúčtována na základě výsledné kalkulace za kalendářní rok
2022, při zohlednění skutečné výše ekonomicky oprávněných nákladů (proměnných i stálých) a skutečného celkového
množství dodaného tepla za ukončený kalendářní rok.
S potěšením, s odstupem času, můžeme dnes konstatovat, že rozhodnutí z roku 2015, o vybudování kotle
na dřevní štěpku a tím o snížení závislosti na spalování zemního plynu, se potvrzuje jako správné. Předpoklad ceny
tepla pro rok 2022 opětovně dokládá
stabilní vyváženou ekonomickou situaci v CZT Dobruška. Pro nějaké razantní navýšení ceny tepla pro odběratele
z CZT Dobruška není zatím důvod. To
se jeví ve velkém kontrastu s problémy těch, kteří jsou v této době nuceni
hledat svého nového dodavatele energií
individuálně, za podstatně vyšší ceny,
pokud si včas ceny nezafixovali na delší
časové období. Cena tepla z CZT Dobruška patří v současné době k těm nejnižším v okolí i v ČR.
Za představenstvo
Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.
Zbyněk Procházka, předseda

Stolní kalendář města Dobrušky pro rok 2022
Je již tradicí, že město Dobruška vydává své kalendáře. Na nadcházející rok
2022, v němž si připomeneme například
50. výročí od otevření expozice v rodném
domku F. L. Věka (Františka Vladislava
Heka), vznikl kalendář odkazující ještě
k letošnímu výročí 150. let od narození
Františka Kupky.
Stolní kalendář tvoří 102 kreseb a maleb dětí, které byly přihlášeny do výtvarné soutěže František Kupka - Malíř světa.
Soutěž se konala od 1. března do 30. června a zapojili se do ní jednotlivci i školy
z celého Dobrušska a okolí jak doma,
tak po otevření škol a uměleckých škol
i v rámci výuky. Jejich obrázky byly také
po ukončení soutěže vystaveny v dobrušské knihovně a o výsledcích jsme vás informovali v říjnovém čísle zpravodaje.
Na papír děti zachytily výjevy ze života a tvorby Františka Kupky, včetně prací
abstraktních, jeho rodiny a domu, dobrušských památek, které tu mohl vidět, nebo
filmu Francek o mládí Františka Kupky

prožitém v Dobrušce. Kalendář je
k zakoupení v informačním centru.
Posuďte sami, jak se
dětem jejich obrázky povedly.
(ps)
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Co také musí město zbytečně řešit?
Sportovní hala prý zničila televizní vysílání…
Často se stává, že město může v očích
občanů za všechno… A to i tehdy, když
jde o věci, které nejsou naše, nebo je nijak
neovlivníme. Jedná se například o opakované stížnosti na stav silnic, které ale patří
kraji, výpadek proudu ČEZu, neotevření
obchvatu, který neměl povolení, za pokutu za rychlost, nebo že na trhu v úterý
chyběl stánek s XXL prádlem. Na listopa-

dovém zasedání zastupitelstva se rozčiloval jeden z občanů, že prý kvůli výstavbě
sportovní haly nefunguje televizní signál,
a domáhal se řešení problému a dožadoval
se informace, kam má podat stížnost.
Vzhledem k tomu, že v té době měla
hala jen vztyčené nosníky, nebylo žádné
opláštění a nejbližší dům je poměrně daleko, bylo by divné, že by taková stavba

ADVOKÁT RADÍ
Vysoké zálohy za energie a co s nimi
Byla jsem jednou ze zákaznic společnosti Bohemia Energy a nyní bych měla
dodavateli poslední instance platit zálohy na elektřinu a plyn, na něž by mi ani
důchod nestačil. Co s tím můžu dělat?
Zvyšování cen energií v nejbližších
měsících zasáhne prakticky všechny odběratele. Nejhůře ale na tom budou právě
ti, kteří spadli do režimu dodavatele poslední instance (DPI). Zálohy na energie
jim v takovém případě vyskočí i několikanásobně nahoru. I lidé, kteří nikdy neměli
problémy s dluhy se tak mohou najednou
ocitnout v situaci, kdy snadno mohou
spadnout do dluhové pasti.
Pokud taková situace nastala, je vhodné udělat především kroky k tomu, abyste
v režimu dodavatele poslední instance byla
co nejkratší dobu. Najděte si tedy nového
dodavatele, s nímž uzavřete běžnou smlouvu. Může to klidně být i dodavatel poslední
instance, ale hlavní je vystoupit z režimu
DPI a mít běžnou smlouvu. Rozdíl může
být právě ve výši záloh. Zatímco dodavatel
poslední instance rozpočítává zálohy podle následujícího půlroku, tak u běžných
smluv jsou zálohy rozpočítávány na rok.
Jedním z důvodů, proč jsou zálohy u DPI
tak vysoké je tak i to, že v zimních měsících, které máme v následujícím půlroce před sebou, jsou náklady na energie

podstatně vyšší zejména kvůli vytápění.
U ročního rozpočítání záloh, jaké je běžné
u klasických dodavatelských smluv, se tak
zohlední i měsíce méně náročné na energie
a zálohy jsou obvykle nižší.
V každém případě ani uzavření běžné
smlouvy neznamená, že bude zákazník
schopen nové zálohy platit. V takové chvíli
je na místě zvážit žádost o sociální dávky,
které by tento nárůst mohly kompenzovat.
Zejména jde o dvě dávky na bydlení, tedy
příspěvek a doplatek na bydlení. Ačkoli
tyto dávky si společnost spojuje zejména
s vysokými nájmy, tak tyto umožňují hradit i náklady spojené s bydlením, typicky
právě nárůst cen energií při nedostatečném příjmu. U příspěvku na bydlení se
přitom neposuzuje celkový majetek a dávku mohou využít třeba i vlastníci nemovitostí. Problémem může být, že příspěvek
na bydlení se přiznává až zpětně.
Pro okamžité řešení nedostatku peněz
na běžné výdaje v souvislosti se zaplacením záloh mohou lidé v hmotné nouzi využít dávku mimořádné okamžité
pomoci. Ačkoli tato dávka není určena
na placení záloh, ale primárně na jednorázové výdaje, může posloužit k hrazení
jiných nezbytných nákladů, na něž vám
už nezbydou peníze. Ministerstvo práce
a sociálních věcí pro řešení aktuální situ-

rušila signál. Ve městech s paneláky nebo
vysokými budovami by v takovém případě nefungovalo nikomu nic. Starosta
vyslal na místo servisního technika. Jaké
bylo překvapení, když se zjistilo, že problém je v nefunkčním napájecím zdroji
antény pana stěžovatele. Jsem velmi zvědav, zda se na příštím zasedání omluví.
JUDr. Jan Štastný, MPA, tajemník

ace připravuje i speciální režim nazvaný
MOP - Vyúčtování DPI, který je oproti
běžné mimořádné okamžité pomoci více
benevolentní zejména při posuzování
úspor žadatele. Podmínkou žádosti bude,
že žadatel přešel nejpozději do konce roku
z režimu DPI k běžné smlouvě, a od DPI
obdržel vyúčtování uhrazených záloh.
Stejně jako se náhle problém se skokovým růstem záloh objevil, tak jsou za pochodu přijímána i různá nová opatření,
která vám mohou pomoci. O veškeré výše
uvedené dávky je třeba žádat na Úřadu práce a v sekci aktualit na webových stránkách
úřadu práce lze zjistit i novinky, které vám
mohou pomoci. Pokud nepracujete s internetem lze se obrátit na call centrum Úřadu
práce na číslo 800 77 99 00. Informace lze
získat i na obecních úřadech nebo u neziskových organizací, které se zabývají spotřebitelskou nebo dluhovou problematikou.
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
Aktivity projektu „Bezplatná advokátní
pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ jsou podpořeny prostředky ze
státního rozpočtu ČR, v rámci dotačního
programu MPSV ČR - Podpora veřejně
účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.

Polovina řidičů na Královéhradecku už někdy udělala myšku
Na Královéhradecku se
k agresivnímu stylu jízdy nechá
ostatními řidiči vyprovokovat
„jen“ 58 procent řidičů, což je
jeden z nejlepších výsledků v republice.
Celorepublikový průměr je totiž zhruba 70
procent. Regionální rozdíly v prohřešcích,
kterých se řidiči při jízdě dopouštějí, vyplynuly z rozsáhlého průzkumu, jenž v rámci
kampaně Agresivita zabíjí, iniciovala Česká
asociace pojišťoven. Partnery kampaně, zaměřené na prevenci agresivního chování řidičů, jsou Policie České republiky a Besip.
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Za agresivního řidiče se považuje téměř devět procent respondentů v Královéhradeckém kraji, což je výrazně více než
v ostatních krajích v republice. Podobně
na tom s mírou sebereflexe jsou jenom
řidiči v Libereckém a Jihomoravském
kraji. Čtyři pětiny řidičů na Královéhradecku někdy jezdí nad povolenou rychlost
a zhruba polovina z nich někdy záměrně
nebezpečně předjela jiného řidiče, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK.
„Počet dopravních nehod způsobených
nesprávným a riskantním předjížděním

nebezpečně vzrůstá a často mívá tragické
následky. Každé předjíždění je svým způsobem rizikové, a když při něm uděláte jakoukoliv chybu, učiníte z něj nebezpečný
manévr. Budete-li se ale držet základních
pravidel předjíždění jako neriskovat před
horizontem či zatáčkou, zkontrolovat situaci kolem sebe, používat blinkry a podobně, nebudete nuceni dělat nebezpečné
myšky a ohrožovat život svůj i ostatních
řidičů,“ říká Lada Kocianová, koordinátorka Besip Ministerstva dopravy pro
Královéhradecký kraj.
(vn)
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Milí spoluobčané,
zkracující se dny a klesající teplota
nám připomíná, že vánoční čas se již povážlivě přiblížil a s ním také příchod nového roku 2022. Adventní čas může být
nejen příležitostí k přípravě na Vánoce,
ale také časem ohlédnutí se a rekapitulace
končícího roku.
V náchodské nemocnici si tento rok
budeme pamatovat z mnoha důvodů, zejména však kvůli velmi složité a náročné
situaci při zvládání pandemie covidu-19
v prvních měsících roku, ale také z důvodu stěhování se do dvou nových pavilonů,

které pro nás vybudoval Královéhradecký
kraj. Oboje jsme snad zvládli a od dubna
postupně obnovili úplný provoz všech
oddělení nemocnice včetně veškeré plánované péče, kterou jsme do dnešních dní
nemuseli přerušit (pozn.: k datu 15. 11.),
přestože se tak v jiných částech naší země
opět musí dít.
V závěru loňského roku bylo naším

hlavním cílem zvládnout péči o všechny pacienty s covid-19. Před sebou však
máme stále ještě jeden neméně důležitý
cíl. Hledáme cesty k zachování co největšího rozsahu plánované a preventivní
péče, která byla v minulých podzimních
a zimních měsících upozaděna. Jak obtížné bude tento cíl splnit, ukáží následující měsíce. Bude záležet na chování
každého z nás, očkovaného i neočkovaného. I očkovaný člověk si musí přes
nespornou výhodu snížení rizika vážného průběhu onemocnění uvědomit limity
očkování.
Děkujeme vám, že nám se splněním
tohoto cíle pomáháte. Přejeme vám všem
zejména pevné zdraví, užitečně strávený
adventní čas, klidné a radostné vánoční
svátky v kruhu těch, kteří vám jsou blízcí,
a spokojený nadcházející nový rok!
Vaše Nemocnice Náchod

Znáte Giving Tuesday?
K oslavám štědrosti a dobrých skutků se může připojit i vy!
Česká republika se již šestým rokem připojí ke Giving Tuesday, světovému dni štědrosti a dobrých skutků. Giving Tuesday
podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Celý svět včetně Česka se
v předvánočním čase spojuje, aby konal dobro. Akci v Česku
zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. My v Aufori se
k akci letos připojíme poprvé.
Aufori je obecně prospěšná společnost, která v Královéhradeckém kraji již osm let pomáhá lidem a rodinám, které se
ocitnou v nesnázích. Do Dobrušky zajíždíme pravidelně jednou
týdně. S klienty se tu potkáváme přímo u nich doma a nejčastěji
s nimi řešíme jejich nepříznivou finanční situaci.
V rámci oslav Giving Tuesday jsme připravili speciální příležitost pro ty, kteří si jako my přejí, aby děti mohly vyrůstat doma,
a ne v dětských domovech, a aby lidé, kteří touží po normálním
životě, mohli i přes své problémy pracovat důstojně. Spustili
jsme dvě sbírky, do kterých až do konce roku můžete přispět

libovolnou částkou. Více o projektech se dozvíte v odkazech
níže.
V Aufori neotevíráme ale jen příležitost podpořit naše dva
projekty. Rozhodli jsme se, že i my budeme v listopadu a prosinci „dělat více dobrých skutků.“ Uzavřeli jsme interní sbírku
pro psí útulek v Broumově, kterou pořádají zaměstnanci Aufori,
zapojili jsme se jako dobrovolníci do potravinové sbírky, kterou
pořádá Federace potravinových bank, a 30. listopadu jsme vyšli
do ulic některých měst Královéhradeckého kraje, abychom rozdávali (nejen) úsměv.
Věříme, že když „dostáváme“, měli bychom i „dávat“, že pak
je ten náš svět o trochu více v pořádku a rovnováze.
Podpořit naše sbírky můžete zde:
https://www.giving-tuesday.cz/vyrustat-doma-ne-v-detskem-domove/
https://www.giving-tuesday.cz/prace-pro-svadlenky/
Další podrobnosti o Giving Tuesday najdete na www.giving-tuesday.cz, www.facebook.com/givingtuesdaycz a www.instagram.com/givingtuesdaycz.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
04. 12.
05. 12.
11. 12.
12. 12.
18. 12.
19. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
01.01.2022
02.01.2022

MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Veselská Renata
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448, Opočno
MUDr. Bahník František - Bahník Dent s.r.o., Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Beránek Jan - JB DENT s.r.o., Komenského 828, Týniště nad Orlicí
MUDr. Bergmanová Dita
Záhumenská 445, České Meziříčí
MDDr. Borůvková Veronika
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MDDr. Slouková Kamila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
737 791 333
494 371 088
734 324 600
494 622 114
494 515 694

MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
494 531 955
MDDr. Havlíček Ondřej
Kvasiny 145, Kvasiny
771 155 445
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
13
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Jiráskovo dílo v památkách okresu
V roce 1931 bylo založeno Vlastivědné
muzeum pro Dobrušsko a Opočensko, které se postupem let stalo trvalou součástí
kulturního života města Dobrušky. Muzejníci pod vedením zakladatele, poštmistra Václava Malého, a prvního muzejního
správce, učitele Karla Michla, pilně sbírali doklady minulých časů a organizovali akce pro školy i pro veřejnost. Jednou
z těch, na nichž se podíleli, byla i výstava
Jiráskovo dílo v památkách okresu, která
se stala významnou kulturní událostí nejen pro Dobrušku, ale pro celý okolní region. Připomeňme si ji zápisem z městské
kroniky.
„Okresní osvětový sbor pod protektorátem městské rady, za součinnosti
městského muzea a za spolupráce zdejší měšťanské školy uspořádal ve dnech
od 26. července do 23. srpna 1936 v měšťanské škole výstavu „Jiráskova díla v památkách okresu“.
Výstavu zahájil dne 26. července o 9.
hodině ranní za přítomnosti četného občanstva předseda osvětového sboru ředitel František Netík poukazem, že výstava
byla instalována jako propagační k jubileu 85tých narozenin Mistra Aloise Jiráska. Odborový rada ministerstva vnitra
p. Dr. Josef Dostál vylíčil význam Jiráskův pro Dobrušku a její okolí a předseda
muzejní komise, vrchní poštmistr Václav
Malý, v zastoupení p. starosty Josefa Vaňka, ocenil snahy místního muzea a horlivých jedinců soustředit všechny památky
po vynikajících rodácích.
Výstava sama umístěna byla v pěti
místnostech. V první, věnované výhradně F. Vl. Hekovi, vyloženy byly všechny
listiny zdejšího archivu vztahující se přímo k jeho osobě a době, kdy v Dobrušce

působil, časopisy, do nichž svého času
přispíval, různá vydání jeho spisu F. L.
Věk, některé památky po jeho přátelích,
jako Dr. Heldovi, Zieglerovi, váhy z jeho
krámu, vůbec vše, co mělo vztah k Hekovi
a co se podařilo pořadatelstvu sehnat.
V druhé místnosti vyloženy byly pergamenové originály všech výsad a privilegií
města Dobrušky od roku 1320 do roku
1793 – celkem 29 kusů.
Další místnost věnována byla Dobrušce. Zavádí nás svými plány, obecními a jinými účty, různými povoleními
do XIX. století. Zde umístěny dále výuč- Karel Michl, první správce dobrušského
ní a mistrovské listy a práva městská, jež muzea.
dávají nahlédnout
do života našeho
města v minulých
stoletích.
Místnost
zpestřena
obrazy na skle,
truhlami,
starým
nábytkem, ukázkami
starobylých
krojů
atd. Model náměstí před požárem r.
1866 a obrazy starých škol okresu
doplňovaly expozici
této místnosti.
Čtvrtá místnost
věnována památce
soustružníka Aloise
Beera, který žil v le- Pozvánka na výstavu Jiráskovo dílo v památkách okresu.
tech 1830 (správně má být 1833) – 1896 Nepomuckého, protokoly o vzbouření pro
(správně 1897). Jako soustružnický po- víru na Opočensku roku 1732, výslechy
mocník procestoval větší část Evropy Mikuláše Doubravy, konšela dobrušskéa vše, co viděl a zažil, nejen popsal, ale ho, a jeho druhů pro tajení kacířských
i obrazy opatřil. Záznamy jeho, čítající 70 knih, snímky urbáře panství Opočenského
sešitů, ukazují, jak cenné doklady o životě z roku 1542 aj.
v Dobrušce a šírého okolí byly tímto řeVýstavu navštívilo přes 1 700 osob
meslníkem – samou- z celé republiky, hlavně z Prahy, mezi nimiž
kem zachovány.
řada význačných mužů našeho veřejného
Poslední místnost a kulturního života. Byla všemi návštěvnívěnována Skalce – ky obdivována i novinářské posudky vyslodějišti Temna. Ob- vily se o ní velmi uznale. Přispěla značnou
sahovala
všechny měrou k propagaci města našeho.“
dosažitelné památDobrušské muzeum se od těch dob přiky na rod Mladotů pomnělo veřejnosti celou řadou dalších
ze Solopisku, jimž úspěšných výstav. Připomeňme si alespoň
Skalka od roku výstavy o historii Dobrušky k 650. a 675.
1648 do roku 1800 výročí první zprávy o městě v letech 1970
patřila. Zde umís- a 1995 nebo velkou regionální výstavu
těna dále sbírka Křesťanství v Podorlicku v roce 2000.
tak zvaných kacíř- Poslední v této řadě byla loňská výstava
ských knih z doby Sedm zastavení sedmi staletí k sedmistéKoniášovy,
různé mu výročí města. Do dalších úspěšných
sošky a knihy uctíva- akcí můžeme městu a jeho muzeu popřát
(jm)
Budova na Šubertově náměstí, v níž bylo muzeum do roku 1980. jící památku sv. Jana hodně tvůrčích nápadů.
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Z KULTURY
Bohatá minulost, slibná budoucnost.
To je ochotnické divadlo v Dobrušce
Vydařenou přehlídkou umění i nadšení
dobrušských ochotníků se stalo historicky první společné setkání všech místních
souborů, které proběhlo 8. listopadu
v Kině 70 a vyvrcholilo křtem knihy Letopisy divadla ochotnického v Dobrušce.
Do rolí moderátorů večera obsadil
tvůrčí štáb Terezu Štěpánovou a Luboše
Řeháka a ti si v ničem nezadali s profíky.
Stihli nejen přivítat milé hosty (mezi nimi
Petra Markova a Pavlínu Moskalykovou)
a uvádět program, ale i vzpomínat na historické okamžiky a k tomu zvát k rozhovorům kolegy, Kašpárka nevyjímaje.
Na úvod se představili divadelní elévové ze zušky s ukázkou hry Rychlé šípy,
s níž před dvěma lety pod režijním vedením Jana Holka prorazili do světa. Na ně

navázali loutkoherci ze Světa loutek
s Kašpárkem, čarodějnicí, čertem a dalšími pohádkovými bytostmi oživlými prostřednictvím vodičů a mluvičů.
Hlediště se náramně bavilo ve chvílích, kdy podium patřilo Divadélku
Na štaflích. „Na rozdíl od ostatních souborů, které předvedly ukázku ze svých již
existujících inscenací, připravilo Divadélko Na štaflích pro tento slavnostní večer
speciální program. Ve stručném úvodu
nejprve naznačilo, zda je divadélkem
„na štaflích“ (tedy na dvojitém žebříku),
nebo „na štaflích“ (myšleno na malířském
stojanu) a jak se ony štafle (ty či ony) odrážejí v jeho jevištním projevu. Praktické
příklady pak ukázaly jejich užití ve variacích na Jiráskovu Lucernu či Shakespearova
Romea
a Julii,“ poznamenal
Zdeněk Zahradník
a dodal, že těžištěm
jejich
vystoupení byl pokus o divadelní
ztvárnění
hlavních částí cyklu
Má vlast pro neslyšícího Mistra Bedřicha Smetanu (i jiné
diváky bez dostatečného hudebního
sluchu).

O co se tedy vlastně jednalo? „Postupně se na jevišti odehrály symfonické
básně Vyšehrad, Vltava a Tábor, přičemž
vždy důležitou roli hrály právě ony štafle.
Diváci měli možnost zhlédnout pramenící
Vltavu až do fáze jejího širokého a mohutného toku malebnou českou krajinou,
proměnu mužské části orchestru v táborskou husitskou jízdu s vozovou hradbou
a konečně i příchod bájné kněžny Libuše,
spor o „ženskost“ její vlády až po povolání oráče Přemysla na panovnický stolec,
včetně řešení otázky, co s opuštěným párem volů v poli u Stadic,“ popsal Zdeněk
Zahradník dění na scéně, kde bohužel se
„šfafláky“ už nemohl být donedávna nepostradatelný Láďa Cimrman.
Pak se vzpomínalo na soubor Čáp, jehož motorem i řidičem byl gymnazijní
profesor Václav Čáp. I když je to už deset
let, co opustil své blízké i přátele, v paměti mnohých zůstávají stále živé vzpomínky na velice úspěšná představení, jež
v 90. letech připravil se svými studenty.
Za všechny jmenujme legendární Zvonokosy úzce spjaté s hostem večera scénáristou Petrem Markovem.
Hned dvěma úryvky se prezentovali
členové spolku F. A. Šubert. Nejprve aktuálně uváděnou Sborovnou a potom kusem
Vrať mi to pyžamo s videozáznamem, zachycujícím „na place“ všemi oblíbeného
Františka Veverku, kterému těžká nemoc
nedopřála oslavit právě 8. listopadu 2021
šedesáté narozeniny.
Divadlem naplněný večer završil křest
publikace Letopisy divadla ochotnického
v Dobrušce. Ještě než „vybuchla“ láhev
sektu, předvedl kolektiv autorů, že se dá
do divadelní podoby upravit nejen hudba
slavného skladatele, ale i zrod knihy.
Přejme „letopisům“ co nejvíc spokojených čtenářů a všem dobrušským
divadelníkům
nespočet
povedených
představení.
(eda)
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Kurz tance pro pokročilé

přeje vám všem krásné a klidné Vánoce,
do nového roku pak především pevné zdraví!
Příznivcům hudby a Festivalu F. L. Věka velice děkujeme
za přízeň i podporu.
V roce 2022 nabídneme mimořádné zážitky
v rámci 12. ročníku, který bude zahájen 6. srpna.

Kurz tance pro pokročilé bude zahájen ve středu 12. ledna 2022 od 19
hodin v Kulturním domě
v Archlebových sadech.
Bude se jednat o osm
tanečních lekcí, kterými
budou provázet taneční
mistři Mgr. Lucie Krtičková a její taneční partner
Martin Kupka. O hudební
doprovod se postará Jiří
Lupoměský, který zajišťuje hudbu i na tanečních republikových
soutěžích, takže se účastníci mají na co těšit. Pokud si budete chtít osvěžit své taneční umění, rádi vás v Kulturním domě
přivítáme.
Do kurzu se mohou závazně hlásit jen celé páry a to telefonicky od 6. prosince v pracovních dnech od 9 – 16 hodin na telefonním čísle 777 418 746 (Miloš Kaňa) do naplnění kurzu.
Platba proběhne před první lekcí a cena kurzovného pro pár je
1800 Kč.
Miloš Kaňa, Kulturní dům

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – prosinec 2021
Beletrie pro dospělé
Jana Poncarová
N. K. Jemisinová
Jaromír Jindra
Jitka Ludvíková
Petra Nesvačilová a kol.
Michaela Klevisová
James Gould-Bourn
Markéta Lukášková
Miloň Čepelka
Hana Whitton
John E. Douglas,
Mark Olshaker
Barbara O'Nealová
Jonas T. Bengtsson
Phoebe Morgan
Jenn McKinlay
Sui Išida

Cyklistka: osud poslední baronky
Snová krev. Smrtící luna 1
Karel IV. a koruna římských králů
Propast
Fejetony do kabelky
Prokletý kraj
Když panda tančí
Majonéza k snídani
Pokrývač
Božská Ada
Mindhunter: lovci myšlenek
Jak se dědí tajemství
Ze sídliště
Domeček pro panenky
Paříž je vždycky dobrý nápad
Tokijský ghúl (komiks)

Naučná literatura pro dospělé
Vlastimil Vondruška
O svobodě myšlení
Pavel Moc
Šumavští převaděči
Upcyklace: nový život starých věcí
Jitka Kosíková,
Marek Uhlíř
Břehy nejsou na dohled: skutečný
příběh z mise Lékařů bez hranic

Jan Müller
Soňa Bulbeck
Gert Groot Landeweer

Rebel Hnízdil
Tajemství závoje
Kraniosakrální terapie
pro samoléčení
Louise Riotteová
Růže milují česnek:
netradiční a zábavná příručka pro zahrádkáře
Lama Ješe Losal Rinpočhe Z rebela mnichem
Literatura pro děti
Adam Silvera
Rachel Pierceyová
Petr Šulc
Libuše Radová
Dagmar Krejčí
Ivana Peroutková
Klára Trnková, Jiří Trnka
Danka Šárková
Lenka Rožnovská
Ladislav Špaček
Daniela Krolupperová
Marka Míková
Jaroslav Kalousek

Syn nekonečna
Když dnes půjdeš do lesa
Theo a Lily o Vánocích
Dobrodružství medvídka mývala
Nejkrásnější pohádky před spaním
Valentýnka a pradávné poklady
Hádanky a říkačky
jen pro chytré hlavičky
Prvních 100 dinosaurů
Alenka, Krakonoš a Vánoce
Anduličko, Anduli,
začaruj ji v Tabuli!
Dědečku, vyprávěj o Česku
Tady straší naši
Pohádky na předpis
Kryštofovy Vánoce

UPOZORNĚNÍ – UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Upozorňujeme čtenáře,
že ve dnech
27. až 31. prosince 2021
bude knihovna
z provozních důvodů
uzavřena.
Těšíme se na vás
v roce 2022!
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Milí čtenáři a přátelé dobrušské knihovny,
jsme vám vděčné za vaši přízeň v letošním roce,
přejeme vám pohodové vánoční svátky
a vše dobré v roce příštím.
Těšíme se na další setkávání nejen nad knihami.
Dobrušské knihovnice
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Náš tip pro tento měsíc:

Pro děti do 7 let:
úterý 7. prosince v 15 hodin

Literatura pro dospělé:
Helena Žáková: SAUDADE
1. vydání, Brno, MOBA, 2021, 494 s.,
399 Kč
Román odehrávající se na divokém
pobřeží Atlantiku přináší čtyři různé pohledy na tajemné Portugalsko. Středoškolačka Magdaléna se účastní výměnného
studijního pobytu v Portu a objevuje svět
surfařů a nikdy nekončící zábavy. Šestadvacetiletý Tom se ve svém melancholickém rozpoložení ocitá v pohádkovém
regionu Algarve, kde se setkává s nešťastnou Portugalkou Beatriz. Další linie
vyprávění zavádí čtenáře na konec 40. let
a popisuje příběh
její babičky, která odešla za svým
manželem, strážcem
majáku,
na mys Cabo de
São Vicente do naprosté
izolace.
Čtvrtou hrdinkou
je mladičká Inês
vyrůstající v jižním Portugalsku
ve stínu své nejlepší kamarádky.

POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské
oddělení zve starší předškoláky a mladší
školáky na další Pohádkování, kde si přečteme pohádku O kocourkovi Fiškusovi.
Po pohádce si vytvoříme vánoční přání.
Sejdeme se opět první úterý v měsíci, tedy
7. prosince v 15 hodin, v prostorách dětského oddělení městské knihovny.

Literatura pro děti:
Kass Morganová, Danielle Paigeová:
VRÁNY
1. vydání, Praha, CooBoo, 2021, 387 s.,
399 Kč
Úvodní kniha dívčí fantasy série o čarodějnických spolužačkách.
Vivi odchází na vysokou
a chce začít
nanovo.
Právě proto hodlá
vstoupit do sesterstva Kappa
Rho Nu, nejproslulejšího
dívčího spolku
školy. Za závojem prestiže
se však skrývá
překvapivá skutečnost:
všechny členky
jsou čarodějnice. Scarlett je dokonalou
kandidátkou na jejich předsedkyni, jenže
má tajemství... o tvaru a velikosti lidské
kostry. Obě dívky při zasvěcení skončí
v jedné dvojici - a ocitnou se ve světě
temnějším, než si kdy dovedly představit.

Pro rodiče a děti do 2 let:
čtvrtek 2. prosince 2021
v 10 hodin v dětském oddělení
HRÁTKY PRO MRŇOUSKY
v rámci projektu BOOKSTART
– S knížkou do života
Městská knihovna zve rodiče a malé
děti do 2 let na další dopolední setkání na dětském oddělení. Akce proběhne
v rámci projektu BOOKSTART – s knížkou do života. Čekají vás hry pro nejmenší, básničky, říkadla, zpívánky, opičí
dráha a pohádka. K dispozici přebalovací pult a možnost zaparkování kočárků
uvnitř budovy. I starší sourozenci vítáni.
Těšíme se na vás!
JARMARK LOVCŮ PEREL

Sobota 11. prosince od 15 hodin v městské knihovně
RODINNÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
zábavný program pro rodiny s dětmi v rámci Dne pro dětskou knihu
Dobrušské knihovnice srdečně zvou rodiny s dětmi na zábavný program, který proběhne
v sobotu 11. prosince. Začínáme v 15 hodin loutkovým divadlem O prasátku v podání známého jaroměřského divadla BOĎI. Nabídneme také knihy z nakladatelství Svojtka za velmi výhodné ceny. Rodiče s dětmi si budou moci vyrobit jednoduché vánoční dekorace
a dárky nebo si zahrát různé společenské hry. Vstup je zdarma a bez předchozí registrace.

Městská knihovna Dobruška – oddělení
pro děti zve všechny lovce perel na předvánoční jarmark, na kterém budou moci
utratit všechny získané moriony. Jarmark bude probíhat od středy 1. prosince do pátku 10. prosince v prostorách
dětského oddělení vždy ve výpůjčních
hodinách.

ZE ŠKOL
Ekologie na gymnáziu s mezinárodní účastí
Gymnázium v Dobrušce
je
příjemcem
dotace dvou projektů
Erasmus+ s ekologickou
tematikou. Poslední říjnový týden jsme proto
ve škole přivítali kolegy ze čtyř zemí (tři
z Polska, dva ze Španělska, tři z Turecka
a dva z Rumunska), abychom společně
na jednom z projektů pracovali.
Hlavním cílem tohoto Evropskou unií
podporovaného partnerství škol s názvem If you harm the environment, you
will be harmed (Když ublížíš životnímu
prostředí, ublížíš sobě) je propagace environmentální výchovy a ochrany životního
prostředí. Učitelé ze zmíněných destinací
17
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měli u nás proto možnost získat informace o odpadovém hospodářství naší školy
i přilehlého regionu, diskutovat se studenty o jejich praxi v této oblasti, o třídění
odpadu i přírodním bohatství Dobrušska.
Součástí stáže byly také exkurze, které se problematice životnímu prostředí
věnovaly. Učitelé ze zahraničí společně
s Čechy navštívili historickou čističku
odpadních vod v pražské Bubenči a s průvodcem podnikli výpravu do méně známých zákoutí hlavního města, aby zjistili,
jak jsou nízkopříjmovými obyvateli recyklovány potraviny původně odsouzené
k vyhození. Pracovali v ekologické organizaci A Rocha v Dobrém, kde se dozvěděli něco o biodiverzitě našeho regionu
a prodělali mykologický minikurz. Zahraniční kantoři navštívili také křovickou

skládku odpadů i třídírnu plastů v Rychnovku. Hosté měli zájem podívat se
i na pamětihodnosti v našem okolí, a proto si prohlédli Nové Město nad Metují,
Josefov, Jaroměř, Hradec Králové nebo
Pardubice. Díky vstřícnosti MěÚ v Dobrušce měli možnost setkat se s vedením

našeho města v budově historické radnice.
Celý týden aktivit byl velice náročný
na organizaci, ale jeho výsledky jsou nemalé. Projekt určitě přispěl ke sblížení
všech zainteresovaných a lepšímu pochopení specifik jednotlivých regionů.
Nejdůležitější však je, že bude mít pokračování v podobě výjezdů našich žáků
do uvedených zemí. Vedle už nějakou
dobu probíhajícího programu JOE ALON
CONNECTION, který si bere za cíl propojit české studenty s dětmi v Izraeli, je to
v naší škole další možnost, jak vycestovat
do ciziny a rozšířit si své obzory. Snad budeme mít štěstí a epidemiologická situace
nám neudělá čáru přes rozpočet. Držte
nám palce!
Mgr. Lenka Hubáčková,
ředitelka gymnázia Dobruška

Padesát let rozvoje mikropočítačů
Spousta věcí nám připadá, že jsou
samozřejmé. Vzduch, který dýcháme
(300 milionů let?), elektřina (od konce
19. století), kalkulačky, počítače, internet… Nejmladší je internet, první návrh
www stránek publikoval Tim Berners-Lee
v roce 1989 v CERN. A jak dlouho používáme počítače? První čtyřbitový mikroprocesor Intel 4004 byl uveden na trh
15. listopadu 1971, tedy právě před 50
lety! Teprve rozvoj procesorů umožnil
miniaturizaci výpočetní techniky tak, jak
jsme na ni dnes zvyklí. Jen pro zajímavost: známý elektronkový počítač ENIAC z konce II. světové války obsahoval
17 648 elektronek, vážil 30 tun a měl
příkon 150 kW. Chlazení zajišťovaly dva
letecké motory. S desetimístnými čísly
v desítkové soustavě prováděl 357 operací
násobení nebo 35 operací dělení za sekundu. Tehdy to byla úžasná rychlost.
Po památném datu 15. 11. 1971 začal exponenciální rozvoj mikroprocesorové techniky, platil dosti přesně
Moorův zákon, který předpovídal dvojná18

sobný nárůst počtu tranzistorů na čipu vždy
za 18 měsíců. Objevily se 8bitové procesory, nejdříve I8008 následovaný I8080,
poté 16bitové (80286), 32bitové (80386).
Postupně se zvyšovaly počty sběrnic, zvyšovaly se počty jader na čipu. Zároveň se
též objevovali další výrobci mikroprocesorů, jako Motorola, AMD, Zilog, Texas
Instruments.
Okolo roku 1980 se také začal používat název jednočipový počítač či mikrořadič (microcontroller) pro jednoúčelové
aplikace jako je řízení, regulace apod.
Jednočipový počítač je integrovaný obvod, který v sobě zahrnuje zpravidla vše
potřebné k tomu, aby mohl obsáhnout celou aplikaci, aniž by potřeboval další podpůrné obvody. Příkladem jsou PIC firmy
Microchip Technology nebo řada 8051
od Intelu.
Tak vypadá velmi stručný náhled
do úctyhodných padesáti let rozvoje mikropočítačů. Čas ovšem běží dál,
na obzoru se rýsují další možnosti, snad
kvantové počítače nebo i jiné technologie, které zatím neznáme. S uspokojením však konstatujeme, že naše škola

Cvičné panely TEMS 80-03 firmy TESLA
IMA Pardubice s procesory Intel 8080.
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nestála opodál, trend vývoje zachytila
velmi brzy a teorii mikroprocesorů tak
vyučujeme dlouhých 40 roků! Průkopníkem výuky byl Ing. Karel Štěpán, který
zahájil výuku ve školním roce 1981/82
na cvičných panelech TEMS 80-03 firmy TESLA IMA Pardubice s procesory
Intel 8080. Později se přešlo na jednočipový mikropočítač 8051. Začátky nebyly lehké, bylo nutné vypracovat logické
a srozumitelné osnovy výuky a vybudo-

vat technické zázemí, tedy pracoviště pro
žáky, protože tuto disciplínu „nasucho“
vyučovat nelze. Stali jsme se první školou v kraji, která s touto výukou začala!
V roce 2008 převzal pomyslnou štafetu
vynikající odborník a praktik Ing. Josef Hloušek, který přešel na výuku mikrořadičů řady PIC. V krátké době, přes
prázdniny, vybudoval žákovská pracoviště pro práci na tomto typu mikrořadiče
a napsal vynikající skripta. V současné

době se o tuto disciplínu elektrotechniky
stará velmi obětavě Ing. Jiří Vintera, který do výuky zařadil nové prvky, jako je
např. Arduino.
Na SPŠel•it Dobruška zůstaneme i nadále věrní své tradici sledovat moderní
trendy v elektrotechnice a informačních
technologiích, seznamovat s nimi své
žáky a připravovat je tím co nejlépe na jejich působení v praxi.
Ing. Zdeněk Sokol

Nová školní budova se na začátku prosince
otevře veřejnosti
Je to už přes rok, co se nová školní budova pro odborný výcvik a odborné předměty v areálu Střední školy – Podorlické
vzdělávací centrum stala další dominantou
Dobrušky. Stále však zůstávala uzavřená
pro veřejnost. Za to všechno může malý
nepřítel, který nás nepustil dál. Až nyní,
kdy se doba mění a my už můžeme tam,
kam jsme dříve nesměli, se i nová školní

budova konečně otevře zrakům těch, kteří
chtějí vidět nejmodernější školní pomůcky a vůbec celou novou školu.
A kdy to bude? Bude to 3. a 4. prosince, kdy škola pořádá Dny otevřených
dveří. K vidění bude nejen nová budova
se vším vybavením, ale i celý areál školy.
Proto budete moci nahlédnout do původní

budovy, která dnes slouží hlavně všeobecně vzdělávacím předmětům, do dílen
a do tiskárny.
Klenotem a hlavním „tahákem“ ale
opravdu bude stavba, která září novotou.
A co v ní uvidíte? Fungující linku sestavenou ze šesti robotů KUKA, vláknový
laser, nové pětiosé CNC pracoviště, CNC
obráběcí centrum, svářečskou laboratoř
se Svářečskou školou, odborné učebny
a učebny vybavené moderní výpočetní
technikou.
Neváhejte proto a ve dnech 3. prosince
(14–17 hod.) a 4. prosince (9–14 hod.) si
udělejte čas a přijďte se podívat do Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum
na nejnovější školní budovu v Královéhradeckém kraji. A aby vám to rychleji
utíkalo, tak občerstvení pro vás bude zajištěno.
(jme)

Návštěva projektu Edu-Lab
Ve čtvrtek 21. listopadu se třídy 9. A, 9. B
a 8. A ZŠ Pulická vypravily zvláštním autobusem na projekt Edu-Lab
od Škoda Auto. Speciálně
upravený kamionový návěs plný moderní techniky je očekával u stadionu v Rychnově nad
Kněžnou.

Pro žáky byly připraveny ukázky
nejmodernějších technologií: od umělé inteligence a 3D tisku přes virtuální
a rozšířenou realitu až po předvedení
možností termovize nebo schopností kolaborativních robotů. Venkovní expozice zahrnovala mimo jiné autodráhu, kde
mohli zájemci soutěžit v jízdě s roboty.
Po příjezdu do Rychnova na ně čekala dvě vozidla na prohlídku. Jednalo se
o nový elektromobil Škoda Enyaq
a tahač Scania.
Po jejich prohlídce se žáci přesunuli
do mobilní laboratoře. Využili tablety
s výukovými aplikacemi, seznámili se
s konstrukcí nových
škodovek. Mohli si
prohlédnout nejnovější techniku, vyzkoušet si virtuální
realitu a výpočetní
techniku, která je

využívána při stavbě vozidel. Na závěr
prohlídky dostali všichni od sympatických mladých průvodců dárkovou tašku.
Marek Smola, IX. A + jf
19
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Projekt E-Bezpečí
Do základní školy
Fr. Kupky jsme pozvali odborníky z Centra prevence rizikové
virtuální komunikace z PF UP v Olomouci. Je to specializované pracoviště, které
poskytuje služby v této oblasti pro celou republiku. U nás besedovali s žáky
8. ročníků na téma kyberšikana a kybergrooming. Činnost tohoto Centra UP najdete na www.e-bezpeci.cz, www.prvok.
upol.cz.
Jana Čížková,
školní metodik prevence ZŠ Fr. Kupky

www.e-bezpeci.cz
www.prvok.upol.cz.

Novinky ze školní družiny
Školní
družina
při ZŠ Fr. Kupky
Dobruška
dostala
nové vybavení - dětské koloběžky a pískoviště. Koloběžky
se okamžitě staly
hitem odpoledního
trávení času na hřišti. Zatím jich máme
deset a věříme, že
se jejich počet, díky
velkému zájmu mezi
žáky, časem rozšíří.
Na dvorku u družiny
vzniklo nové písko-

viště, které je také hojně využíváno žáky.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
firmě Štěpánek s. r. o. z Opočna.
Milena Hofmanová,
vedoucí vychovatelka

čovali v našem poznávání zvířat křížem
krážem zoologickou zahradou. Cestou
jsme potkali veselé surikaty, hyeny, které
se na nás smály, elegantní žirafy, mohutné
slony, zebry, geparda i hrochy. U pavilonu
opic jsme strávili delší dobu. Právě totiž
obědvaly. To jsme ale měli štěstí! Velmi
nás překvapilo, jak
jsou mlsné. Každá
z nich si pochutnávala na něčem
jiném. K dispozici
měly mrkev, brokolici, řepu, salát,
banány... I nám vyhládlo, tak jsme si
dali malou svačinku
a pokračovali dál
v našem putování. Pan průvodce
nám po celou dobu
vycházky podával
informace o jednotlivých zvířatech, je-

jich způsobu života, stravování a různých
zajímavostech. Na všechny naše zvídavé
otázky měl odpověď. Výlet jsme si moc
užili a nakonec jsme odcházeli s dobrým
pocitem, že jsme svou návštěvu zvířátka
potěšili.
K návštěvě zoo nás inspirovala beseda s knihou On-line zoo. Jak název knihy
napovídá, hlavními hrdiny jsou zvířata,
která mají lidské vlastnosti. A stejně tak
jako všichni lidé dnešní doby jsou aktivní na sociálních sítích, i obyvatelé této
speciální zoo představují běžné uživatele internetu. Díky svému počínání jsou
samozřejmě vystaveni i jeho nástrahám,
o kterých mnohdy nemají ani tušení. Následky, jako je závislost na mobilu, kyberšikana a grooming, jim pak pomáhá řešit
paní ředitelka Eliška. A tak nejenom zvířatům, ale i žákům vysvětlila, jak se bezpečně chovat na internetu, aby nedošlo
k problémům.
Obě tyto akce byly realizovány díky finančním prostředkům Královéhradeckého
kraje. Děkujeme.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Zoo reálně i virtuálně
V pátek 15. října jsme se vydali na výlet. Naším cílem byla zoo ve Dvoře Králové nad Labem, kde na nás již čekali
průvodci s připraveným programem. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a prohlídka
mohla začít. Jako první jsme navštívili
velkou lemuři rodinku a od ní jsme pokra-
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Otevřeno od sklepa na půdu
aneb ZUŠ Open v Dobrušce
ZUŠ Dobruška se i tento rok zapojila
do celostátní akce ZUŠ Open a v duchu
letošního hesla „Zušky nic nezastaví!“ se
8. listopadu v 10 hodin otevřela veřejnosti.

V rámci návštěvy školy si mohli zájemci prohlédnout i nedávno realizovanou
půdní vestavbu. Za bezmála 6,4 milionu
korun vznikly pod střechou budovy učebny výtvarného a literárně dramatického
oboru. Díky důmyslnému řešení poskytují nové prostory
moderní zázemí pro
talentované výtvarníky, kteří sbírají
úspěchy ve většině
soutěží, jichž se zúčastní, a také šikovným a nadšeným
adeptům herectví.
Ti mají na bývalé

půdě dokonce miniaturní divadlo, což je
spolu s pedagogem Janem Holkem základem výrazných úspěchů na prknech, co
znamenají svět (pro nezainteresované stačí připomenout představení Rychlé šípy
a Hrobka s vyhlídkou). Od 12 do 18 hodin
bylo dokonce možné nahlédnout do učeben, kde naživo probíhala výuka. Den
otevřených dveří vyvrcholil žákovským
koncertem v sále školy.
(eda)

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Padesát let Veřejné lyžařské školy Dobruška
1971–2021 (II. část)
V roce 2021 si
připomínáme 50. výročí založení Veřejné
lyžařské školy Dobruška (VLŠ). Hlavní
myšlenka, se kterou byla škola založena,
zpřístupnit lyžování a snowboarding co
nejširšímu okruhu dětí a mládeže, je pro
nás stále aktuální a platná.
Rozvoj v letech 2009–2021
V roce 2009 došlo k významným
změnám ve vedení SKI KLUBu. Od Jiřího Holáska převzal vedení nový výbor
a předsedou SKI KLUBu a vedoucím
VLŠ se stal Ing. Otakar Krásný. V roce
2016 převzal obě funkce Ing. Martin
Krejčík a zastává je dosud. Nové vedení
SKI KLUBu navázalo na vše pozitivní, co
předchozí generace vedoucích a cvičitelů
vykonaly za celou dobu existence školy,
a vytýčilo směry dalšího rozvoje areálu
pod Masarykovou chatou včetně vzdělávání cvičitelů a instruktorů naší školy.
Od roku 2009 jsme soustředili svoje
úsilí zejména na budování areálu pod Masarykovou chatou, který je v současnosti naším hlavním výcvikovým areálem.
Na rozvoj se nám podařilo získat finanční
prostředky částečně naší činností, částečně z dotací na provoz, půjčkou od města Dobrušky a také díky příspěvkům
od sponzorů. Cvičná louka, chata a technické zázemí se nacházejí na pozemcích,

které jsou ve vlastnictví SKI KLUBu. Od roku 2010
zde
provozujeme
dvoukotvový vlek
Doppelmayr s kapacitou 900 osob
za hodinu a přenosný vlek pro výcvik
nejmenších
dětí. V areálu jsme
měli ještě teleskopický vlek, avšak
jeho provoz jsme
z důvodu technické
nezpůsobilosti museli před dvěma lety
ukončit. Pro úpravu
svahu
používáme Areál pod Masarykovou chatou, rok 2010 – stavba nové chaty.
rolbu Pisten Bully PB 260D. Pro přepraTrvalou pozornost věnujeme zvyšování
vu materiálu jsme pořídili novější sněžný bezpečnosti a komfortu výcviku, jako je
skútr Skidoo. V roce 2010 jsme dokončili upravený svah, odpočinek dětí, instalace
svépomocí stavbu dřevěné chaty s dílnou, ochranných prvků na překážky a přilehlé
kde je místnost pro občerstvení asi 40 dětí sloupy elektrického vedení. Bezpečnostní
a vedoucích. V roce 2014 jsme objekt roz- prvky průběžně obměňujeme a inovuješířili o přístavbu a kapacita pro občerst- me. Samozřejmostí je každoroční povinné
vení a odpočinek se tak zvýšila o dalších poučení a proškolení vedoucích družstev
40 míst. V roce 2017 jsme připojili areál – instruktorů a technického personálu
k internetové síti, máme nainstalovány o zásadách bezpečného chování na svakamery na horní a dolní stanici vleku hu a bezpečnosti při provozu lyžařského
a rovněž informace o počasí a aktuální vleku.
situaci na svahu prostřednictvím našich
Od roku 2011 máme počet přihlášewebových stránek.
ných dětí blížící se nebo mírně přesahující
21
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Areál pod Masarykovou chatou - nová chata s rolbou a dvoukolový vlek Doppelmayr.
200 zájemců a stabilně jezdíme ve čtyřech
autobusech. Pro výcvik účastníků kurzu
máme v současnosti k dispozici 72 lyžařských instruktorů a 28 instruktorů snowboardingu. Technickou skupinu tvoří tým
15 vyškolených techniků, kteří mohou jeden druhého zastoupit.

Celkový pohled na zasněžený areál pod Masarykovou chatou.
Ukázka z výcviku nejmladších účastníků
kurzu.

Závěrečný karnevalový rej.
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Priority do budoucnosti
Naší hlavní prioritou do budoucna je
zachovat schopnost školy provádět výcvik
lyžování a snowboardingu minimálně pro
200 dětí. Pro splnění tohoto cíle jsme si
stanovili následující priority:
1. V následujících letech budeme pokračovat v rozvoji areálu pod Masarykovou chatou a zejména chceme
vybudovat systém umělého zasněžování. Přes všechny komplikace a překážky se nám podařilo dosáhnout schválení
studie na jeho vybudování. V současné
době jsme ve fázi provedení průzkumných vrtů.
2. Dalším naším cílem je vybudování zděné chaty - zázemí pro cvičitele a děti.
Podařilo se nám dosáhnout schválení
změny v územním plánu obce Deštné
a v současné době již máme v této lokalitě možnost chatu vybudovat.
3. SKI KLUB a VLŠ, to byli a jsou především lidé. Lidé zapálení pro společnou
věc, nadšenci, kteří práci pro „lyžák“
obětují svůj volný čas. Jsme si vědomi
toho, že naše budoucnost je v získávání
a zapojení mladých lidí do naší práce.
Proto také je naší další prioritou udržet
si veškeré akreditace k proškolování
vlastních cvičitelů a instruktorů, abychom mohli pro SKI KLUB a VLŠ vychovávat nové generace vedoucích.

Přání do další padesátky
Co bychom popřáli našemu SKI KLUBu a jeho VLŠ do další padesátky? Aby
všem členům zůstalo nadšení pro věc
a původní myšlenku, abychom měli dostatek mladých, zapálených a kvalifikovaných instruktorů, aby si naše lyžařská
škola zachovala svoji schopnost provádět
výcvik základního lyžování a snowboardingu pro co nejširší okruh dětí. Aby se
nám dařilo z absolventů kurzů vychovat
zdatné horaly a milovníky zimních sportů a přispět tak ke zdravému rozvoji dětí
v regionu. Aby se mohla naše lyžařská
škola dále rozvíjet v souladu s technickým pokrokem a moderními trendy výcviku.
Náš SKI KLUB a jeho VLŠ jsou
se svými členy připraveni v duchu
těchto myšlenek a hodnot ve své činnosti i nadále pokračovat. Pro zimní sezonu 2020/21 bylo do VLŠ přihlášeno
téměř 220 dětí. Přesto, že jsme měli
vše připravené, zájezdy jsme z důvodu
restrikcí spojených s koronavirovou pandemií nesměli uskutečnit, ačkoliv minulá
sezóna byla po stránce sněhových podmínek vynikající. Pevně věříme, že zimní
sezona 2021/22 se uskuteční v plném rozsahu a vše si na našem svahu
vynahradíme.
Ing. Karel Vítek
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CHARITNÍ ZPRÁVY
Podzimní dobročinný bazárek zase potěšil
Třídenní akce, kterou jsme opět mohli
uspořádat v Pastoračním centru u kostela
sv. Václava, se konala v termínu od 12. do
15. listopadu 2021.
V pátek nanosili lidé mnoho věcí a darovali je charitě. Poté byly všechny tyto věci uspořádány, oceněny
a rozloženy v pastoračním centru na prodej. Ceny byly stanoveny
jako minimální s tím, že pokud někdo chtěl přispět více, bylo
to s díky přijato na charitní činnost. Prodej se konal od soboty
do pondělí v čase od 9 do 16 hod. Celkem bylo prodáno zhruba
9 560 ks věcí a utrženo 50 470 Kč.
Spokojenost byla opět na všech stranách – dárce hřálo u srdce,
že mohou darovat, kupující měli radost, že za symbolické obnosy
nakoupili věci pro ně užitečné. Charita získala na svou činnost
nezanedbatelnou částku a ještě jsme z neprodaného zůstatku věcí
darovali oblečení a vybavení potřebným. Asi 100 pytlů s oblečením si hned druhý den odvezla Diakonie Broumov, která oblečení

roztřídí a účelně použije dál.
Celou dobu byl
počet kupujících
omezen patnácti košíky a všichni museli v respirátorech
dodržovat opatření.
Děkujeme všem
dárcům, kupujícím
a dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří společně přispěli k úspěchu akce. Peníze budou použity na provoz půjčovny a nákup dalších pomůcek a na sociální služby.
Příští bazárek plánujeme uspořádat na jaře před Velikonocemi. Termín 25. – 28. března 2022.

Adventní sbírka potravin se letos nekoná
Vzhledem k tomu, že náš sklad potravin zásobovaný Potravinovou bankou Hradec Králové je nyní velmi dobře
zásoben základními potravinami, nebudeme letos pořádat tradiční velkou adventní potravinovou sbírku v Dobrušce. Pokud by někdo přesto chtěl darovat potraviny, tak může, ale

prosím potraviny vánočního charakteru
(kolekce, ořechy, kokos, čokoláda apod.),
které zpestří vánoční stůl potřebných.
Může tak učinit v provozní době potravinového skladu
(ul. Fr. Kupky 325), tj. každou středu 9–12 a 14–16 hodin.

Tříkrálová sbírka 2022:
Na Dobrušsku po jednadvacáté!
Možná ani letos nebude znít ulicemi
jako obvykle, ale štěstí, zdraví, dlouhá
léta, a především požehnání do roku 2022
chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením.
Nemusíte se bát – zdraví vás, jakožto našich příznivců, i koledníků je pro Charitu
na prvním místě. A tak se tři králové pilně připravují na koledu buď s respirátory,
nebo na koledu virtuální – stále nevíme,
co nám situace dovolí.
Jedno je však jisté – Tříkrálová sbírka
bude, koleda se uskuteční.
Pravděpodobně bude probíhat opět
ve třech formách – omezené koledování
dětí, na vybraných místech statické pokladničky a online koleda přes QR kódy
nebo bezhotovostní příspěvky na účet.

Hlavním koledovacím dnem bude
v Dobrušce a okolí sobota 8. ledna 2022.
Pro rok 2022 je povoleno koledování
v období 1. až 16. ledna.

Jsme připraveni neriskovat zdraví vás přispěvatelů, ani našich
dobrovolníků. Jednáme
se všemi zapojenými
obcemi a připravujeme
se na všechny možné
varianty.
Věřte, že jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní
setkávání je jedním z nejdůležitějších momentů sbírky. Pokud to jen trochu půjde,
budeme se snažit nepřipravit dárce o zážitek z koledy ani z požehnání, které koledníci do domů přinášejí.
Další informace se dozvíte začátkem ledna, kdy budeme znát aktuální
epidemiologickou situaci a možnosti
koledování.
Za celý charitní tým
Ing. Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška
23
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Dopis charitním asistentkám
Milá Jano, Hanko, Lucko, Karolíno, paní Ivo, paní Marcelo
a Michaelo,
Přicházím s pár řádky a se srdcem plným vděčnosti. Byly
jste neocenitelnými podporovatelkami, pomocnicemi a přítelkyněmi pro naši tetičku Zdenku Ehlovou a mamku Marii Jechovou a pro naši rodinu. Moc jsem si vážila stimulování mamky
a dříve ještě i tetičky k zájmu o všední činnosti a minimální
sebeobsluhu, později již jen za obětavou, povzbuzující a vynalézavou péči.
Vaše služba začala zjara 2018, ještě za života tetičky.
A přišla v nejvyšší čas. Vy všechny jste nám neuvěřitelně
ulehčily péči o obě. Potom jste víc jak po tři roky samotné
mamce krášlily poslední úsek života. Předčítaly jste jí její
osobní paměti, Jana Cimburu a Babičku Boženy Němcové pořád dokola. Měly jste s ní mimořádný vztah, staly se bližními
podle božích záměrů. Jedna z Vás, vždycky, když přišla, řekla:

Já jsem z Farní charity a budeme tu spolu hospodařit. S takovou nabídkou mamka začala snadno a ráda spolupracovat. Jiná říkala: Jak se má pohádková babička? Další z Vás
ji po kolapsu zresuscitovala a jela za sanitkou do nemocnice.
Našla ji prochladlou, odloženou, čekající na příjem. Mamka
byla šťastná, že ji vidí a že jí její věrná asistentka pomohla
i tam.
Děkuji také za sebe! Bez Vás bych dávno padla a zbytek
rodiny by péči zvládal těžko. (Moje sestra pracuje v církevní
rehabilitační nemocnici. Pokud by se přestěhovala k mamce,
chyběla by v nemocnici moc.) Děkuji za všechny odborné
rady a všestrannost v pomoci. Byly jste velkou výsečí mého
kruhu přátel.
Přeji Vám Boží požehnání, ochranu a radost z vědomí důležitosti a nezbytnosti Vašeho poslání.
Vděčná Radka Světlíková

Adventní soutěž Čtyři vánoční svíce
Čekání na Vánoce
bývá pro děti velmi
dlouhé, proto jsme
pro vás připravili
na ukrácení této doby
soutěž Čtyři vánoční svíce. Od neděle
28. listopadu bude na každý adventní týden připraven jeden zábavný úkol - celkem tedy čtyři úkoly. Přesně tolik, kolik
svící je na adventním věnci. Jejich splnění
zaznamenáte do hrací karty. Každý jednotlivý úkol bude vždy v daném týdnu zveřejněn na Facebooku Dům dětí a mládeže
Dobruška, v oknech DDM a ve vstupní
šatně, kde získáte i hrací kartu. Za vyplněnou hrací kartu na vás čeká odměna,

kterou si vyzvedněte ve dnech 20.-22.
prosince nebo ve dnech 3.-7. ledna vždy
od 8 do 15.30 hodin v DDM.
(pč)

Výtvarná výzva
Světla Vánoc
oc
Pomozte nám rozsvítit nejen vánoční
čas, ale také vřelá
srdce! Vyrobte přání
se zimním či vánočním motivem. Můžete kreslit, malovat, lepit i stříhat podle
vašeho uvážení. Do přání napište milý
vzkaz. Vaše přání budeme v DDM vybírat do 13. prosince. Poté je předáme těm,
kteří v této složité době nemohou prožívat adventní čas ve společnosti ostatních,
především našim seniorům. Pojďme tímto
způsobem popřát všem poklidný čas Vánoc, zdraví a sílu do nového roku!
(pč)

Vánoce v Husově sboru
Co vše neodmyslitelně patří k vánočním svátkům? Jejich atmosféra? Vůně
cukroví nebo prskavek? Tradiční jídla
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nebo zvyky, které má každý své? Pocit
tepla, když přijdete z venku do kuchyně,
kde se právě peče? Půlnoční či Štědrovečerní bohoslužba….
Každý má jistě to
své, co má na Vánocích rád, možná
ticho nebo těšení se
na chvíli pod stromečkem nebo koledy
a
vánoční
koncerty?
Na dva takové
bychom vás rádi
pozvali do Husova
sboru. Loni, kdy se
koncerty konat nemohly, to byly takové tiché Vánoce.
Něco jim chybělo.
Nemohli jsme se

radovat zpěvem, a tak kdybyste po dvou
letech chtěli z plných plic vyzpívat „že
se narodil Kristus Pán a že se radujeme“,
přijďte na koncert Vlastiček a na koncert pana Zdeňka Svědíka do Husova
sboru.
Vánoční koncert ženského pěveckého sboru Vlasta a varhaníka Lukáše
Koblásy VZHŮRU, PASTUŠKOVÉ se
uskuteční v sobotu 18. prosince v 18 hodin. Druhým koncertem v Husově sboru
bude Vánoční zpívání Petry a Natálky
Markových, Elišky Lelkové a Zdeňka
Svědíka. Během programu uslyšíte klasické i moderní písně s vánoční tematikou
a koledy. Ty nás potěší v pondělí 27. prosince od 17 hodin.
A pro úplnost: Štědrovečerní bohoslužba u nás začíná v 15 hodin. Přejeme vám
požehnané svátky se spoustou koled!
Erika Oubrechtová
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Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Vánoční pozvání s přáním
Během celého letošního roku vás spolky Doteky naděje
a Městská organizace seniorů Dobruška zvaly na spoustu setkání, výletů a pobytů, na nichž jsme si společně užili příjemný čas, a domů jsme si vždy vezli velkou porci bezva zážitků.
Poznali jsme nová krásná místa naší země a přesvědčili jsme
se o tom, že hezké chvíle si mohou společně užít zdraví, hendikepovaní a senioři pěkně spolu a naplno. Jsme moc rádi, že
po celý rok 2021 se nám dařilo naplňovat motto našich dvou
spolků, a to, že laskavostí rozsvítíme svět. A společně se nám
to všem podařilo.
Dnes pro vás máme poslední pozvání letošního roku.
Ve středu 1. prosince od 9 hodin si v Rýdlově vile užijeme
dopolední posezení NA SLOVÍČKO. A protože už bude adventní čas, budou pro vás napečeny vánočky, ochutnáme punč

a zazpíváme si koledy. Zváni jsou nejen naši členové, přijít
mezi nás může každý, kdo si chce užít pohodové posezení.
Na samotný konec dnešních řádků bychom vám rádi popřáli
do roku 2022 hlavně pevné zdraví. Ať ve vašich srdcích má
vždy pevné místo láska, upřímnost, přátelství a pokora a není
v nich místo pro lži a faleš.
Dny s laskavostí a úsměvy vám ze srdce 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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V prosinci oslaví významná životní jubilea
Venuše Kavánová
Blahoslava Malá
Vlasta Ždárková
Vlastimil Železník
Josef Škoda
Luboš Bodlák
Vojtěch Cvejn
Jiří Erlebach
Alena Pantálková
Ing. Lubomír Leštínský
Dušan Zubaj
Miroslava Prokešová
Vratislav Petr

94 let
93 let
92 let
91 let
91 let
85 let
75 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Tyršova
Dobruška, Solnická
Dobruška, Křovice
Dobruška, Javorová
Dobruška, Mělčany
Dobruška, Čs. odboje
Dobruška, Orlická
Dobruška, 1. máje
Dobruška, Orlická
Dobruška, Mírová
Dobruška, Orlická
Dobruška, Novoměstská
Dobruška, Mělčany

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

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V říjnu z našich řad odešli
Libuše Petrová
Josef Vašata
Ludmila Radkovičová
Marie Řičářová
Jaroslav Janeček
Václav Žídek
Etela Bochenková
Čest jejich světlé památce!

1930
1935
1927
2002
1939
1930
1962

Křovice
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška

Vzpomínka na Boženku
Již na sklonku osmdesátých let
jsem v rámci svého pracovního
zařazení, a to ještě za Městského
národního výboru v Dobrušce,
měl možnost a štěstí potkávat
na tehdejším finančním odboru
šarmantní, skromnou, milou a nenápadnou dámu, která v té době
výše zmíněný odbor léta vedla.
Ano, byla to paní Božena
Pavlíčková. Žena, která byla doopravdy tou, jak se říká, „na pravém místě... „
Po mém nástupu do funkce vedoucího Kina 70 v roce 1992 už
jsem neslyšel nic jiného než: „Jó
hochu, to musíš za Boženkou.“
A já šel. Tehdy do posledního patra, až do kanceláře už Městského úřadu v Dobrušce – finančního
odboru, za paní vedoucí - Boženkou Pavlíčkovou. Nebyla tam,
byla vzadu v kuchyňce s panem ředitelem ZŠ F. Kupky Miroslavem Sixtou, na nezbytné cigaretce a kávě. Věřte, nevěřte, to se
ještě na úřadech kouřilo...
Když pan ředitel odešel, přišla řada na mne a já sdělil svůj
požadavek. Boženka se věnovala mně i našemu kinu s naprostou
samozřejmostí. Když jsme probrali všechny záležitosti a problémy, loučila se se mnou se slovy: „Nic si z toho, hochu, nedělej,
to jsou jen čísla a my jsme tady od toho.“
Chci za všechny bývalé i nynější spolupracovníky, a hlavně
za občany města Dobrušky, kteří Boženku Pavlíčkovou pamatují,
srdečně a upřímně poděkovat za to, co pro naše město vykonala!
Zemřela před deseti lety - dne 7. prosince 2011.
Čest její památce!
Pavel Štěpán,
zastupitel města a vedoucí Kina 70
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ZE SPORTU
Národní házená nikdy nebyla a velmi
pravděpodobně nikdy nebude profesionálním
sportem, nenabízí hráčům zdroj obživy, nemá
přesah do zahraničí. Nicméně každá mince má
dvě strany. Národní házená i díky své speci-

fičnosti není jen o dobrém pocitu z vítězství či skvělého výkonu,
ale také o velké aktivní komunitě podobně „zasažených“ lidí, kteří
do své činnosti vkládají především své srdce, entuziasmus či emoce, o celoživotním přátelství, o možnosti setkávání se spoluhráči
i protihráči z celé republiky.

Mezizemské utkání Čechy – Morava
Dějištěm letošních mezizemských
utkání byla 18.-19. září Rokytnice u Přerova. Týmy výběrů se většinou sjíždí
na místo činu den nebo dva před hlavním
utkáním, aby hráči absolvovali několik
tréninků a přípravný zápas. Přípravná
utkání se uskutečnila v Rokytnici u Přerova a v sousedních Kokorách. V sobotu bylo
možné na hřišti v Nelešovicích zhlédnout
utkání mužských legend Čechy – Morava,
v němž nastoupili bývalí špičkoví hráči.
Letos se odehrála i výběrová utkání juniorů a juniorek. Je potěšitelné, že v každém
utkání nastoupili hráči a hráčky T. J. Sokol Dobruška, oddíl měl rovněž zastoupení na trenérských postech zásluhou Jiřího
Sychrovského a Miroslava Jelena.

Juniorky Východ – Západ 21:21 (8:9)
Po většinu utkání si udržovaly jeden
až tříbrankový náskok hráčky Západu.
Ke konci zápasu se podařilo družstvu Východu utkání vyrovnat. Útočnice Západu
měly možnost trestným hodem po čase
vítězství strhnout na svoji stranu. To se
jim však nepodařilo a zápas skončil remízou. V družstvu východu měla Dobruška
zastoupení jak na hráčské, tak trenérské
pozici. V poli nás na obraně reprezentovala Denisa Rydlová a na střídačce trenér
Miroslav Jelen.
Junioři Morava – Čechy 22:28 (10:16)
V tomto utkání měli od počátku utkání
navrch hráči Čech, což potvrdil i poločasový náskok 10:16. V druhé půli byly síly
více vyrovnané, ale družstvo Čech si stále udržovalo od soupeře brankový odstup
a zaslouženě vyhrálo 28:22. Utkání řídili
rozhodčí Jan Adámek a Miroslav Přikryl.
V družstvu Čech z Dobrušky nastoupili
na obraně Vojtěch Dubský a v útoku Michal Verner.
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Ženy Východ – Západ 11:25 (3:11)
Před zápasem byly favoritkami hráčky
Západu, jelikož v posledních letech jsou
to právě spíše týmy ze západu, které obsazují přední příčky ligové tabulky. Nakonec zápas odpovídal papírovým tabulkám
a byl zcela v režii hráček Západu, kdy si
již v první půli dokázaly vytvořit dostatečný náskok, který v druhé půli ještě mírně navýšily.
Za tým Východu Dobrušku reprezentovala na obraně Dagmar Drašnarová
a Žaneta Krejčí Václavková (hráčka Sport
klub Náchod, která v Dobrušce hostuje),
v útoku kapitánka týmu Andrea Henclová

(zaznamenala 6 gólů) a na trenérském postu Jiří Sychrovský.
Muži Morava – Čechy 14:16 (8:8)
V utkání mužů byl papírovým favoritem tým Čech, jelikož jsou to právě
mužstva Čech, která vládnou první lize.
Naproti tomu v posledních dvou ročnících mezizemských utkání to byli muži
Moravy, kteří vždy v dramatickém závěru
zvládli strhnout vítězství na svou stranu.
V mužské kategorii proto se opět očekávalo velmi vyrovnané utkání. Zpočátku
prvního poločasu tahali za kratší konec
Češi a hráči Moravy si zvládli vytvořit

několikabrankový náskok, který se však
českému mužstvu podařilo do poločasu smazat, a druhý poločas se začínal
za vyrovnaného stavu 8:8. I přes vyloučení jednoho z klíčových hráčů se závěr
utkání vydařil více družstvu Čech, a mohlo se tak po dvouleté pauze opět radovat
z výhry. Celé utkání bylo atraktivní podívanou pro diváky, jelikož nebyla nouze
o pohledné útočné akce i o skvělé obranné a brankařské zákroky. V sestavě Čech
se v obraně představil Tomáš Holanec
ze Sokola Dobruška.
Petra Vošlajerová, oddíl národní házené
T. J. Sokol Dobruška

Házenkářka desetiletí je z Dobrušky
V Rokytnici byly v rámci mezizemských utkání vyhlašováni i nejlepší národní házenkáři a házenkářky. Jelikož
i na národní házenou měla vliv celosvětová koronavirová pandemie, a ligové
ročníky 2019 a 2020 byly anulovány,
bylo vyhlašování těch nejlepších trochu
odlišné od předchozích let. Dříve byli
vždy vyhlašováni hráči za uplynulý rok,
avšak letos byli oceněni nejlepší házenkáři a házenkářky desetiletí (2010–2019).
Hodnocení hráčů probíhalo dle bodování
jednotlivých ligových trenérů za uplynulou desetiletou éru. Obrovský úspěch
zaznamenala dobrušská útočnice Petra
Vošlajerová (roz. Laštovičková), která
obsadila 1. místo, a stala se tak nejlepší
házenkářkou desetiletí. Byla obdarována

krásnou kyticí, skleněnou trofejí a poukazem na nákup
oblečení
značky
Hummel. V mužích
se na prvním místě umístil Ladislav
Beneda z Plzně
Újezd. Letos poprvé měli možnost pro
nejlepší házenkáře
a házenkářky hlasovat i diváci pomocí
e-mailů. Ti si jako hráčskou osobnost desetiletí zvolili Pavlu Šmídlovou ze Sokola
Tymákov. Dobrušská Petra Vošlajerová se
v této anketě umístila na druhém místě.
V mužích mezi diváky nejvíce zabodoval
Jiří Pešek za Staré Huti.

Pohled do historie mezizemských utkání.
Celostátní úspěchy hráčů dobrušského oddílu
Když se v národní házené řekne Čechy – Morava, každý
házenkář ví, že se jedná o prestižní reprezentační utkání, kde
se proti sobě postaví výběry nejlepších hráčů. Utkání Čechy –
Morava (resp. Východ – Západ) je právem nazýváno „svátek
národní házené“. Je zde možno vidět ty nejlepší hráče a hráčky
z celé republiky a mimo to akce též dokazuje, že národní házená není jen o rivalitě, ale hlavně o přátelstvích napříč republikou, a probíhá v přátelském duchu mezi zúčastněnými. Pro
každého hráče je obrovský úspěch, když je do výběru zařazen.
Mezizemská utkání mají dlouholetou tradici. První utkání žen
Čechy – Morava s výsledkem 1:5 se hrálo 30. 6. 1922 v Prostějově. Muži hráli první mezizemské utkání 24. 5. 1942 v Praze
s výsledkem 13:6 ve prospěch Čech. Bilance ženských utkání
je 42 vítězství družstva Čech, 29 vítězství družstva Moravy
a 8 remíz. V mužích vyhrálo družstvo Čech 50 zápasů, družstvo Moravy 21 zápasů a devětkrát utkání skončilo nerozhodně. V mužské kategoriích je dodnes utkání hráno mezi
Čechami a Moravou. V ženách byly poprvé v roce 2006 rozděleny celky na Západ a Východ, ale od roku 2007 se rozdělení
družstev vrátilo zpět na Čechy a Moravu. Od roku 2020 se
však vlivem rozdělení ligové soutěže na východní a západní
část znovu proti sobě postavila družstva žen Západu a Východu. Jelikož je Dobruška ve východní části Čech, nastupovaly
naše hráčky za výběr Čech a nyní za výběr Východu.

Za celou historii měla Dobruška pravidelně zastoupení
mezi reperezentanty Čech
a především reprezentantkami Čech a v letech 2006,
2020, 2021 reprezentantkami
Východu. V minulosti byly pravidelně nominovány hráčky
Vondráčková (roz. Zahradníčková) Hana, Laštovičková Jana,
Laštovičková (roz. Veverková) Božena, Ševčíková Jana, Zahradníčková Ludmila, Králíčková (roz. Zeipeltová) Jana, Jiroudová (roz. Bednářová) Blanka, Jelenová (roz. Matoušová)
Jitka, Sazimová (roz. Židíková) Dagmar, Benešová (roz. Rosendorfská) Helena, Klučáková Kristýna, Kubcová (roz. Prausová) Lenka. Ze současných hráček pravidelně reprezentovaly
či stále reprezentují Veverková (roz. Štěpánová) Markéta, Židová (roz. Červinská) Veronika, Vošlajerová (roz. Laštovičková) Petra, Henclová Andrea, Drašnarová (roz. Peřinová)
Dagmar. Dlouholetou trenérkou výběru Čech a v roce 2020
výběru Východu byla Božena Laštovičková, kterou v roce
2021 v trénování vystřídal Jiří Sychrovský. Mezi muži nás
v minulosti ve výběru Čech často reprezentovali Miloš Řehák
a Miroslav Jelen. Od roku 1994 nám zástupce mužů v reprezentaci chyběl, ale v letošním roce si připsal první start, konečně opět dobrušský hráč, Tomáš Holanec.
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Čáp tři vteřiny od mistrovského titulu
Dobrušský vytrvalec Ondřej Čáp získal
na podzimním mistrovství České republiky veteránů v silničním běhu v Havířově
stříbrnou medaili. Byl to jeho už patnáctý
cenný kov z různých MČR, ale stále čeká
na kov nejcennější – zlato. Letos k titulu
scházely jen tři vteřiny.
„Zlepšení osobního rekordu ve 47 letech
na 10 kilometrů za 35:59 min. mě příjemně překvapilo,“ říká Ondřej Čáp a dodává:
„V Havířově se sešla kvalitní konkurence
běžců z Ukrajiny, Slovenska a Polska. Trať
byla certifikovaná, tak to vypadá na oddílový rekord SK atletika Dobruška.“
Prvním letošním běžeckým závodem
dobrušského vytrvalce byl RunLabeRun
na 380 kilometrů od pramene Labe ze Špindlerova Mlýna až do Děčína. Trať byla rozdělena na 36 úseků, které jednotlivé týmy
(6 – 12 běžců) postupně během dne i noci
zdolávaly. Ondřej Čáp byl členem Vysočina running týmu, který skončil na třetím
místě ze 77 družstev
v čase pouze 1 den, 2
hodiny a 19 minut.
V létě zaznamenal Ondřej Čáp řadu
úspěchů. Na MČR
veteránů na dráze
v Šumperku obsadil
na trati 10 kilometrů
třetí místo. Na meziOndřej Čáp na mistrovství České republiky veteránů v silničním běhu v Havířově
obsadil na desetikilometrové trati stříbrnou příčku.

Pět zlatých medailí z Lovosic.

Na nejvyšším stupni po triumfu na 10 kilometrů v Lovosicích společně s druhým
Kadyrovem z Kazachstánu.
národním mítinku v Lovosicích, kterého se
zúčastnilo 139 atletů z 11 zemí, proměnil
čtyři starty dokonce v pět zlatých v kategorii M45 (1 km za 3:10 min., 1 míle za 5:15
min., 3 km za 10:30 min., 10 km za 37:07
min. a poslední zlatá byla za běžecký trojboj). „Forma byla dobrá, škoda odloženého
ME ve Finsku na rok 2022,“ lituje Ondřej
Čáp, jenž na MČR veteránů v půlmaratonu
v Havlíčkově Brodě skončil na nepopulárním čtvrtém místě v čase 1:21:57, pouze
čtyři sekundy za třetím. Útěchou byl splněný limit svazu pro start v elitě v roce 2022.

Hned druhý den ráno dobrušský atlet běžel
125. ročník Běchovice – Praha. V elitní
kategorii v konkurenci 92 běžců skončil
na 69. místě v čase 38 minut. Povedený byl
i kros v Brně - Špilberk run na necelých
8 kilometrů, kde porazil všech 83 soupeřů
a vyhrál v absolutním pořadí. Posledním
letošním závodem byl vinařský maraton
ve Velkých Bílovicích, který byl zároveň
MČR vetetránů. Trať měla velké převýšení 770 metrů a vedla vinicemi směrem
na Vrbice a Čejkovice. V absolutním pořadí obsadil v konkurenci 120 běžců devátou
příčku časem 3.15 hod. a ve své kategorii
doběhl pátý. I zde se řídil Zátopkovým heslem: „Když nemůžeš, tak přidej“.
„Po jarní nemoci covid-19 jsem už nedoufal v tak dobré výkony. Měl jsem problém s vysokým tepem na tréninku přes
190 a nedal jsem zprvu ani jeden kilometr
v kuse. Ale tělo si zřejmě odpočalo a postupně jsem navyšoval zátěž až na své
maximum. Už se těším na příští sezonu,“
sdělil Ondřej Čáp.
(dr, oč)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU
Okresní sdružení ČUS Rychnov
nad Kněžnou, z.s. ve spolupráci
s agenturou SPORT AKTION s.r.o.
Chomutov, MÚ Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou předsedy ČUS
Praha a starosty města Rychnova
nad Kněžnou, připravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější
sportovec roku, tentokrát za roky
2020 a 2021. Galavečer proběhne v pátek 4. února 2022
od 18 hodin v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněni budou jednotlivci v kategorii žactva, dorostu-juniorů a dospělých, kolektivy mládeže a kolektivy dospělých,
veteráni, trenéři, cvičitelé, funkcionáři TJ/SK, pořadatelé významné sportovní akce, sportovní osobnost okresu, starosta
maximálně podporující sport v obci.
Podmínkou pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější sportovce/kolektivy za roky 2020/2021 jsou:
• výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně na úrovni krajských soutěží
• dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd.

V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK jsou:
• dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i dospělými
• pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kriteria pro ocenění jednotlivce nebo sportovního kolektivu
• dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni
TJ/SK
Oceněn bude pořadatel významné sportovní akce určené
pro registrované sportovce i nejširší veřejnost a starosta obce
s největší podporou sportu.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry může navrhnout jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města, TJ/SK, svazy/komise a další
sportovní subjekty nesdružené v Okresním sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. (Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám a to ve skupinách výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu: Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s., U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov
n.Kn. nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, data narození, adresu bydliště, členství v TJ/SK na území okresu Rychnov nad Kněžnou,
oddíl, ve kterém sportu je, sportovní úspěchy dosažené v roce
2020 a v roce 2021, jméno navrhovatele.

Uzávěrka podání návrhů na OS ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s. je v pátek 7. ledna 2022.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
prosinec 2021
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45,
☎ 494 629 668, 603 373 752 a 725 048 991
PROVOZNÍ DOBA V PROSINCI
Sledujte, prosíme, aktuální vládní nařízení, otvírací doba
a podmínky vstupu do muzea i na akce se mohou v závislosti
na nich měnit.

přehled akcí
VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava papírových betlémů v prostorách bývalé KB, v budově MÚ,
Nám. F. L. Věka č. 11, v době
od 15. do 19. prosince 2021.
Otevírací doba denně
9 – 12 a 13 – 16 hodin.
Vstup volný.

DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA Listopad – březen: prohlídky je možné objednat pro školní a jiné skupiny na tel.
603 373 752 nebo 725 048 991.
DŮM FRANTIŠKA KUPKY Listopad – březen: prohlídky je
možné objednat pro školní a jiné skupiny nebo individuálně
na tel. 603 373 752.
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.
RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou. Prohlídku
je ve vedlejší sezóně (říjen–duben) možné objednat v informačním centru na tel. 494 629 581 nebo v muzeu na tel. 725 048 991.
VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile
Říjen – duben zavřeno.
VÁNOČNÍ JARMARK
Neděle 5. prosince od 9 do 15 hodin
Vlastivědné muzeum vás zve na tradiční vánoční jarmark do jídelny ZŠ Františka Kupky. Prezentace a prodej lidových a uměleckých řemesel s vánoční tematikou, prodej ozdob, perníčků,
prodej vánočních stromků.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Hana Mňuková – olej na plátně
MALUJI JEN TAK PRO RADOST ZE ŽIVOTA
V tvorbě převažuje krajinomalba, momenty z cest i motýlí tématika.
Art pro ni představuje neohraničený relax.
Výstava je přístupná v úředních hodinách MÚ.
UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu
poskytne kurátor František Nagy – tel. 721 537 933.
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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 prosinec:
VÝTVARNÁ SKUPINA GAMA
Pro dobrušské přátele výtvarného umění není název GAMA neznámým pojmem, neboť se zde
tato výtvarná skupina jako celek
i jednotliví členové skupiny svými pracemi prezentovali již několikrát za dobu dvaačtyřiceti let,
po kterou společně vystupují pod tímto názvem. Dnes ji tvoří,
po různých obměnách, pět zakládajících členů - Josef Benedikt
z Dobrušky, Jan Holec z Javornice, Miroslav Malý z Vamberka a Karel a Jan Martincovi z Kostelce nad Orlicí (na snímku).
Jejich vztah je založen na přátelství, které bylo základním fenoménem vzniku skupiny a vzájemným respektováním osobních
výtvarných projevů. Vedle pravidelných měsíčních inspirativních setkání zachovávají členové i tradici vyznávající poctu běhu
života a přírodě při tradičních „Vítáních jara”a „Loučeních s létem” v době rovnodenností. I když už věkem nejsou nejmladší, pociťují stále tu touhu tvoření něčeho, co je citově naplňuje
a ostatní zaujme a třeba i potěší.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní 428, ☎ 494 623 794
Neděle 4. prosince
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
na vánočním jarmarku v jídelně ZŠ Fr. Kupky.
Čtvrtek 9. prosince v 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ DOBRUŠKA
v kostele sv. Václava.

HISTORICKÁ KOVÁRNA
Kostelní 364
Kovářství Požár – otevírací doba
Prosinec: pondělí a středa 16.00 – 18.00,
sobota 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00.
Neděle 5. prosince 16.00 – 17.00
Vánoční zpívání na kovárně

VJEŠÁK
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 776 705 177

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
ADVENTNÍ SOUTĚŽ
Čtyři vánoční svíce – Při čekání na Vánoce se děti mohou zapojit do naší soutěže, která probíhá od 28. listopadu
do 7. ledna, více informací uvnitř Dobrušského zpravodaje.
VÝTVARNÁ VÝZVA Světla Vánoc – Pomozte nám rozsvítit
nejen vánoční čas, ale také vřelá srdce! Vyrobená vánoční přání pro seniory vybíráme do 10. prosince. Více informací uvnitř
Dobrušského zpravodaje.
Bližší informace v DDM, Domašínská 363, ☎ 494 621 505.
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Pravidelná otevírací doba:
Vješák pro děti od 6 třídy: úterý a čtvrtek 16.00 – 18.00
Vješáček pro děti od 1. do 5. třídy: středa 16.00 – 17.30
Informace o jednorázových akcích naleznete
na facebooku a instagramu.

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 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
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Pastorační centrum (za farou):
AWANA (klub pro děti od 6 let let do 4. třídy ZŠ) - každé pondělí
v 16.30
Royal Rangers (klub pro děti od 3. třídy ZŠ) - každé úterý v 16.00
v ul. Zd. Nejedlého 574:
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.30
Neděle 19. prosince v 9.30 Kino 70 Dobruška
Mimořádná akce v Kině 70 Dobruška
SEDMKRÁT?
Jak je těžké odpustit a kolikrát to jde? Divadelní hra nejen o Vánocích a nejen pro děti.
Účinkují děti z Církve bratrské v Bystrém a v Dobrušce. Vstupné
dobrovolné.
Při setkáních 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.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 2. prosince v 10.00
STÁŘÍ NENÍ PRO SRABY
Poslední repríza filmu! Jednou z lokací, kde se komedie natáčela, byla i Dobruška. Scény vznikaly v létě v krytém bazénu
v době jeho výluky. Můžete se těšit na herecké bardy, jako jsou
Jiří Krampol, Luděk Sobota, Ladislav Frej, Jan Přeučil a Rudolf
Hrušínský. Na plátně uvidíte v komparzu neprofesionální herce,
spoluobčany z Dobrušky, Lična a Opočna. Máte se na co těšit.
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 2. prosince ve 20.00
ZPRÁVA
Premiéra dramatického historického válečného filmu SR/ČR/
Německo režiséra Petera Bebjaka. Mládeži přístupný. Vstupné
110 Kč. 94 min.
KONCERT
Pátek 3. prosince v 18.00
4 TENOŘI
Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal
Bragagnolo zazpívají muzikálové árie, hity Karla
Svobody a písničky z nového alba. Nebudou chybět koledy a nejznámější
vánoční písně. Doprovází
Unique Quartet a orchestr
4 tenorů vedený Františkem Krtičkou. Speciální
hosté budou brzy oznámeni. Seskupení 4 Tenoři patří
k nejúspěšnějším domácím
interpretům
současnosti. Vstupné 590 Kč. Předprodej vstupenek již zahájen na webu
www.kino.mestodobruska.cz, v IC Dobruška a v pokladně kina.

Sobota 4. prosince a v 17.30
Neděle 5. prosince v 15.00
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
Premiéra animovaného pásma vánočních pohádek, které přináší
to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená
na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kč. 63 min.
Sobota 4. prosince ve 20.00
POSLEDNÍ SOUBOJ
Premiéra amerického historického dramatického filmu od režiséra Ridleye Scotta. Toto myšlenkově provokativní drama zasazené
doprostřed Stoleté války, je historický epos, který zkoumá všudypřítomnou moc mužů, křehkost spravedlnosti a sílu a odvahu
jedné ženy, která byla ochotna postavit se sama za pravdu. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 153 min.
Neděle 5. prosince v 17.30
ADDAMSOVA RODINA 2
Repríza americké rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kč. 90 min. České znění.
Neděle 5. prosince ve 20.00
ETERNALS
Repríza amerického akčního dobrodružného sci-fi filmu. Epický
příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili
proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 158 min. České znění.
Čtvrtek 9. prosince ve 20.00
KAREL
Další repríza 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 130 Kč. 133 min.
Pátek 10. prosince ve 20.00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Poslední repríza úspěšného 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 – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Hrají: Daniel Craig,
Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes a jiní. Hudba: Hans
Zimmer. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 163 min.
Sobota 11. prosince v 17.30
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Repríza amerického animované rodinné komedie. Pamatujete si
na přechytralé mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima?
S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí
do další akce. Oba bráchové sice v mezidobí trochu dospěli, ale
do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, batolecímu věku navzdory, fakt ostrá holka. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kč. 107 min. České znění.
Sobota 11. prosince ve 20.00
RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
Premiéra hororového mysteriózního akčního sci-fi filmu USA/
Německo. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 107 min. residentevilfilm.cz
Neděle 12. prosince v 15.00
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
Repríza animovaného pásma vánočních pohádek, které přináší to
nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kč. 63 min.
Neděle 12. prosince v 17.30
ADDAMSOVA RODINA 2
Repríza americké rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kč. 90 min. České znění.
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Neděle 12. prosince ve 20.00
WEST SIDE STORY
Premiéra amerického romantického muzikálu. Klasický příběh
o vášnivé rivalitě dvou pouličních gangů a romantické lásce
dvou mladých lidí v prostředí New York City roku 1957. Film
režíroval Steven Spielberg podle scénáře Tonyho Kushnera, držitele Pulitzerovy ceny a ceny Tony®. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 156 min.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 16. prosince v 10.00
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Repríza české komedie. Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás
trápí, co hledáme a nenalézáme. Mládeži přístupný. Vstupné
60 Kč. 109 min.
Čtvrtek 16. prosince ve 20.00
Pátek 17. prosince ve 20.00
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Premiéra nového filmu ČR/SR. Komedie o tom, že i ti, které
dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. V hlavních
rolích: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hoﬀman, Tomáš
Měcháček, Tomáš Maštalír a jiní. Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kč. 95 min.
Sobota 18. prosince v 15.00
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
Repríza animovaného pásma vánočních pohádek, které přináší to
nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kč. 63 min.
Sobota 18. prosince v 17.30
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Premiéra amerického akčního sci-fi filmu. Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý
soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny
od běžného života, čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 149 min. České
znění.
Sobota 18. prosince ve 20.00
DUNA
Repríza amerického dobrodružného sci-fi filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 155 min. České znění.
KONCERT
Neděle 19. prosince v 18.00
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT OPOČENKY
Zveme všechny příznivce dobré dechovky na vánoční koncert
dechové hudby Opočenka Vstupné jednotné 100 Kč. 120 minut
s přestávkou. Vstupenky jsou již v předprodeji v IC Dobruška
a v pokladně Kina 70, dále pak na www.kino.mestodobruska.cz.
Čtvrtek 23. prosince ve 20.00
MATRIX RESURRECTIONS
Premiéra amerického akčního sci-fi filmu. Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako
Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta,
který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity (Carrie-Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou
pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu. V hl. rolích:
Keanu Reeves, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Carrie-Anne Moss a mnoho dal. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 148 min.
Sobota 25. prosince v 17.30
Neděle 26. prosince v 15.00
ZPÍVEJ 2
Premiéra americké rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 110 min. České znění.
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V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ BUDOU ZDARMA
K DISPOZICI I DĚTSKÉ ADVENTNÍ KALENDÁŘE
Sobota 25. prosince ve 20.00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Předpremiéra nové romantické komedie SR/ČR. Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
Začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu
(Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč
událostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí
u „československého“ moře v Chorvatsku. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 93 min.
Neděle 26. prosince v 17.30
Neděle 2. ledna v 15.00
DRAČÍ PRINCEZNA
Premiéra rodinné pohádky – Norsko. Jsou Vánoce, všude znějí
koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se
s ním devítiletá Sára, do party přiberou stejně starého Mortimera
a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Na jejich dobrodružství bude malé městečko vzpomínat ještě roky. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 85 min. České znění.
Neděle 26. prosince ve 20.00
MATRIX RESURRECTIONS
Repríza amerického akčního sci-fi filmu. V hl. rolích: Keanu
Reeves, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Carrie-Anne Moss a mnoho dal. Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kč. 148 min.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 30. prisince v 10.00
KAREL
Poslední repríza úžasného 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 60 Kč. 133 min.
Čtvrtek 30. prosince ve 20.00
Sobota 1. ledna ve 20.00
Neděle 2. ledna ve 20.00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Repríza romantické komedie SR/ČR. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 93 min.
MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO DĚTI
Pátek 31. prosince v 10.00
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Repríza rodinné dobrodružné animované komedie ČR/Francie/
Polsko/SR. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 87 min. České
znění.
Sobota 1. ledna v 17.30
ZPÍVEJ 2
Repríza americké rodinné komedie. Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného koaláka, který
se odhodlal uspořádat největší talentovou show. A i když musel
Buster zdolávat překážky, které by porazily slona, tak v animované komedii Zpívej, uspěl. A protože s jídlem roste chuť, čekají
v pokračování na Bustera a jeho partu zpěváků mnohem větší výzvy. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 110 min. České znění.

MALÝ SÁL
1. prosince 2021 – 2. ledna 2022
OBRAZY REGIONÁLNÍHO MALÍŘE
PEPY KEJVALA: OUTKAVKY
Výstava bude otevřena v provozních hodinách Kina 70 a na požádání.
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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

Ranní plavání (ve dnech školní výuky):
středa – pátek 6.00–7.30
Poslední ranní plavání v letošním roce je v pátek 17. prosince.
Spinning s Alenou
úterky a čtvrtky od 16.30

Spinning s Liborem
pondělky od 16.30
pátky od 16.30 a 17.45

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

PROVOZ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2021
22. 12. středa
23. 12. čtvrtek
24. 12. pátek
25. 12. sobota
26. 12. neděle
27. 12. pondělí
28. 12. úterý
29. 12. středa
30. 12. čtvrtek
31. 12. pátek
1. 1. sobota

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

Provozní doba – prosinec 2021
Bazén
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

BAZÉN
11–20
11–20
zavřeno
zavřeno
11–20
11–20
11–20
11–20
11–20
zavřeno
zavřeno

SAUNA
12–20 muži
12–20 společná
zavřeno
zavřeno
12–20 společná
12–20 společná
12–20 společná
12–20 společná
12–20 společná
zavřeno
zavřeno

SAUNA A BAZÉN od 2. ledna 2022 běžný provoz.

SPORT
Pátek 31. prosince v 10.00
SILVESTROVSKÝ BĚH
Pořádá Tri club Dobruška, start od prodejny BN ACTIVITY
Sobota 1. ledna ve 13.00
NOVOROČNÍ CYKLISTICKÁ VYJÍŽDKA
Pořádá Tri club Dobruška, start od prodejny BN ACTIVITY

13–16 a 19–21
13–18 a 19–21
pro veřejnost zavřeno
13–18 a 19–21
13–21
12–21
12–20

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
úterý
15.30 – 17.00 (rezervace 2 drah)
čtvrtek
15.30 – 17.00 (rezervace 2 drah)
pátek
14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy)
Aquaerobic
úterý a čtvrtek 18-19
Poslední hodina aquaerobicu v letošním roce bude ve čtvrtek
16.12.
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Krajskou stavbou roku vyhlášena zrekonstruovaná
knihovna v Rychnově nad Kněžnou
Proměna
bývalého rychnovského kina
v moderní knihovnu zaujala letos porotce krajské architektonické
soutěže, kteří ji udělili titul Stavba roku
2021 Královéhradeckého kraje. Na slavnostním vyhlášení výsledků 18. ročníku
předal hejtman Martin Červíček ocenění
také dalším přihlášeným stavbám.

„Většina staveb přihlášených do letošního ročníku soutěže je důkazem, že
i v dnešní době, která klade důraz na ekonomické hledisko a úsporu vstupních nákladů, vznikají v našem regionu hodnotné
stavby zasluhující pozornost veřejnosti.
Jsem rád, že Královéhradecký kraj může
přispět ke zviditelnění jejich tvůrců, ať
již se jedná o projektanty, stavební fir-

Rekonstrukce budovy bývalého kina v Rychnově nad Kněžnou.

PALEC NAHORU
Špejchar dostal novou střechu
Majitelé
domu
čp. 434 ve Svatodušské ulici na přelomu září a října
zrealizovali kompletní výměnu
krovů a střešní krytiny. Budova
bývalého „Špejcharu“, na níž je
od roku 2018 umístěna pamětní
deska brigádního generála letectva Miroslava Štandery, jenž zde
v mládí žil, doslova prokoukla.
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my nebo samotné investory. Doufám, že
některým dílům se podaří uspět i na celostátní nebo mezinárodní úrovni,“ řekl
hejtman Martin Červíček, pod jehož záštitou se soutěž koná.
Investorem vítězné stavby je město
Rychnov nad Kněžnou, projektantem firma Irbos Čestice a zhotovitelem společnost Stylbau z Hradce Králové. Bývalé
kino prošlo rekonstrukcí na přelomu let
2018 a 2019. Součástí nové knihovny je
multifunkční sál pro konání kulturních
a společenských akcí.
Čestné uznání získala rekonstrukce kaple svatého Josefa ve Slavětíně
na Trutnovsku, sportovní park U Svatých
v Holohlavech, rekonverze tubusu větrné
elektrárny v Novém Hrádku na rozhlednu s infocentrem a přístavba biskupského
gymnázia v Hradci Králové. Zvláštní cenu
poroty obdržel restaurant Lemur a Safari pivovar ve Dvoře Králové nad Labem. Celkem letos o titul Stavba roku
Královéhradeckého kraje usilovalo šestnáct staveb.
(mf)

PALEC DOLŮ
Firemní auta blokují ulice a chodníky
O podobné situace jako v tomto případě v Družstevní ulici není v poslední době v našem městě
nouze. Se zvyšujícím se počtem automobilů narůstá
nedostatek parkovacích míst. Auta parkují všude
tam, kde se dá. Najít volné místo je někdy opravdu kumšt. Bohužel, v řadě případů auta blokují jedinou přístupovou cestu či
chodník, k domu se tak nemohou dostat obyvatelé, ale v případě
nutnosti ani záchranáři či hasiči. Apelujeme na všechny řidiče,
aby při parkování dodržovali předpisy a neomezovali ostatní
účastníky silničního provozu a obyvatele.
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Křížovka o ceny
Tajenka jedenáctého Dobrušského zpravodaje roku 2021 souvisela s křtem knihy
Letopisy divadla ochotnického v Dobrušce, který se uskutečnil v pondělí 8. listopadu ve velkém sále Společenského centra
– Kina 70. Tajenka 11/2021 zněla následovně: NOVÁ KNIHA O OCHOTNÍCÍCH NAŠEHO MĚSTA.

Ze čtyřiašedesáti úspěšných luštitelů byly vylosovány tři výherkyně: Marie Mervartová, Františka Ondráková
a Božena Remešová, všechny z Dobrušky. Gratulujeme! Šťastné výherkyně se
mohou těšit na 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
10. prosince.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA:
HERMITE.

NOVAS,

ATIS,

BLY,
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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Ráda bych Vás pozvala do

novĢ otevƎeného

KOSMETICKÉHO
A
EPILAýNÍHO
STUDIA
ve kterém nabízím:
kosmetické služby, barvení Ǝas a oboēí, epilaci v obliēeji,
epilaci celého tĢla ( dámská brazilská, podpaží, záda,…),
prodej dárkových poukazƽ a kosmetických produktƽ

TĢší se na Vás
Romana Hauferová
KƎovická 451

telefon:

604 168 955

e-mail: romanahauferova@seznam.cz

518 01 Dobruška facebook: Kosmetické studio Romana
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Rozbalme to
URQNGȸPɄК2H

MÍSTO I PRO VAŠI
INZERCI

AUTOLAKOVNA
Vlastimil Kohout

Autolakovna Doly þp.366, 518 01 Dobruška 518 01

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

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

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

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
Staňte se součástí
nově se rozvíjející formy
pomoci rodinám s dítětem
s postižením
v Královéhradeckém kraji.

Umožňuje pravidelný pobyt
dítěte s postižením
v domácnosti tzv. hostitele,
který pečuje o dítě stejně
jako o člena své rodiny.
Hostitelem se může stát každý
(jednotlivec nebo celá rodina),
kdo může nabídnout svůj čas,
energii a prostor.

Máte otevřené srdce
a chuť pomáhat?

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: Bc. Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Jana Hedvičáková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný.
Autor fotografie ze křtu knihy Letopisy divadla ochotnického
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Kontakt:
Mgr. Marie Vrzáková, koordinátorka
725 190 990
vrzakova@centrum-orion.cz

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.
www.centrum-orion.cz

Chcete homesharing podpořit, ale hostitelství není pro Vás?
Předejte tyto informace dál. Děkujeme.
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Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci (v prosinci 10.).
Distribuce: Česká pošta.

POCTA VÁLEČNÝM VETERÁNŮM. Ve čtvrtek 11. listopadu představitelé města Dobrušky a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu uctili památku válečných veteránů. Položením věnců u pomníků, hrobů a pamětních desek v Dobrušce, Pulicích,
Křovicích, Běstvinách, Mělčanech, Domašíně a Spáleništi vzdali hold padlým ve válkách.

Základní škola Františka Kupky připravila výstavu SAMETOVÁ REVOLUCE jako vzpomínku na události roku 1989. Expozice
v prostorách budovy druhého stupně nabízí práce žáků a dobové artefakty. Výstava byla slavnostně zahájena v pondělí 15. listopadu
a zájemci ji mohli navštívit do konce měsíce.
Na začátku listopadu nastal pravý čas na ZDRAVOTNÍ PROŘEZÁVÁNÍ JAVORŮ na náměstí F. L. Věka. Pracovníkům technických služeb usnadnila práci vysokozdvižná plošina.

NOVÁ FASÁDA zdobí budovu někdejší chirurgie a porodnice v areálu bývalé opočenské nemocnice, v níž bude sídlit pobytová
služba pro seniory - Domov Františka Aloise Skuherského. Rekonstrukce financovaná Královéhradeckým krajem úspěšně pokračuje. Pracovníci stavební firmy Valc intenzivně pracují rovněž v interiéru objektu, kde byl zprovozněn první ze dvou výtahů.
V sousedství Základní školy Fr. Kupky vzniká NOVÉ SPORTOVIŠTĚ. V plném proudu je výstavba sprinterských drah s umělým
povrchem a rozběhové dráhy s pískovým doskočištěm pro skok daleký. Město Dobruška na výstavbu za téměř pět milionů korun získalo státní dotaci ve výši 70 % ceny a o další dotační prostředky
požádalo Královéhradecký kraj. Žákům by měl být nový areál
k dispozici již v tomto školním roce.

Blížící se advent připomnělo v sobotu 20. listopadu vztyčení
VÁNOČNÍHO STROMU v centru města. Pětatřicetiletý smrk
stříbrný k nám letos doputoval z Pohoří. K jeho slavnostnímu
rozsvícení došlo první adventní neděli - 28. listopadu.

