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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI. Jedním z vrcholů letošních
třídenních oslav byl koncert Davida Kollera. Diváci na zaplněném náměstí vytvořili fantastickou atmosféru. Program, který zahájily fanfáry z radnice a průvod družiny sv. Václava,
nabídl tradičně širokou škálu koncertů, výstav a doprovodných
akcí.
ROMANTIKA NA NÁDRAŽÍ. Součástí oslav 150. výročí narození malíře Františka Kupky byly jízdy historických vlaků. Milovníci
železnice se na trati Dobruška - Opočno mohli svézt unikátním parním vozem Komarek a motorovým vozem Hurvínek. Akci připravila
Společnost pro revitalizaci místních drah ve spolupráci s Národním technickým muzeem a městy Dobruškou a Opočnem.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
těší mě, že stavba
sedmnácti malometrážních
bytových
jednotek
v ulici Fr. Kupky
je hotová. Se stavbou se začalo, navzdory covidové
pandemii, v květnu
minulého roku a letos v závěru září byl
objekt dokončen a předán firmou Stating.
Po odstranění drobných nedostatků v sou-

časné době probíhají prohlídky bytů budoucími nájemníky a čeká se na upřesnění
termínu kolaudace.
Doslova před očima roste sportovní
hala u ZŠ Pulická. Byly vztyčeny opěrné
sloupy a postupně se umísťují boční stěny. I přes všeobecně známé problémy se
stavebním materiálem pokračuje stavba
podle harmonogramu a hotova by měla být
příští rok o letních prázdninách.
Neméně rychlým tempem pokračuje
družstevní výstavba čtyř vila domů s 52
byty. Do konce letošního roku je v plánu
provedení hrubé stavby všech bytových
domů včetně vyzdění příček a osazení
oken. Tolik k výstavbě.
Co se týče kultury
a veřejného života,
tak jsme na tradičním
slavnostním
večeru města ocenili
výjimečné osobnosti
našeho města medailemi Za zásluhy
o rozvoj města Dobrušky. Všem lau-

reátům ještě jednou touto cestou děkuji
za dlouholetou činorodou práci. Pohodový večer, kterým provázela spisovatelka
a rozhlasová moderátorka Zuzana Maléřová, měl komorní atmosféru a v přítomných zanechal velký dojem.
Věřím, že v podobném duchu proběhnou další akce ve velkém sále Společenského centra – Kina 70. Dovolte mi, abych
vás pozval na jednu z nich, a to křest knihy Letopisy divadla ochotnického v Dobrušce. Uskuteční se v pondělí 8. listopadu
v 19.30 hodin a půjde rovněž o historické
setkání všech divadelních spolků působících v současnosti na území Dobrušky.
Předzvěstí blížících se Vánoc bude rozsvěcení vánočního stromu na náměstí F. L.
Věka, a to v neděli 28. listopadu v 17 hodin. Přeji všem, aby podzimní plískanice
přečkali ve zdraví a pohodě.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 70,09 %
Voleb do poslanecké sněmovny
České republiky se v našem městě zúčastnilo 70,09 procenta voličů.

Nadprůměrná volební účast v Dobrušce Sadovský obhájil
V říjnu přišlo v republice k volebním ba o 320 tisíc víc než v roce 2017. Ode- mandát poslance
urnám 65,43 procenta voličů. Naplnily se vzdali víc než 5,37 milionu platných hlasů.
tak odhady politologů, kteří očekávali, že
se účast ve sněmovních volbách bude pohybovat kolem šedesáti procent obdobně
jako v předchozích letech, protože chybí
silný mobilizační prvek, jenž by přilákal
větší počet voličů. Přesto jich přišlo zhru-

V Královéhradeckém kraji se voleb zúčastnilo 67,9 procenta voličů. Dobruška
se může pochlubit nadprůměrnou účastí, když k urnám přišlo 70,09 procenta
voličů. Konečné výsledky voleb v našem
městě přibližuje graf.
(re)

Mezi jedenácti poslanci Parlamentu
ČR z Královéhradecké kraje opět nechybí zástupce našeho města. Místostarosta
Dobrušky Petr Sadovský obhájil mandát
poslance, který se mu podařilo získat
v roce 2017. Při říjnových volbách do poslanecké sněmovny uspěl na třetím místě
kandidátky ANO s 1452 preferenčními
hlasy. Gratulujeme.
(re)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady města
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města.

Rada města
dne 20.09.2021
schvaluje
– uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN pro devatenáct
nových odběrných míst elektrické energie
v nově budovaném městském bytovém
domě v ul. Fr. Kupky v Dobrušce v rámci
akce 17 BJ - Fr. Kupky, Dobruška, se společností ČEZ ESCO, a. s., a uděluje plnou
moc společnosti ČEZ ESCO, a. s., ke všem
úkonům směřujícím k zajištění dodávek
elektřiny touto společností do výše uvedených devatenácti odběrných míst
– objednání výkonu technického dozoru
a koordinátora bezpečnosti práce u stavby
Výstavba sportoviště - sprinterské dráhy
a dráhy pro skok daleký pro ZŠ Fr. Kupky, Dobruška u Michala Nováka, IČO
87825848. Cena za výkon technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce činí
145.200 Kč vč. 21 % DPH
– uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření
budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny NN na základě žádosti o připojení
č. 4121679160 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření
budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4kV ze dne 20.03.2014 u stavby
sportovní haly v Dobrušce se společností
ČEZ Distribuce, a. s.
– podání žádosti o finanční příspěvek
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2020 z programu
Ls.2021 na základě podmínek stanovených
v zásadách pro tento program vydaných ministerstvem zemědělství dne 25.08.2021, č.
j. MZE-43799/2021-16221
– podání žádosti o dotaci na individuální účel
ve výši 669.420 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje v souladu se Zásadami pro
poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje s účinností ode dne
23.10.2018 pro projekt Výstavba sportoviště – sprinterské dráhy a dráhy pro skok
daleký pro ZŠ Fr. Kupky, Dobruška
– uzavření smlouvy o poskytování služeb koordinátora BOZP během přípravy a realizace stavby Stavební úpravy Městského úřadu
v Dobrušce se společností DABONA s. r. o.
za 140.000 Kč bez DPH

– uzavření smlouvy o poskytování služeb
technického dozoru stavebníka během realizace stavby Stavební úpravy Městského
úřadu v Dobrušce se společností V-STAV
RK s. r. o. za 174.240 Kč bez DPH
– podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu a uzavírku místní komunikace na pozemcích parc. č. 2952/1 a 2952/9
v kat. území Dobruška pro stavby Chodník,
Domašínská ulice a Domašínská – parkoviště, komunikace, Dobruška
– podání žádosti o zvláštní užívání místní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona
č. 13/1997 Sb. na pozemcích parc. č. 2952/1
a 2952/9 v kat. území Dobruška pro stavby
Chodník, Domašínská ulice a Domašínská –
parkoviště, komunikace, Dobruška
– uzavření dohody o ukončení nájmu části
pozemků parc. č. 1164/3 a parc. č. 2765
v obci a k. ú. Dobruška
– uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na pozemek parc. č. 1164/4
a část pozemku parc. č. 2765 v obci a k. ú.
Dobruška
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici
– poskytnutí finančního daru hotovosti
ve výši 2.000 Kč a pamětní medaile nordic gold „700 let města“ pro každé dítě dle
přiloženého seznamu (celkem 29 dětí), jež
se zúčastní vítání občánků dne 01.10.2021.
Finanční dar se poskytuje na základě podmínek schválených usnesením č. RM
14/81/2020 ze dne 05.10.2020
– uzavření smlouvy o zápůjčce s Československou obcí legionářskou, o. s., jejímž
předmětem je bezplatné zapůjčení repliky
praporu 21. čs. střeleckého pluku
– uzavření smlouvy o zápůjčce s Československou obcí legionářskou, o. s., jejímž
předmětem je bezplatné zapůjčení exponátů
pro expozici Dům Františka Kupky
– uzavření smlouvy o zápůjčce s Československou obcí legionářskou, o. s., jejímž
předmětem je bezplatné zapůjčení exponátů
pro výstavu Československé legie ve Francii instalovanou v Hotelu Dobruška
– uzavření smlouvy č. 21 - 1278 - 0490 se
společností PCO VIDOCQ s. r. o., jejímž
předmětem je poskytování bezpečnostní
služby objektu Dům Františka Kupky
– podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou
policii, na podporu mimořádného finančního

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si vás pozvat
na zasedání Zastupitelstva města Dobrušky, které se uskuteční
v pondělí 8. listopadu 2021 od 17.00 hodin
v malém sále Společenského centra-Kina 70
4

ohodnocení strážníků obecních policií v roce
2021 v souvislosti s epidemií covid-19

souhlasí
– s provedením sjezdu, který je úpravou městského pozemku a nikoli samostatnou stavbou, z městské účelové komunikace, která
je součástí pozemku parc. č. 634/22 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice ve vlastnictví města Dobrušky, na pozemky parc. č. 634/35
a 634/4 v obci Dobruška a k. ú. Pulice

ruší
– své usnesení č. RM 13/82/2020

byla seznámena
– se zápisem ze 7. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 13.09.2021 a v něm
uvedeným návrhem na obsazení 17 bytů
v novém bytovém domě v ulici Fr. Kupky
v Dobrušce včetně přiložené tabulky Bodové hodnocení Žádostí o zařazení do Seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

jmenuje
– od 27.09.2021 do funkce vedoucího Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu Dobruška Mgr. Rostislava Hekeru

Rada města
dne 23.09.2021
schvaluje
– realizaci projektu Městský stadion Václava Šperla v Dobrušce - In-line dráha, jehož celkové předpokládané náklady činí
8.434.140 Kč, a to včetně zajištění jeho financování minimálně ve výši odpovídající
součtu všech případných neuznatelných výdajů projektu a povinné spoluúčasti příjemce dotace z dotačního programu Národní
sportovní agentury Program č. 162 62 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 - 2024, výzva č. 11/2021
Regiony 2021, která činí minimálně 30 %
způsobilých výdajů
– podání žádosti o dotaci na projekt Městský
stadion Václava Šperla v Dobrušce - In-line dráha z dotačního programu Národní
sportovní agentury Program č. 162 62 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 - 2024, výzva č. 11/2021
Regiony 2021
– pracovní cestu zastupitelky Blanky Čiháčkové s doprovodem, tiskového mluvčího Mgr. Leoše Dragúně s doprovodem
a Bc. Luboše Petery, DiS. s doprovodem
do maďarského partnerského města Ábrahámhegy ve dnech 01.10. – 03.10.2021,
kde se zúčastní místních oslav v rámci akce
Murci festival 2021. Dále rada schvaluje
nákup sudového dobrušského piva jako prezentaci české gastronomie na slavnostech
obce Ábrahámhegy
– uzavření smlouvy o poskytování služeb se
společností Safres Group s. r. o., jejímž
předmětem je zajištění antigenního testování na covid-19 pro veřejnost před hlavním
koncertem na Svatováclavských slavnostech 2021
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Rada města
dne 06.10.2021
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
16/2021 dle předloženého návrhu
– uzavření smlouvy o dodávce tepla č.
120/2021 se společností Centrální zdroj
tepla Dobruška, a. s., na základě které bude
do novostavby bytového domu v ul. Fr.
Kupky v Dobrušce postavené v rámci akce
17 BJ - Fr. Kupky, Dobruška dodávána tepelná energie pro vytápění a tepelná energie
pro ohřev vody
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Domašínská parkoviště, komunikace, Dobruška výběr
nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky společnosti
STAVITELSTVÍ DS, s. r. o., s nabídkouvou
cenou 2.770.763,63 Kč vč. DPH
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 22.02.2021 se společností PS
BRNO, s. r. o. Celková cena díla nově činí
96.973.672,46 Kč vč. 21 % DPH. Termín
dokončení a předání díla po jeho prodloužení nově připadá na 14.06.2022
– objednání autorského dozoru nad průběhem
realizace stavby Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce u společnosti DABONA s. r. o. za 175.200 Kč bez DPH
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000757/VB/1
Dobruška, Čs. odboje, 2175/1, MĚSTO –
přel. kN, se společností ČEZ Distribuce, a.
s.
– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu číslo: IV12-2021858/SOBS VB/1, název: Dobruška,
parc. 1048/3 - knn, se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– objednání 35 postelí na pokoje Hotelu Dobruška u společnosti Springbed s. r. o. v ceně
8.300 Kč vč. DPH za jednu postel dle přiložené cenové nabídky
– uplatnění nároku města Dobrušky na zahr-

–

–

–

–

–

nutí veškerého komunálního odpadu splňujícího podmínky podle § 40 odst. 1 zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znění, s výjimkou nebezpečných odpadů,
jehož původcem je město Dobruška, uloženého v poplatkovém období od 01.07.2021
do 30.09.2021 na Skládku odpadů Křovice,
do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu ve smyslu § 157 odst.
1 a 2 zákona o odpadech, a to ve vztahu
k příslušnému poplatkovému období, u provozovatele skládky - společnosti Marius
Pedersen a. s. Nárok bude uplatněn prostřednictvím formuláře Uplatnění nároku obce
na zahrnutí využitelných odpadů do dílčího
základu poplatku za ukládání komunálního
odpadu, který je přílohou, doplněného o relevantní údaje, případně prostřednictvím
jiného obdobného formuláře, který by byl
za tímto účelem městu Dobruška společností Marius Pedersen a. s. předložen.
uzavření smlouvy o podmínkách zásahu
jednotek požární ochrany města Dobrušky
se společností SERVISBAL OBALY s. r.
o. Předmětem smlouvy je vzájemná úprava
práv a povinností smluvních stran při přijetí
účinných opatření k zásahu jednotkami požární ochrany města Dobrušky
uzavření smlouvy o výpůjčce č. 4/2021
s Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, jejímž předmětem je
bezplatné zapůjčení 3 ks exponátů pro expozici Rodný dům Františka Vladislava
Heka (F. L. Věka)
vyřazení celkem 19 kusů kalendářů Dobruška 2021 z prodeje v informačním centru
a jejich následnou fyzickou likvidaci
vydání 30 ks poukazů na volný vstup
do vlastivědného muzea v Dobrušce pro
2 osoby pro finalisty 3. ročníku Olympiády regionálních znalostí žáků 2. stupně ZŠ
na Rychnovsku, Kostelecku a Dobrušsku,
kterou pořádá Sdružení SPLAV, z. s.
protokol o podmínkách pojištění (Versicherungspolizze-Nr. 6812/702021) a potvrzení o pojištění (Versicherungsbestätigung
Polizzen-Nr./Policy-No.:
6812/702021)

obrazu Františka Kupky, vystaveném
do 31.10.2021 v objektu expozice Dům
Františka Kupky čp. 323
– uzavření smlouvy o spolupráci č. PSV-2021-010-HK se Zdravotní pojišťovnou
ministerstva vnitra České republiky

bere na vědomí
– informaci odboru rozvoje města k podané žádosti o povolení kácení dřevin podél
Halínského potoka na městském pozemku
parc. č. 468/2 v k. ú. Pulice

byla seznámena
– s plánovanou opravou železničního přejezdu č. P5153 Opočno – Pohoří na silnici II/304 v k.ú. Pohoří u Dobrušky, kterou
bude jeden den v průběhu měsíce října 2021
realizovat společnost Chládek a Tintěra,
Pardubice a. s. a s plánovanou objížďkou
pro veškerá vozidla vedenou zastavěným
územím města Dobrušky. Rada města souhlasí s navrženou trasou objížďky pro veškerá vozidla, která bude Městským úřadem
Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, nařízena po silnicích II/298,
II/304, II/309, III/31223 a III/31224 dle přiloženého zákresu

souhlasí
– se zněním sdělení v přiloženém znění a jeho
odesláním Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových v rámci majetkového vypořádání pozemků v areálu městského
bazénu

potvrzuje
– že město Dobruška podporuje činnost Rodinného centra Sedmikráska, které je projektem Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce.
Město Dobruška pravidelně přispívá ze svého rozpočtu na činnost Rodinného centra
Sedmikráska formou neinvestiční dotace.
V letošním i minulém roce poskytlo na tento účel finanční částku ve výši 50.000 Kč.
Potvrzení slouží žadateli pro účely podání
žádosti o dotaci v programu Rodina pro rok
2022 na Ministerstvu práce a sociálních věcí

Z pracovního diáře starosty
■ Čtvrtek 16. 9.: jednání s předsedou
představenstva Stavebního bytového
družstva Karlem Jouklem, jednání dozorčí rady společnosti Aqua servis
■ Pátek 17. 9. - neděle 19. 9.: Dobrušská
filmová klapka
■ Pondělí 20. 9.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě 17 bytových jednotek
■ Úterý 21. 9.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly, jednání s představiteli společnosti ČEZ Distribuce, účast
na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců desetiletí Královéhradeckého kraje
■ Čtvrtek 23. 9.: schůze rady města, přijetí zahraničních partnerů z Nizozemska a Slovenska
■ Pátek 24. 9.: porada vedoucích odborů
a oddělení městského úřadu a organizačních složek, přijetí zahraničních partnerů z Maďarska, Polska a Slovenska,
zahájení Svatováclavských slavností

■ Pondělí 27. 9.: kontrolní den na stavbě
17 bytových jednotek
■ Úterý 28. 9.: zahájení jízd historických
vlaků Komarek a Hurvínek
■ Čtvrtek 30. 9.: slavnostní shromáždění
u příležitosti 70. výročí vojenské geografie v Dobrušce
■ Pondělí 4. 10.: exkurze do poslanecké
sněmovny pro zaměstnance města
■ Úterý 5. 10.: jednání na ČVUT
v Praze
■ Středa 6. 10.:
schůze rady města
■ Pondělí 11. 10.:
příprava koncese
na dodávku vody
■ Úterý 12. 10.:
kontrolní
den
na stavbě sportovní haly

■ Středa 13. 10.: předání medailí Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky na tradičním Slavnostním večeru
■ Čtvrtek 14. 10. a pátek 15. 10.: konference Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska v Poděbradech

5
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Poděkování za projevenou důvěru
Vážení a milí
spoluobčané,
chtěl bych vám
všem moc poděkovat za projevenou
důvěru, která je pro
mě samotného zavazující a zároveň
velmi důležitá. Být
zvolen v prvním
volebním období je relativně jednodušší,
protože nikdo neví, co od vás může čekat.

Záleží na každém, jak se k tomu postaví.
Druhé volební období je výrazně jiné.
Lidé vás už hodnotí podle odvedené práce. O to více si cením, že jsem dostal možnost pokračovat v poslanecké sněmovně.
Věřím, že nejenom já, ale všichni zvolení poslanci za náš Královéhradecký kraj
(11 mandátů) budou odvádět kvalitní práci a vždy budou myslet na blaho vás, občanů, stejně jako já. Vždyť práce poslance
není jen o práci pro stranu či hnutí, ale
především pro občany.

V minulém volebním období bylo v letech 2017–2021 navrženo 754 zákonů, druhý nejvyšší počet po období 1998–2002,
když země před vstupem do Evropské unie
doplňovala legislativu. Celkem bylo svoláno 112 schůzí, dvojnásobek obvyklého
počtu. Mezi tím nespočet výborů, komisí
a dalších jednání. Doufejme, že tento trend
„více práce - méně řečí“ bude pokračovat
a že nově zvolení poslanci nebudou zapomínat na náš Královéhradecký kraj. Mohu
vám slíbit, že neodmítnu žádnou výzvu
a udělám vše, aby se náš region dále rozvíjel. Ještě jednou moc děkuji a přeji krásný
a barevný podzim.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR

Pozvánka na seminář k dotacím z oblasti sportu
a volnočasových aktivit
V předchozím čísle Dobrušského zpravodaje jsem nastínil záměr uspořádat
v Dobrušce seminář, který by pomohl
zástupcům dobrušských spolků a sportovních oddílů k lepší orientaci v oblasti
získávání dotací a finanční podpory pro
jejich činnost. Cílem semináře, kterým
budou provázet osobně zaměstnanci kraj-

ského úřadu, bude prezentace krajských
dotačních programů pro následující rok
2022. Představeny budou zároveň možnosti získávání finančních prostředků
od Národní sportovní agentury (NSA).
Seminář se uskuteční v úterý 9. listopadu od 15.00 hodin v malém sále Společenského centra - Kina 70 v Dobrušce a je

veřejně přístupný pro jakékoliv zájemce
nejen z Dobrušky, ale celého ORP. Prosím
předem o potvrzení vaší účasti na email:
petr.polacek@pirati.cz, a to do neděle
7. listopadu.
Mgr. Petr Poláček,
člen Zastupitelstva města Dobrušky
člen Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje

AKTUALITY Z MĚSTA
Slavnostní večer města Dobrušky
Slavnostní večer města Dobrušky, který se uskutečnil ve středu 13. října ve velkém sále Společenského centra – Kina 70,
byl tradiční příležitostí k ocenění výjimečných osobností našeho města.
V průběhu večera byly předány medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky jednotlivcům, kteří činí život našeho
města lepším. Ocenění z rukou starosty
Petra Lžíčaře a místostarostů Miroslava
Sixty a Petra Sadovského převzali Božena
Laštovičková, Renata Moravcová, Jaroslava Šafářová, Vladimír Voborník a Vladimír Zrzavý.
Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky získal v letošním roce
Miloň Čepelka. Převzal ji však už na zářijové filmové klapce. Na tradičním Slavnostním večeru jsme si skvělého autora,
herce a člověka připomněli slavnou skladbou Dobrodružství s bohem Panem, kterou otextoval.
Letošní galavečer elegantním způsobem uváděla spisovatelka a rozhlasová
moderátorka Zuzana Maléřová, která
zpestřila program osobními vzpomínkami
na divadelního a filmového herce Radka
6

Brzobohatého, čestného občana našeho
města. K příjemné slavnostní atmosféře
přispěla velkou měrou zpěvačka a herečka Alžběta Bohdanová, kterou na kytaru
doprovodil hudebník a skladatel Vratislav
Zochr.
Přehled oceněných
Božena Laštovičková
Bronzová medaile Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky v oblasti sportu a tělovýchovy.

Božena Laštovičková je dlouholetá
hráčka, trenérka i funkcionářka oddílu
národní házené T. J. Sokol Dobruška. Je
nejvýraznější ženou v celé devadesátileté
historii dobrušské národní házené. Jako
žákyně byla již u výrazného vzestupu mládežnických složek na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let 20. století. Za tým žen,
který v roce 1971 vybojoval historický
postup Dobrušky do 1. ligy, začala nastupovat od roku 1974. Z této soutěže dobrušské ženy nejen že nikdy nesestoupily,
ale v roce 1979 vyvrcholilo toto období
ziskem prvního titulu mistryň republiky.
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Potom byla jako hráčka i u dalšího mistrovského titulu, na který Dobruška čekala až do roku 1994. Během této doby se
v letech 1979, 1984, 1989 a 1991 podílela
i na vítězstvích v Českém poháru.
Její zásluhy však patří i do oblasti trenérství a výchovy mládeže. Ve dvojici
s trenérem Jiřím Sychrovským se podílela
na mnohonásobném úspěchu svých svěřenkyň v rámci Pohárů ČR i Mistrovství ČR
v mládežnických kategoriích, na které později v letech 2012 a 2014 navázaly další
dva tituly mistryň České republiky v kategorii žen. Úspěchy doplňují nejen další výhry v Českém poháru, konkrétně v letech
2003, 2010, 2012, 2013, 2014, ale také
nespočet stříbrných a bronzových umístění
a to jak v hráčské, tak trenérské roli.
Božena Laštovičková je nositelkou
čestného titulu mistryně národní házené
a za svůj trenérský um a přístup byla celkem jednadvacetkrát nominována Svazem
národní házené na post trenérky reprezentace Čech pro tradiční mezizemská utkání
Čechy – Morava.

deckou a Petrem Tojnarem založili spolek Doteky naděje, jehož hlavní náplní
je vracet lidi s různými hendikepy zpět
do života a propojovat světy "koukavců"
a nevidomých.
Renata Moravcová byla za svoji dlouholetou činnost zvolena v roce 2017
Ženou roku Královéhradeckého kraje
a v roce 2018 ji Nadace Karla Janečka
ocenila titulem Laskavec.
Ing. Jaroslava Šafářová
Stříbrná medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti práce s mládeží.
Dlouholetá ředitelka Domu dětí a mládeže v Dobrušce.
Jaroslava Šafářová působí v dobrušském Domě dětí a mládeže od roku 1988,
kdy ještě nesl název Městský dům pionýrů
a mládeže. Na počátku 90. let se stala ředitelkou, přičemž dětské zařízení se v roce
1992 přestěhovalo do současného sídla
tzv. Čížkovy vily v Kostelní ulici, kterou
Jaroslava Šafářová pro dům dětí získala,
a osobně pomáhala při její rekonstrukci.

Renata Moravcová
Stříbrná medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti práce s nevidomými.
Renatu Moravcovou potkáváme již
přibližně 15 let v Dobrušce v doprovodu
svých čtyřnohých kamarádů, kteří ji pomáhají v tom, co si my ostatní dokážeme
jen těžko představit – v pohybu po městě.
Je to již 20 let, kdy ji zdravotní komplikace způsobily ztrátu zraku a tato situace
zcela změnila život.

Díky své rodině, přátelům i vůli se
dokázala znovu postavit na nohy a stala se výraznou osobou veřejného života
v našem městě. Začala o svém handicapu pořádat besedy ve školkách, školách,
na táborech i knihovnách. Vysvětluje, že
slepota je jen odlišnost ve vnímání světa
a na svém příkladu ukazuje, že nevidomý
člověk může dělat spoustu užitečného pro
druhé. Svými aktivitami propojuje svět,
zrakově postižených a těch, kteří vidí.
Renata Moravcová o sobě skromně
říká, že vše dělá za pomoci rodiny a přátel, kteří jí pomáhají. Mnoho let pořádala
v Dobrušce soutěž vodicích psů. Do roku
2018 působila jako předsedkyně Klubu
držitelů vodicích psů. V roce 2019 nastoupila vlastní dráhu s vizí svého nového
projektu. Společně s JUDr. Martou Hra-

V domě dětí vždy podporovala rozmanité
kurzy a výtvarné dílny, drátování, smaltování, pletení ze slámy, šití a patchwork.
V posledních letech si velkou oblibu získal řezbářský kurz.
Jaroslava Šafářová v pozici hlavní vedoucí tráví 14 dní během každého léta
na základně stanového tábora v Mělčanech, kde zároveň prokazuje i svůj kuchařský um. Svým nadšením a pílí dokáže
strhnout ostatní. Spolupracuje se zkušenými kolegy a umí navázat kontakt s mladou generací.
Ing. Vladimír Voborník
Stříbrná medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti školství.
Ředitel Střední školy – Podorlického
vzdělávacího centra.
Činnost Vladimíra Voborníka je dlouhodobě spjatá s učňovským školstvím
v Dobrušce. Absolvoval učební obor
ve zdejším středním odborném učilišti.
Po doplnění středního a vysokoškolského vzdělání se do dobrušské školy vrátil,
aby strávil 12 let na úseku odborného výcviku a následně pak v teoretické výuce.
V polovině 90. let minulého století se
stal ředitelem Integrované střední školy.
Na tomto postu působil do roku 2003,
kdy došlo ke sloučení Integrované střední školy Dobruška a Středního odborného
učiliště Nové Město nad Metují. Ředitelství se usídlilo v Novém Městě nad
Metují, přičemž dobrušská škola se stala
odloučeným pracovištěm, které však bylo
na konci školního roku 2004/2005 zrušeno. Vladimír Voborník se ale nevzdal
a od 1. září 2006 začíná výuka v novém
právním subjektu – Střední škole – Podorlickém vzdělávacím centru. Ředitelské
taktovky se ujal Vladimír Voborník a pevně ji třímá dodnes. Škola si k letošním 15.
narozeninám „nadělila“ moderní budovu,
která bude sloužit odbornému výcviku.

Ředitelka DDM svým zápalem a nadšením pro věci technické vybavila už před
více než dvaceti lety moderní počítačovou
učebnu. Pod jejím vedením se v počítačovém kroužku a kurzech naučilo používat
osobní PC mnoho laiků z řad žáků základních škol, klientů úřadu práce, seniorů a dalších zájemců. Dobrušský DDM
v současnosti podporuje trend rozvoje robotiky a 3D tisku.
Jaroslava Šafářová je neustále otevřená novým nápadům. Díky tomu se některé
akce v Dobrušce staly tradičními. Řadí se
mezi ně například taneční soutěž Dobrušské sluníčko, Pohádkový les v Mělčanech,
Martinský trh, výstavy patchworku a chovatelské výstavy. Velmi ráda zkouší nové
věci, mimo jiné různé rukodělné techniky.
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Pplk. v. v. Vladimír Zrzavý
Stříbrná medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti veřejného života,
kultury a sportu.
První polistopadový starosta města Dobrušky v letech 1990–1998.
Vladimír Zrzavý v hodnosti poručíka
nastoupil v roce 1965 do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) Dobruška
na funkci náčelník měřické skupiny. Odborné úkoly plnil na celém území tehdejšího Československa. Od roku 1983
byl ustanoven do funkce důstojník štábu
TGO, kterou zastával až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání do zálohy dnem 30. září 1988. Při
výkonu funkce se projevily jeho manažerské schopnosti, cit pro práci s lidmi a ze-

jména lehkost s jakou vyřizoval písemnou
agendu. Získané zkušenosti plně využil
po odchodu z armády při výkonu civilních
funkcí.
Po propuštění ze služebního pomě-

ru vojáka z povolání nastoupil na funkci
místopředsedy Okresního výboru Svazarmu. Organizoval krajské automobilové
a motocyklové soutěže.
V roce 1990 přešel na funkci tajemníka Městského úřadu v Dobrušce
a po volbách se stal prvním porevolučním
starostou Dobrušky. Funkci zastával dvě
volební období. Vždy pracoval s plným
nasazením. Jeho úspěšnou komunální
politickou dráhu přerušily zdravotní problémy. V roce 1998 odešel do starobního
důchodu.
Vladimír Zrzavý se ve svém volném
čase věnoval rekreačnímu sportu, zejména fotbalu. Jeho velkým koníčkem je
ochotnické divadlo, které hrál v Dobrušce
až do roku 1985.
(dr, six)

Slavnostní shromáždění u příležitosti 70. výročí
vojenské geografie v Dobrušce
Ve Společenském centru – Kině 70 se
ve čtvrtek 30. září uskutečnilo slavnostní shromáždění u příležitosti 70. výročí
vojenské geografie v Dobrušce. Oslavy
pořádal ředitel Vojenského geografického
a hydrometeorologického úřadu generála
Josefa Churavého (VGHMÚř) plukovník
gšt. Vladimír Répal.
Akce se zúčastnilo několik desítek bývalých a téměř 200 současných příslušníků Vojenského topografického ústavu
a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Mezi hosty shromáždění byli rovněž představitelé resortu
ministerstva obrany. Delegaci vedli ředitel Sekce zpravodajského zabezpečení
AČR MO (SZZ MO) plukovník gšt. Pavel
Skála, poradkyně náčelníka Generálního
štábu brigádní generálka Lenka Šmerdová a náčelník Geografické služby AČR

plukovník gšt. Jan
Marša. Shromáždění se zúčastnili také
starosta města Dobrušky Petr Lžíčař
a místostarosta Miroslav Sixta. Moderování slavnostního
shromáždění se ujal
ředitel
VGHMÚř
plukovník gšt. Vladimír Répal.
Jako čestní hosté se shromáždění zúčastnili bývalí náčelníci VTOPÚ
a VGHMÚř plukovníci Vladimír Šilhavý,
Rudolf Filip a Karel Brázdil. Dále byli
přítomni ředitel Topografického ústavu
Armády Slovenské republiky plukovník
Maroš Miškolci a představitel geografické
služby armády Polské republiky plukovník Arkadiusz Piotrowski.
Po přinesení státní vlajky čestnou jednotkou Posádkového velitelství Praha
a slavnostních fanfárách Smetanovy Libuše zahájil ředitel VGHMÚř plukovník
Répal slavnostní shromáždění. Hlavní
referát přednesl plukovník Marša, který
vystihl nejvýznamnější odborné a rozvojové mezníky v sedmdesátileté historii
VTOPÚ a VGHMÚř. S pozdravnými pro-

jevy dále vystoupili plukovník Skála, generálka Lenka Šmerdová a starosta města
Lžíčař. Dále přítomné pozdravili krátkým
vystoupením zahraniční hosté plukovník
Miškolci a plukovník Piotrowski.
Po skončení slavnostního shromáždění
zahájil ředitel VGHMÚř výstavu dokumentující sedmdesátiletou činnost pracovníků VTOPÚ a VGHMÚř. Na vystavených
panelech jsou uvedeny fotografie pracovníků a pracovišť. Řada návštěvníků
se na panelech našla a připomněla svoji
práci. Na závěr pozval ředitel úřadu přítomné na pohoštění, které bylo připraveno
ve foyeru a před společenským centrem.
Zde účastníci akce zavzpomínali na společná léta strávená v práci, ale i na různých
společenských a sportovních akcích. (kv)

Cena sociálních služeb pro Simonu Dolkovou
V rámci Svátku seniorů, který se uskutečnil 16. září na Pivovarském náměstí
v Hradci Králové, představitelé kraje již
po jedenácté ocenili jednotlivce, města
i organizace za činnosti v oblasti sociálních služeb.
„Jsem si vědom, jak je péče o všechny,
kteří se bez pomoci druhých neobejdou,
a vůbec práce v oblasti sociálních služeb
nesmírně náročná a důležitá. Chceme
ocenit, a hlavně zviditelnit jednotlivce,
8

organizace, města a další, kteří svojí dlouholetou prací nebo mimořádným počinem
pomáhají a zkvalitňují život ostatním
a přispívají ke kvalitě a dostupnosti sociálních služeb pro obyvatele našeho kraje,“
uvedl hejtman Martin Červíček.
Mezi oceněnými byla rovněž Simona
Dolková. Bývalá vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví městského úřadu v Dobrušce převzala cenu sociálních služeb Královéhradeckého kraje v kategorii Osobnost

v oblasti sociální
práce a v sociálních
službách.
„Ceny si velmi
vážím. Je to ocenění mé pětileté práce
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Děkuji celému
týmu svých spolupracovníků, kteří rovněž
přispěli k tomuto ocenění,“ řekla Simona
Dolková.
(dr)
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Dobruška příkladem pro celou republiku
Před fakultou stavební ČVUT v pražských Dejvicích byla zahájena unikátní
výstava s názvem „Bytové družstevnictví minulost, současnost, budoucnost“. K vidění jsou historické i novodobé fotografie
s poutavými texty mapující družstevní výstavbu v České republice od dob Rakouska-Uherska po moderní bydlení. Popisují,
jak šel čas s typickou výstavbou u nás
a jaký vývoj, proměny i pády zaznamenalo družstevní bydlení do dnešních dnů.
Jeden z dvanácti panelů s názvem
„Družstevní bydlení v kooperaci s městy“
je věnován Dobrušce jako následováníhodnému příkladu. Popisuje a obrazově

dokumentuje, jak letos na jaře místní stavební bytové družstvo zahájilo výstavbu
čtyř vila domů s 52 byty.
Pro získání bytů museli budoucí obyvatelé domu složit 5 tisíc korun jako základní členský vklad do družstva a poté
uhradit 25 % ceny vybraného bytu. U nejpočetnějších bytů s dispozicí 3+kk a plochou kolem 75 m² byla tato částka 800
tisíc korun. Díky podpoře města dosáhlo
družstvo na hypotéku s pevnou úrokovou
sazbou ve výši 2,3 % p.a. po celou dobu
splatnosti úvěru, která činí 27 let. Do příznivé ceny bytů se promítl i fakt, že cílem
bytového družstva není generovat zisk.

FOTOZPRÁVA
Pohled z dronu na stavbu čtyř domů v Mírové ulici

Celkový pohled na stavbu dvaapadesáti bytových jednotek
v ulici Mírová v Dobrušce, který byl pořízen při kontrolním dnu
ve čtvrtek 7. října. V současné době je již zaklopen strop čtvrtého podlaží na prvním domě od krytého bazénu a je připravován
i na druhém domě. Hrubá stavba všech bytových domů včetně
vyzdění příček a osazení okny bude provedena do konce letošního roku. Následovat budou práce na inženýrských sítích (rozvody vody, topení, elektroinstalace, internet atd.).
(kj)

Pozor! Velká změna dopravního
značení v Kostelní ulici

Velkou změnu v dopravním značení můžeme
v nejbližší době očekávat v ul. Kostelní a ul. Fr.
Kupky. Dojde zde ze směru od ulice Fr. Kupky
k úpravě hlavní pozemní komunikace, která povede nově do ulice Laichterova.
V křižovatce ulice Fr. Kupky a ulice Křovická bude zrušena hlavní pozemní komunikace
směrem k náměstí F. L. Věka a bude nahrazena značením „Stůj,
dej přednost v jízdě“ a hlavní pozemní komunikace povede nově
z ulice Křovická směrem do ulice Kostelní, kde bude vybudován
jednosměrný úsek okolo čp. 324 a 323. Ze zbylého jízdního pruhu bude vytvořeno parkoviště pro pět vozidel na omezenou dobu
(PO-PÁ 7-17 hod. max 1 hod.) proto, aby řidiči mohli navštívit
okolní prodejny.
Tato změna bude provedena z důvodu velkého množství průjezdu vozidel přes náměstí F. L. Věka, který se pohybuje okolo
4000 denně. Věříme, že se provoz centrem města zmírní a tranzitní řidiči budou využívat obchvatu města. O změně budou občané předem informováni cedulemi. Na dopravní situaci budou
ze začátku dohlížet strážníci MP. Jelikož je to poměrně velký
zásah do dopravní situace a řada řidičů jezdí „po paměti“, čehož
jsme si vědomi a chybu v tomto případě můžeme udělat všichni,
budeme k řešení přestupků ohleduplní.
Bc. Adolf Soumar,
vrchní komisař MP Dobruška

Upozornění na prořez dřevin
Vážení občané města Dobrušky,
obracíme se na ty z vás, jejichž pozemky sousedí s komunikacemi (včetně
chodníků) ve vlastnictví města. Prosíme,
abyste věnovali pozornost stavu zeleně
na vašem pozemku, a v případě potřeby
provedli nutný prořez dřevin a zkrácení či
odstranění rostlin, které přesahují z vašeho pozemku na přilehlou komunikaci.
Přerostlá zeleň zasahující do profilu
komunikace je komplikací a v některých
případech může:
• znemožnit příjezd vozů integrovaného
záchranného systému (IZS) a vozidel
odpadové svozové služby,
• snížit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích tím, že zakrývá

Vernisáže se na pozvání osobně zúčastnil Karel Joukl, předseda představenstva
SBD Dobruška, doprovázený starostou
Petrem Lžíčařem a místostarostou Miroslavem Sixtou. Organizátory venkovní
výstavy jsou spolek DoDružstva, Česká
společnost pro rozvoj bydlení a Fakulta
stavební, ČVUT Praha.
(dr)

dopravní značky či svítidla veřejného
osvětlení, brání výhledu do křižovatky,
případně znemožňuje využití chodníku
či komunikace, chodci pak musí vstupovat do jízdního pruhu,
• znesnadnit letní i zimní údržbu vozovek i chodníků a může způsobit poškození obecní komunální techniky.
S ohledem na výše uvedené je žádoucí,
abyste údržbu zeleně provedli co nejdříve. Zároveň prosíme, mějte na paměti, že
obdobné ošetření stromů a další zeleně je
nutné provádět pravidelně. Pro bezpečný
průjezd vozidel IZS (zejména hasičských
vozů) je nezbytné ponechat na výšku prostor minimálně 3,5 m, pro průjezd zemědělské techniky, která některými ulicemi

musí projíždět na polnosti v okolí, ještě
více.
Věříme, že výše uvedené upozornění
a naši zdvořilou žádost o udržování zeleně podél komunikací ve městě pochopíte
a budete se jí snažit řádnou péčí o své
pozemky vyhovět. V opačném případě
v prosinci tohoto roku přikročíme k tomu,
že nejhorší úseky upravíme strojním ořezáním větví zasahujících do komunikací
na pozemcích města. Není v našich silách,
z důvodu velkého množství přesahující
zeleně, provést úpravy ručním prořezem.
Upozorňujeme, že strojní ořezání není
tak estetické jako ruční, proto doporučujeme, abyste základní údržbu provedli
sami a nečekali na náš zásah.
Vlastislav Kunc,
vedoucí Technických služeb města
9
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Mikroregion Rodný kraj
Františka Kupky
uspěl letos dvakrát
V letošním roce obdržel svazek obcí dvě dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. První z nich byla použita na akce, spojené s oslavami 150. výročí od narození světoznámého malíře
Františka Kupky, který se narodil v Opočně a své mládí prožil
v Dobrušce. Dotace činí 43 tisíc korun. Z dotace byly hrazeny
náklady na plakáty, propagační předměty, hudební vystoupení,
jízdy historického vlaku, skládačku o malíři a jiné. Druhá dotace byla poskytnuta na částečnou úhradu nákladů na manažera
svazku a účetnictví. Kromě toho z poskytnutých finančních prostředků svazek pořídil dvě mobilní
ozvučení malých akcí. Dotace činila
58 tisíc korun.
Blanka Čiháčková, manažer svazku

Pečovatelská služba
nabízí pomoc
Přestali jste být soběstační? Chcete přesto zůstat doma? Staráte se dlouhodobě o člena rodiny a potřebujete si odpočinout?
Pečovatelská služba Dobruška vám pomůže všechny tyto situace
vyřešit.

Základní služby:
a)
1.
2.
3.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
c)
1.
2.
3.
4.

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
dovoz nebo donáška jídla
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
zajištění stravy od dodavatele

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. údržba domácích spotřebičů
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
4. běžné nákupy, pochůzky
5. velký nákup (týdenní)
6. praní, žehlení ložního a osobního prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých k lékaři, doprovázení dospělých na orgány veřejné moci a zpět
Pečovatelská služba je poskytována 7 dní v týdnu
7.00 – 19.00 hodin v rámci nasmlouvaných úkonů.
Máte o naše služby zájem?
Kontaktujte nás, prosíme, na adrese:
Pečovatelská služba Dobruška, Na Příčnici 1011
nebo na telefonním čísle 494 623 596 či 603 995 006.
10

ADVOKÁT RADÍ
Nedodané vyúčtování služeb
Bydlím už dlouho v nájemním bytě a od počátku mám
problém s pronajímatelem, že mi nedává vyúčtování záloh
na služby. Vždycky mi jen řekne, že zálohy plus mínus pokryly náklady a dál se se mnou nebaví, že s tím nechce mít
papírování a jestli se mi to nelíbí, ať jdu bydlet jinam. Není
mi ani jasné, co vlastně všechno v rámci záloh platím. Můžu
s tím něco dělat?
Platby za služby spojené s nájmem bytu lze buď hradit paušální platbou, a nebo zálohami. Právě druhý způsob je určitě častější. Souvisí s ním ale i povinnost pronajímatele dávat každoroční
vyúčtování.
Do služeb obecně patří zejména teplo, teplá a studená voda,
odvod odpadní vody, osvětlení či úklid společných prostor, odvoz odpadu nebo provoz domovních antén na příjem rozhlasu
a televize. Poměrně častým nešvarem je, že pronajímatel započítává do služeb i platby, které hradí on jako vlastník bytu do SVJ,
zejména jde o příspěvek do fondu oprav. Tento ale nelze bez dalšího přeúčtovávat nájemci, nejde totiž o žádnou ze služeb spojených s nájmem bytu, ale jde o náklady vlastníka.
Co se týče vyúčtování, tak obecně platí, že toto je třeba předat do čtyř měsíců od konce zúčtovacího období, tedy obvykle
do konce dubna. Ve vyúčtování musí pronajímatel uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové
výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
Pokud by se nájemníkovi vyúčtování nezdálo, má podle zákona právo nahlížet do podkladů, z nichž vyúčtování vychází,
tedy zejména do různých faktur za dodané služby. Pravidla pro
rozúčtovávání, stejně jako další otázky placení za služby jsou
upraveny zejména v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty.
Vypořádání přeplatků a nedoplatků by následně mělo proběhnout dle dohody, ale podle zákona nejpozději do 4 měsíců
od doručení vyúčtování.
Důležité je, že zákon pamatuje i na situace, kdy pronajímatel vyúčtování nedodá, nebo neumožní nahlížet do podkladů pro
vyúčtování. V takovém případě mu může vzniknout povinnost
zaplatit nájemníkovi pokutu. Její výše může být ujednána, což
ale není obvyklé. Nastupuje tak zákon a ten říká, že pokud se
výše pokuty neujedná, jde o 50,- Kč za každý den prodlení se
splněním této povinnosti. Pokud tedy trvá praxe nepředávání vyúčtování již řadu let, tak klidně může jít i o desítky tisíc, které lze
jako tuto pokutu po pronajímateli vymáhat. Samozřejmě ale doporučuji před případným vedením sporu pokusit se problém vyřešit smírně a na tuto možnost pronajímatele upozornit, obvykle
už samotná tato hrozba vede k tomu, že dodá řádné vyúčtování
dle zákona, a to i za uplynulá léta.
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.
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Aplikace posilující očkovací dávky
proti covid-19 v náchodské nemocnici
Očkovací centrum Oblastní nemocnice
Náchod zahájilo aplikaci posilujících dávek vakcíny proti onemocnění covid-19.
Podmínkou pro aplikaci třetí, případně
druhé dávky (po očkování jednorázovou
vakcínou) je minimálně šestiměsíční odstup od posledního očkování.
Výsledky studií ukazují, že přibližně
po šesti měsících od ukončeného očkování postupně klesá účinnost ochrany
(z 96,2 % na 83,7 %), a tedy roste pravděpodobnost nákazy i u očkovaných.
Tento pokles lze eliminovat právě posilující dávkou. Ochrana po očkování rychleji
klesá u starších lidí nebo u lidí s oslabe-

nou imunitou či chronickým onemocněním, podobně jako je tomu i u očkování
proti jiným nemocem.
Základní výhodou očkování je ochrana před onemocněním covid-19, zejména
před jeho závažným průběhem, případně před hospitalizací nebo před úmrtím.
Přestože mohou onemocnět i řádně očkovaní, je pravděpodobnost jejich nákazy
a rizika závažného průběhu onemocnění
významně nižší než u neočkovaných.
Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy a jejího závažného
průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí
vyšší ochranu zdraví u rizikových lidí.
Některé studie uvádějí, že po aplikaci
posilovací dávky se hladina ochranných

protilátek zvýší dokonce pět až jedenáctkrát více než po podání druhé dávky.
Tento nárůst protilátek současně posílí
i ochranu proti dosud známým novým
variantám viru, například proti variantě
delta. K objednání na posilující očkovací dávku jsou všichni očkovaní, u kterých
uplynula šestiměsíční lhůta od posledního očkování, vyzváni automaticky SMS
zprávou. Poté je možné se objednat buď
v centrálním rezervačním systému, nebo
u praktického lékaře anebo přijít do našeho očkovacího centra bez registrace.
Aktuální nižší zatížení našeho regionu
je výsledkem vyšší promořenosti a proočkovanosti vakcinační látkou o vysoké
účinnosti.
(rd)

Hrátky z látky opět v synagoze
Od soboty 25. září v rámci doprovodného programu Svatováclavských slavností a po celý následující týden až do 3.
října probíhala v dobrušské synagoze tradiční výstava Hrátky z látky. Návštěvnost
oproti loňskému roku, kdy jsme se již potýkali s koronavirovou pandemií, vzrostla
o třetinu, patchworkové výrobky si pro-

hlédlo více než 600 návštěvníků. Také letos návštěvníci výstavy poctivě hlasovali,
který z výrobků se jim nejvíce líbil. Předním příčkám vévodily rozměrné přehozy
sešité z několika set dílů. Zvítězila Lenka
Pecenová (74 hlasů), druhá skončila Iva
Fuchsová (44 hlasů) a třetí místo obsadila
Libuše Alexová (37 hlasů).
(gd)

1

3

2

Virtuální Univerzita třetího věku
V konzultačním středisku Dobruška zahájila další semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Do dvou úvodních

skupinových přednášek se přihlásilo 60
studentů důchodového věku. Před zahájením v Hotelu Dobruška obdrželi z rukou
místostarosty Miroslava Sixty osvědčení
o absolvování předchozího semestru.
Virtuální Univerzita třetího roku je
založena na využití nových komunikačních technologií a internetu. Účastníci
se schází jednou za čtrnáct dní na předtočených přednáškách vysokoškolských
lektorů. Dobrušské středisko působí
od roku 2013. Výuku organizují pracovnice městské knihovny spolupracující
s pražskou Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity. Témata
současných kurzů zní „Obklopeni textilem“ a „Pozoruhodný svět hub“. Studenti semestr zakončí samostatnou prací
na sklonku roku.
(re)
11
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Milostivé léto, šance pro dlužníky
Občanská poradna, Rychnov nad Kněžnou, 7. 10. 2021
Občanská poradna v Rychnově nad Kněžnou na adrese Tylova
373, jak mnozí s vás víte, podporuje své klienty mimo jiné v hledání řešení problémů se zadlužeností.
Chtěli bychom informovat širokou veřejnost o zcela ojedinělé
možnosti zbavit se dluhu díky tzv. MILOSTIVÉMU LÉTU (dle
Zákona č. 286/2021 Sb., přechodná ustanovení – bod 25)
Co znamená Milostivé léto?
Je to šance pro dlužníky (fyzické osoby), zbavit se dluhu vůči
veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem. Jinými slovy, jedná se o dluhy vůči státu ČR, obci, městu,
státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná vysoká škola,
dobrovolný svazek obcí, ústav založený státem, státní podnik,
zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize apod.
Jaké jsou podmínky, aby dlužník mohl využít Milostivého léta?
Na dluhy musí být zahájeno minimálně exekuční řízení.
Dlužník musí v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022
uhradit nezaplacenou jistinu + náklady exekuce 750 Kč + DPH
(což činí cca 908,30 Kč).
Již teď je možné kontaktovat exekutora s žádostí o vyčíslení
nezaplacené jistiny. V žádosti je třeba uvést, aby exekutor sdělil
danou částku prostřednictvím dopisu, SMS nebo e-mailu. Je totiž
nutné zaplatit v daném období celou jistinu.

Po úplném zaplacení jistiny vymáhané v exekučním řízení
a nákladů exekuce ve výši 750 Kč + DPH, vydá exekutor rozhodnutí, jímž povinného (dlužníka) osvobodí od placení veškerých
dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení.
Je potřeba upozornit, že Milostivé léto se nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku
uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky
na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky
věřitelů na náhradu škody způsobné na zdraví.
Pro bližší informace nás kontaktujte nebo nás navštivte osobně. Rádi Vám poradíme.
Nezávisle, nestranně, anonymně a diskrétně jsou kréda poskytování odborného sociálního poradenství nejen v dluhové problematice, ale i v jiných oblastech pomáháme občanům zorientovat
se ve svých právech.
Kontaktní osoby: OD5K10 z. s.
Tylova 373, Rychnov nad Kněžnou,
vedoucí poradny Jana Suchá,
sociální pracovnice Mgr. Hedvika Dostálová,
tel. 775 475 796, e-mail: op.rychnov@gmail.com, www.oprk.cz

PALEC NAHORU

PALEC DOLŮ

Vyčistění koryta Brtevského potoka
Palec nahoru patří pracovníkům Povodí Labe
za vyčistění úseků Brtevského potoka v Křovicích
a Dobrušce od dlouholetých nánosů bahna a vysoké trávy. Na snímcích z Křovic vidíte, jak koryto
vypadalo před a po odstranění usazenin.

Opravený veřejný chodník
Palec nahoru a velké poděkování patří
panu Moravcovi, který svými silami
a na své náklady opravil
veřejný chodník u svého nového rodinného domu v Pulické ulici.
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Počmáraná zastávka v Cháborách
V současné době se v našem městě a okolí doslova roztrhl pytel se sprejery. Tito „umělci“
svými výtvory hyzdí budovy a veřejná prostranství. Posledním počinem vandalů jsou čmáranice na venkovní fasádě i vnitřních stěnách autobusové zastávky
v Cháborách. Nechutné, nepochopitelné a neomluvitelné případy
poškozování veřejného majetku šetří Policie ČR.

Nadměrný odpad u kontejnerů
Někteří lidé jsou nepoučitelní. Nějací výtečníci vyřazenými skříněmi zatarasili vchod do kontejnerového hnízda, které slouží bytovým domům
Laichterova čp. 971, 972, 973 a Orlická 974, 975,
976! Jak můžou popeláři vyvážet odpad? Starý nábytek je umístěn hned za cedulí
technických služeb
s pokyny, kam odvážet obdobný odpad, a s otevírací
dobou
sběrného
dvora. Připomínáme, že v sběrném
dvoru každý občan
Dobrušky ukládá
odpad zdarma.
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Kulatá výročí ČSR
Kdo by neslavil rád narozeniny. Netýká se to jen lidí, ale i států. Své narozeniny slavila každého 28. října i první
Československá republika a tento den je
datem vzniku naší státní samostatnosti
i pro nás.
Prvorepublikové oslavy výročí založení státu byly doprovázeny vždy celou
řadou akcí, a to jak na úrovni celostátní,
tak i v jednotlivých městech, ale i na malých obcích. Charakteristické pro ně bylo
spontánní přihlášení se lidí k této tradici
a jejich nejen dobrovolná, ale dokonce
nadšená účast. Jak takové oslavy vypadaly v Dobrušce při příležitosti desátého výročí vzniku republiky, se můžeme dočíst
v městské kronice.
„Ačkoliv oslavy na památku 10ti letého trvání naší samostatnosti pořádány
byly již po celé léto, vyvrcholily přece jen
v týdnu od 21. do 28. října.
V neděli dne 21. října pořádáno v Sokolovně divadelní představení žáků a žákyň
obecních a měšťanských škol „Pohádka
o české duši“.
Dne 24. října v Sokolovně výchovný
večer s tímto programem: 1. Deset let
republiky; 2. Verdun (film) s případnými

Malé náměstí s lípou svobody.

Jedním z center oslav bývala sokolovna.

básněmi a proslovem.
Dne 26. října
byl „sokolský večer vzpomínkový“
pro členy, dorost
a uvedené hosty,
skládající se z proslovu, scény, recitací
a filmu o národním
osvobození.
V sobotu dne
27. října odpoledne uspořádáno pro K nejslavnějším dobrušským dnům první republiky patřil 13. čerděti loutkové di- venec 1926, kdy město navštívil prezident Masaryk.
vadlo „O smutné princezně a čarovném
Poněkud jiný charakter měly oslavy
ptáku“. Večer uspořádán byl osvětleným o tři roky později. Země a její obyvatea ozdobeným městem průvod všech spolků lé byli postiženi světovou hospodářskou
a nesčíslného množství obecenstva z měs- krizí a za hranicemi se právě zrodilo neta i okolních obcí s hudbou a lampiony bezpečí agresivního německého nacismu.
k radnici, kde se schodiště promluvil vřele I o oslavách roku 1933 nám městská kroprocítěnou řeč o uplynulém desetiletí sta- nika zanechala svědectví.
rosta města, p. továrník J. Vaněk; odtud
„Letošní oslava vyzněla velmi mohutně.
kráčel průvod k Sokolovně, kde zapále- Snad pochopení pro vážnost doby k tomu
ny řecké ohně na počest padlým za naši přispělo. V předvečer 28. října uspořásvobodu, načež vypálen velký ohňostroj; dalo žactvo místních škol ve velkém sále
průvod pak Jiráskovou čtvrtí a Pulickou sokolovny velmi zdařilou „dětskou beulicí vrátil se na Velké náměstí a po za- sídku“. Oficielní oslava 28. října uspořáhrání hymny nastal dána byla péčí stálého výboru. Mohutný
rozchod.
průvod žactva, spolků a občanstva ubíral
V neděli dne 28. se za zvuků hudby a prapory ozdobeným
října o 8 ½ mše městem k „lípě Svobody“ na Šubertově
slavnostní v kostele náměstí a k pomníku padlých, kdež polosv. Václava, načež žena kytice; lesními rohy byla zahrána piznova vyšel mohut- etní skladba a Dobroš zapěl sbor „Orám,
ný průvod s hudbou orám…“. Průvod vrátil se pak k radnici,
na Malé náměstí, kde vztyčena byla státní vlajka. Slavnostkde položen vě- ní řeč promluvil starosta města, p. továrnec k lípě svobody ník Vaněk. Ve své hluboce založené řeči
a odtud na náměstí zmínil se o tom, co v uplynulých dobách
Velké; po zahájení 15ti let naší samostatnosti bylo vykonáno,
slavnosti p. staros- o nynější tísni hospodářské a průmyslové,
tou o významu osla- o nynější vážné době, jež ohrožuje dosavy promluvil velmi vadní klidný rozvoj našeho státu a napěkně major ruských bádal k rozvaze, snášenlivosti a naději
legií p. Josef Hole- v lepší budoucnost. Slavnost ukončena začek z Hradce Krá- pěním přiměřeného sboru a státními hymlové; po té zapěny nami. Následoval promenádní koncert
hymny a následoval na náměstí. Večer pak uspořádal Sokol
promenádní koncert slavnostní akademii za spoluúčinkování
úplné kapely p. Nič- pěveckého spolku Dobroš.“
Oslavy dvacátého výročí založení stáka, který trval do 12
tu se již nekonaly. Nebylo co slavit, stát
hodin.
Večer pak pořádá- byl okraden o svou podstatnou část a bylo
ny v Lidovém domě jen otázkou času, kdy zmizí z mapy Eva v Sokolovně hojně ropy úplně. A tak se další oslavy výročí
navštívené slavnost- vzniku Československé republiky konaly
ní akademie, čímž až po válce. Ty měly však již úplně jinou
náplň.
(jm)
oslavy ukončeny.“
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Laichterovi z Dobrušky (nebo z Říček?)
Rodina Laichterova přišla do Dobrušky z Říček v Orlických horách. Jejich
prapředek Kašpar Leichter (1706–1780)
byl pravděpodobně německého původu a usadil se zde jako obuvník (švec).
V gruntovních knihách je Kašpar „Leychter“ jmenován roku 1743, kdy pojal
za manželku Helenu, dceru Václava Řeháka a přestěhovali se do jeho domu čp.
360 do Dobrušky. Postupně se Leichterovi synové zavedli v řemesle truhlářském,
později pekařském, a stali se jednou
z vážených dobrušských měšťanských
rodin a začali se psát poněkud počeštěně s „a“ (Laichter). František Laichter
(Kašparův pravnuk) (1828–1897), otec
nakladatele Jana Laichtera, se v domku čp. 360 na Domašínské ulici narodil
r. 1828. V roce 1865 se stal starostou města a tuto funkci zastával po dvě desetiletí
až do roku 1886. Byl to mimo jiné jedním
z hlavních hrdinů románu Sychrova éra
z maloměstského (dobrušského) života,
jehož autorem nebyl nikdo jiný, než vlastní syn, spisovatel a nakladatel Josef Laichter (1864–1949). Autorovi se zde podařilo
vylíčit proměny maloměstské společnosti
v období převratných vlivů průmyslové
revoluce, v níž se osudy jednotlivců úzce
prolínají se sociálními a politickými konflikty, zejména mezi tehdejšími představiteli politické scény, starostou Františkem
Laichterem a budoucím pokrokovým Josefem Archlebem.
V rodině byl kladen velký důraz
na vzdělání, kterého se dostalo všem dětem, byť v rozdílné míře. Z dobrušské
větve Laichterovy rodiny vzešly další
osobnosti, které se trvale zapsaly do českých kulturních dějin. Byl to především
Josefův bratr nakladatel PhDr. h. c. Jan
Laichter (1858–1946) a jeho synové Jan,
František, rovněž nakladatel, a Prokop,
malíř a spisovatel. V českém kulturním
životě našly své místo také první žena

Prokopa Laichtera, spisovatelka (pohádkářka) Anuše Laichterová-Koubová,
a samozřejmě jeho druhá žena, výtvarnice Věra Jičínská, jejíž 60. výročí úmrtí si
připomínáme v letošním roce.
Jan Laichter se vyučil obchodním příručím (chtěl se stát knihkupcem) a vlastním studiem získal znalosti cizích jazyků
a literatury. Od roku 1882 pracoval na doporučení dalšího dobrušťáka Františka
Adolfa Šuberta (1849–1915) v Ottově nakladatelství, kde se účastnil prací na přípravě Ottova slovníku naučného. Zde se
sblížil s T. G. Masarykem. Oba pánové si
velmi důvěřovali a vzájemně se podporovali. Jan Laichter později založil vlastní
nakladatelství a stal se vydavatelem české
revue Naše doba. Masaryk byl po léta jejím hlavním redaktorem a úkolem revue
bylo informovat o otázkách kulturních,
vědeckých i politických a rozšiřovat Masarykovy realistické názory u široké veřejnosti i ve vědecké obci. Spolupráce
mezi Laichterem a Masarykem přesahovala hranice pracovního vztahu a časem
se z nich stali přátelé. Jan Laichter o svém
rodném městě často mluvil, jezdíval tam
„jakmile se pod Orlickými horami zahrady trochu zazelenaly“. Masaryk se
dokonce v Dobrušce zastavil roku 1903
u Laichterů na návštěvu.
Laichterův dům čp. 360 v Domašínské
ulici v Dobrušce
Nevelký domek čp. 360 v Domašínské
ulici (či spíše domek mu předcházející
na téže parcele) se v písemných pramenech objevuje v roce 1604 a jako první
majitel je uveden Jan Šoška. Tehdy však
byl součástí sousední parcely, až v roce
1652 vzniká samostatný grunt odtržením
od čp. 361, jeho stavitelem je Václav Pulrych. Krátce na to grunt kupuje za 30 kop
Marie Myšková a v roce 1710 ho od jejích dědiců za 100 kop kupuje Václav Ře-

Laichterův domek na snímku z toku 1941, archiv VMD.
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Domašínská ulice od Laichterova domu
v roce 1945, autor: Věra Jičínská.
hák, otec Heleny Řehákové, která si vzala
za manžela Kašpara Leichtera (viz výše).
Od této chvíle je dům v majetku rodiny,
a to do roku 1967, kdy byl Prokopem
Laichterem a jeho bratry darován Městskému národnímu výboru v Dobrušce.
Původní stavení však zcela jistě nepřežilo požár v roce 1806, z nedalekého domu
v Kostelní ulici (dnes ulice Fr. Kupky) čp.
323 se podařilo získat dendrochronologická data záklopového stropu ukazující
na pokácení použitých stromů v létě 1806,
tedy krátce po požáru.
Zděný přízemní městský domek
s dvouosým průčelím dokládá stylovou
polohu lidového klasicismu. V současné
dispozici jej tedy můžeme datovat k roku
1806 (případně později s přihlédnutím
k dalšímu rozsáhlému požáru v roce 1866,
který však podle dosavadního stavu bádání Domašínskou ulici plně nezasáhl).
Vnější tvář domu mírně změnila rozsáhlá rekonstrukce v 70. letech, provedená
v souvislosti s otevřením muzejní expozice a další rozsáhlá rekonstrukce a výměna střešní konstrukce provedená v roce
2007. Jedná se o kulturní památku rejst.
č. ÚSKP 45431/6–4558, městský dům –
rodný dům Josefa Laichtera.
V Dobrušce však zůstal také další potomek Františka Laichtera, nejmladší dcera Anna Laichterová (1877–1955), která
se provdala za Václava Rýdla mladšího.
Bydleli na Novoměstské ulici čp. 186,
kterou pro ně navrhl architekt Jan Kotěra
(mimochodem letos v prosinci uplyne 150
let od jeho narození, byl tedy vrstevníkem
Františka Kupky).
V neděli 31. října od 15 hodin vás
zveme na prohlídku Laichterova domu
na Domašínské ulici a dušičkovou procházku k rodinné hrobce Laichterových.
Pavla Skalická,
vedoucí vlastivědného muzea Dobruška
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Z KULTURY
Rodný kraj Františka Kupky si získává srdce Izraelců
„Kupka patří k největším malířům
v historii! Jééé, dům F. L.Věka v Dobrušce, kolem něj jsem prakticky denně
chodíval, když jsme s přáteli pobývali
v Dobrušce v rámci studia češtiny. Kouzelná místa a zákoutí v tom podorlickém
kraji máte!“ Slova chvály a obdivu, v hebrejštině, angličtině, ale také v češtině zní
v těchto dnech výstavními prostorami
Jerusalem Cinematheque, jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí izraelské
metropole.

Právě tam totiž na začátku října začala
výstava fotografií Honzy Ježdíka nazvaná „Rodný kraj Františka Kupky“, kterou
uspořádalo město Dobruška spolu s Českým domem Jeruzalém a Českým centrem Tel Aviv. Honza Ježdík, držitel ceny
Czech Press Photo, zachycuje na celkem
padesáti barevných fotografiích malebný
kraj, jenž formoval výjimečný talent velkého umělce Františka Kupky.
Prostřednictvím těchto snímků se tak
i obyvatelé Státu Izrael mohou toulat zákoutími Opočna, kde se Kupka narodil,
sousední Dobruškou, kde prožil dětství,
a Jaroměří, kde začal studovat malířství. Návštěvníkům výstavy se nabízí
i výjimečný pohled na celý kraj ohraniče-

ný řekami Labe a Orlice a hřebeny Orlických hor.
Vedle celé řady pozoruhodných šlechtických sídel, roubených stavení či židovských památek totiž „Rodný kraj Františka
Kupky“ nabízí obdivuhodné přírodní scenérie, ať už jde o lesnatou podhorskou
krajinu protkanou rozkvetlými loukami
či klikatícími meandry potoků a říček
nebo o romantické údolí Zlatého potoka,
kde se v lese nachází židovský hřbitov
ze 17. století.
Výstava se koná
u příležitosti 150.
výročí narození zřejmě nejznámějšího
obyvatele Dobrušky v historii města
a symbolicky začala
jen pár dní poté, co
byla v Dobrušce otevřena muzejní expozice Dům Františka
Kupky. Ostatně plány na uspořádání této
výstavy v Izraeli se
utvářely v domě jiné
umělecké osobnosti

spjaté s Dobruškou, v domě Karla Hrnčíře, zpěváka a skladatele Kocourkovských
učitelů, kde se scházeli starosta Petr Lžičař, místostarosta Miroslav Sixta a ředitel
Českého centra v Izraeli Robert Mikoláš.

Výsledkem pak nakonec jsou dvě výstavy Ježdíkových fotografií. Jedna v Jeruzalémě, jejíhož zahájení se zúčastnily
i významné osobnosti Státu Izrael včetně bývalého velvyslance Izraele v České
republice Daniela Merona, který svou
misi v naší republice ukončil letos v létě,
Yoela Shera, prvního polistopadového
velvyslance Státu Izrael v ČR či Davida
Herckyho, honorárního konzula ČR v jižním Izraeli, který je zároveň prezidentem
Izraelsko-české obchodní a průmyslové
komory.
Druhá výstava pak byla otevřena v Tel
Avivu, v Galerii Na plotě nacházející se
v prostorách české ambasády, kterou slavnostně zahájil český velvyslanec Martin
Stropnický. Izraelcům se tak díky těmto
výstavám nabízí k poznání i další oblast
naší krásné země. A o to více potěší zpráva, že vedení Jerusalem Cinematheque
požádalo o prodloužení výstavy do konce
října, v Tel Avivu pak fotografie Honzy
Ježdíka budou vystaveny až do konce letošního roku.
Robert Mikoláš

Miloň Čepelka a jeho štace v Dobrušce
Komponovaný večer, v němž titulní
postavou, kolem které se vše „točilo“, byl
cimrmanolog, herec, básník, spisovatel
a také rodák z Pohoří, čestný občan Opočna, laureát Ceny Festivalu F. L. Věka
a nositel zlaté medaile Zásluhy o rozvoj
Dobrušky a Dobrušska - Miloň Čepelka,
se uskutečnil 1. října v Dobrušce.
Svoji premiéru v kamenném kině si zde
odbyl dokument Štace Miloně Čepelky

režiséra Patrika Ulricha, natočený u příležitosti umělcových 85. narozenin. Dokument symbolicky orámovala jím oblíbená
hudba. Ještě před filmovou projekcí zahrála oslavenci dechová kapela Valanka
a vůbec nebylo těžké ho přemluvit, aby
se chopil mikrofonu a přidal se v písničce
Čtyři páry bílejch koní.
Po skončení „Štací“ následovalo Šansonárium – šansony o životě a smrti, lásce
15
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a nenávisti, o radosti i smutku, vycházející z básní Miloně Čepelky, k nimž hudbu
napsal, a klavírního doprovodu zpěvačky
Báry Šampalíkové se ujal, právě Patrik
Ulrich. Sklidili uznalý potlesk publika
a poklonu za krásně zhudebněné balady
vyslovil i autor básní.
Ale zpět k dokumentu. Během pětapadesáti minut se před očima diváka
ve vzpomínkách odehrají mnohé z důležitých okamžiků života Miloně Čepelky,
zavede přitom na „svoje“ místa a nechá
promluvit své kolegy z Divadla Járy Cimrmana – Zdeňka Svěráka, Petra Bruknera, také ty nové – Ondřeje Vetchého,

Miroslava Táborského nebo pokračovatele rodinné tradice Josefa Čepelku. Miloň
Čepelka se netají ani tím, kde a v jaké poloze se mu nejlépe píšou básně či prozaické texty – k překvapení mnohých je to
vleže na koberci.
A protože se jedná z části o dokument
humorný, ocitujme verše, které herci DJC
„složili“ na Liberecku a které zazněly
ve filmu i během besedy v Dobrušce: „Ještěde, Ještěde, ještě to „de“, dnes to ještě
„de“, Sněžko, Sněžko, zítra už těžko.“
Přejme tedy Miloni Čepelkovi, ať často a ještě dlouho vidí před sebou Ještěd!
(eda)

Nové výzvy pro Festival F. L. Věka

Už ve chvíli,
kdy končí jeden
ročník, začíná
příprava dalšího. Abonentky na rok 2022,
které lze zakoupit v Informačním centru
v Dobrušce, jsou jedním z důkazů. Pojďme se tedy s výkonným ředitelem Ladislavem Horčičkou a dramaturgem Pavlem
Svobodou naposledy ohlédnout za letošním festivalem a poodkrýt oponu toho
příštího.

Pozoruhodná skladba dobrušského rodáka Augustina Šenkýře zakončila letošní
Festival F. L. Věka. Potlesk vestoje nadšených posluchačů a špičkové výkony všech
vystupujících umělců a souborů byly tou
nejlepší odměnou organizátorům, kteří se
v červnu rozhodli jít do značného rizika
a 11. ročník přes velice nejisté podmínky
uspořádat.

Ladislav Horčička: Vážíme si přízně našich věrných posluchačů
Festival F. L. Věka 2021, který začal nezvykle již 5. srpna a skončil 26. září, je
minulostí. Přes značně nejistou covidovou situaci, panující v závěru prvního
pololetí roku, jste se nakonec rozhodli
tento ročník uspořádat. Bylo to z pohledu výkonného ředitele pořádajícího
spolku správné rozhodnutí?
V loňském roce jsme 10. ročník nedokončili. Z devíti koncertů jsme stihli
uspořádat pouze šest. Nechtěli jsme tuto
situaci opakovat a rozhodli jsme se předejít možným komplikacím. Ve Spolku
F. L. Věka po dlouhém zvažování padlo
rozhodnutí uskutečnit festival od června
do září 2021 i přes to, že to není z hlediska návštěvnosti nejlepší období.
Snažili jsme se v předstihu dostatečně
informovat posluchače o termínech koncertů. Sály nebyly úplně vyprodané, ale
nemožnost navštívit kulturní akce na jaře
nám přivedla dostatečný počet posluchačů. S odstupem mohu konstatovat, že rozhodnutí uspořádat 11. ročník bylo správné.
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Během léta jste nabídli slušnou porci
vysoce kvalitní kultury. Jste spokojen
s úrovní a průběhem festivalu?
Podařilo se nám přivést do Podorlicka zajímavé interprety a hudební soubory. Kvalita a hudební provedení všech
interpretů byla na velmi vysoké úrovni.
Všech devět koncertů bylo po organizační
stránce dobře připravených a zajištěných.
Myslím, že se nám společně povedlo opět
posunout laťku festivalu o stupínek výše.
Jeden z koncertů proběhl v showroomu vaší firmy Servisbal Obaly a jeho
program navíc obohatila výstava k 150.
výročí narození světově uznávaného
malíře Františka Kupky. Jaké ohlasy
měla akce u partnerů vaší společnosti
a jak ji hodnotíte vy sám?
Když jsem se od Jiřího Králíčka dozvěděl o možnosti upořádat výstavu reprodukcí obrazů Člověk a země od Františka
Kupky, okamžitě mě napadlo sloučit koncert Epoque Quartet a výstavu dohromady.
Využili jsme k tomu zázemí administrativní budovy firmy Servisbal. Celý
večer jsme věnovali
francouzské
kultuře. V přízemí
jsme
uspořádali
koncert s maximální kapacitou sálu.
Na schodišti upoutaly pozornost návštěvníků nádherné
fotografie Francie
a Paříže od Jiřího

Štěpána. A v prvním patře budovy na návštěvníky čekalo překvapení v podobě 13
reprodukcí Kupky z období 1899‒1905.
Originálním doplňkem pak byly knihy
o díle malíře Kupky v nádherných kazetách z Kambodže, Mongolska a Číny.
Po přestávce pokračoval koncert a podle
potlesku, reakcí diváků a posluchačů se
domnívám, že se celá akce povedla.
Jsem velmi rád, že reprezentativní prostory firmy slouží i rozvoji kultury v našem městě.
Kde do budoucna vidíte prostor pro
další inovace a vylepšení festivalu?
Prvních deset ročníků bylo zaměřeno
výhradně na hudbu. S přicházejícími novými výzvami se záběr Spolku F. L. Věka
začíná rozšiřovat i do dalších oblastí.
Jednou z prvních akcí, takzvaně mimo
hudbu, bylo vymyšlení a realizace projektu „Světlo v temných časech“ s obrazovkou u radnice, kterým jsme chtěli
povzbudit spoluobčany v době předvánočního “lockdownu“, a šířit optimismus
v nelehké době. Druhým počinem je pak
výše zmíněná výstava Františka Kupky.
Také se nabízí zlepšit propojení na další kulturní akce v regionu a příslušném
termínu. Pokračujeme v hledání originálních míst se skvělou akustikou v okolí
pro naše koncerty. V současné době začínáme připravovat program pro příští ročník. Vážíme si věrnosti našich abonentů
a posluchačů. Poděkování také patří všem
členům týmu organizátorů, kteří festival
připravují ve svém volném čase.
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Pavel Svoboda: Festival bude pokračovat na vysoké úrovni
Bylo hodně složité sestavit program 11.
ročníku festivalu v tak nejisté situaci,
jaká panovala v závěru jara?
Bylo to mimořádné v tom, že jsme
nahrazovali tři zrušené koncerty z roku
2020, které nám pandemie nedovolila
realizovat. To se letos naštěstí podařilo.
Pro jistotu jsme festival uskutečnili již
v srpnu a září, aby nám případná další
omezení tuto situaci nezopakovala. Věřím
ale, že již taková plošná omezení nebudou
potřeba.
Letošní ročník vlastně začal už v květnu, kdy byla udělena Cena festivalu
F. L. Věka dalšímu laureátovi. Stal se
jím známý cimrmanolog Miloň Čepelka. Jak došlo k tomu, že se slavnostní
akt se stal součástí natáčení dokumentu
Štace Miloně Čepelky?
Bylo to krásná shoda náhod. Víme,
že Miloň Čepelka je nejen známý herec
a „cimrmanolog“. Je také neuvěřitelně talentovaný a aktivní v mnoha dalších uměleckých oborech. To se málo ví. A proto

byl ideálním kandidátem na Cenu festivalu F. L. Věka, která má za úkol na takové
lidi upozorňovat a ocenit jejich aktivitu. To, že se o něm k jeho narozeninám
zrovna natáčel dokument České televize
a jeho režisérem byl kamarád Patrik
Ulrich, to už se stalo tak nějak samo.
Díky přesunu začátku festivalu na úvod
srpna se podařilo uskutečnit všech devět koncertů. Jste spokojen s průběhem
a úrovní?
Samozřejmě. A věřím, že i posluchači
byli spokojeni.
Po roční pauze jsou v prodeji ABO
vstupenky na rok 2022. Prozradíte zájemcům o abonmá něco z dramaturgie
příštího ročníku?
No, to je dilema! Měla by to být paráda
jako v roce 2018. Kdo si vzpomene na symfonický koncert v továrně, bude vědět. Ale
já nerad prozrazuji věci, které jsou teprve
ve fázi jednání, navíc s mnoha neznámými. Každopádně festival bude pokračovat

na vysoké úrovni. Přestože mě mrzí, že já
sám se z pracovních a časových důvodů nebudu moci podílet na jeho realizaci, mám
ohromnou radost, že Spolek F. L. Věka má
skvělé členy a vedení a že je to baví. Obrovské poděkování všem!
(eda)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – listopad 2021
Beletrie pro dospělé
Jan Bauer
Ztracený diadém: případy královského soudce Melichara
Štěpán Javůrek
Chaloupky
J.M. Winchesterová
Ještě jedna lež
Lisa Genova
Poslední věta
Danielle Steel
V otcových stopách
Janet Skeslien Charlesová Pařížská knihovna
Pavel Hrdlička
Komu to prospívá?
Arta Paasilinny
Země skrytých úsměvů
Malála Júsufzajová
Bez domova: příběhy dívek, které dokázaly změnit svůj osud
Kathryn Hughesová
Klíč: minulost jedné ženy skrývá klíč k budoucnosti druhé
David Michie
Dalajlamova kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu
Jan Cimický
Opuštěné nádraží
Jarmila Pospíšilová
Pod Palcem
Vlasta Javořická
Kytka bílého bezu
Naučná literatura pro dospělé
Pavel Kolář
Posilování stresem
Aurore Widmer
Kouzlo krystalů
Petr Macek
Naprosto nezbytná Hana Zagorová
Julia Watkins
Žijte prostě
Paul T. Mason, Randi Kreger
Život v papiňáku: hraniční porucha osobnosti ve vztazích
Eva-Maria a Wolfgang Dreyerovi Velký průvodce lesem
papež František
Bůh a svět, který přijde
L. Klicperová, M. Kutilová Poslední zapálí vesnici
Pomazánky
Regionální literatura
Eliška Havlová a kol.
Krajem Františka Kupky
Pavla Skalická
Věra Jičínská: doma v Dobrušce
kol. autorů SKI KLUB Dobruška
Padesát let veřejné lyžařské školy Dobruška

Jiří Raichl
Pomalá voda
Oldřich Hulc
Pohledy ze života
Čs. legionáři okresu Rychnov nad Kněžnou (3 svazky)
Literatura pro děti
Markéta Pilátová
Veverka z Vamberka. Na zahradě
Alexandra Bracken
Poslední život prince Alastora
David Košťák
Mariana a rozteklý kopeček
Petra Martišková
Tajemství obsidiánu
Martina Komárková
Ema se má
Katie Kirbyová
Neskutečně trapný život Lottie Brooksové
Sven Nordqvist
Jak byl Fiškus malý a ztratil se
Daniela Prusse
Bagry, traktory a popelářské vozy
Ursel Scheﬄerová
Motýlí pošta: příběh o odcházení a vzpomínání
Cassandra Clare
Pekelné stroje (1.-3. díl)
Kačeří příběhy 1. Cesty za dobrodružstvím
Lucy Powrieová
Klub knihomolských srdcí
Isabel Gainesová
Dýňové překvapení. Medvídek Pú
Daniela Kroluperová
Ztracená náušnička
Pro širokou veřejnost:

LOVCI PEREL
Lovci perel zbystřete! Lovit perly můžete už jen do 24. listopadu. Tak neváhejte a přijďte si k nám pro soutěžní knížky. V prosinci své úlovky zúročíte na velkém předvánočním jarmarku.

STÁNEK KNIHOVNY MĚL OPĚT ÚSPĚCH
Při Svatováclavských slavnostech jste mohli letos zase navštívit stánek knihovny. Knihovna nabízela k prodeji vyřazené knihy
a časopisy a propagovala své akce. Musíme říci, že ve stánku
bylo pořádně rušno! Naši příznivci si zakoupili celkem 533 knih
a 56 balíků časopisů. Všem návštěvníkům stánku děkujeme
a těšíme se zase za rok na další příjemný sobotní den strávený
ve stánku knihovny!
17
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Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Rebecca Gablé: ÚSMĚV ŠTĚSTĚNY
1. vydání, Praha, Euromedia Group, 2021,
973 s., 699 Kč
Anglie 1360. Po smrti svého otce,
bývalého hraběte z Waringhamu, uprchne dvanáctiletý Robin z klášterní školy.
Vstoupí do služby jako stájník na statku,
který kdysi patřil jeho rodině. Jako syn
údajného velezrádce patří k nemajetným
a je odkázaný na milost vrchnosti. Především Mortimer, syn nového hraběte, šikanuje Robina, kde jen může. Mezi chlapci
vznikne smrtelné nepřátelství. Ale Robin
jde svou cestou, která ho posléze zavede
zpět do světa šlechty a rytířství a nakonec i ke dvoru. Po boku charismatického
vévody z Lancasteru prožije polní tažení,
vzpoury a politické triumfy – a setká se
s ženami, které jsou stejně
krásné jako nebezpečné. Ale
kolo Štěstěny
se točí nepřetržitě dál, a zatímco Anglie
se pod vládou
mladého, nezkušeného krále řítí do zkázy,
Robin
náhle
znovu stojí proti svému dávnému nepříteli…

Literatura pro děti:
Michaela Fišarová:
ELA V ZEMI TROLLŮ
1. vydání, Praha, Albatros, 2021, 187 s.,
299 Kč
Úžasný příběh plný zvratů a magie
o síle přátelství, toleranci a odpuštění.
Toužíte poznat krásy a záhady ostrova,
kde žijí trollové? Tenhle dětský cestopis
vás tam přenese! Chtěli byste navštívit
úchvatnou zemi ledu a ohně? Ostrov plný
dřímajících sopek, tryskajících pramenů,
nádherných ledovců a tajemných trollů?
Máte štěstí – právě na takový vás vezme
holčička Ela v této knížce. Ačkoli ona to
není ani tak knížka, jako Elin cestovatelský deník… Připoutejte se, odlétáme
za dobrodružstvím na báječný Island!

Pro děti do 7 let:
úterý 2. listopadu v 15.00
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské
oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na další Pohádkování, kde si
přečteme pohádku O bláznivém větru.
Po pohádce si vytvoříme větrolap.
Pro rodiče a děti do 2 let:
čtvrtek 4. listopadu
v 10.00 v dětském oddělení
HRÁTKY PRO MRŇOUSKY
v rámci projektu BOOKSTART
– S knížkou do života
Městská knihovna zve rodiče a malé
děti do 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!
DEN POEZIE
Dobrušská knihovna
připravila v rámci letošního festivalu Den poezie akci pro dobrušské školáky:
8. a 20. listopadu v dopoledních hodinách
„HLEDÁ SE…BÁSNIČKA!“
Hravá hodinka s poezií pro žáky 4. tříd
místních základních škol

ZE ŠKOL
SPŠel•it Dobruška získala za školní rok 2020/2021
v hlasování zaměstnavatelů první místo v kraji

Škola doporučená zaměstnavateli, tak
se jmenuje soutěž Klubu zaměstnavatelů,
ve které firmy dávají svůj hlas středním
školám s největším přínosem pro trh práce. První místo v Královéhradeckém kraji
za rok 2020/2021 získala Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních
technologií v Dobrušce.
Zisk hodnotíme jako velký úspěch. Je
to také výborná zpráva nejen pro ty naše
studenty, kteří se již brzy budou zajímat
o své uplatnění v praxi, ale i pro ty, kteří
si naši školu pro svoji přípravu na život
18

teprve vyberou.
V obou případech jim zaměstnavatelé dávají
jasný vzkaz, že o ně bude po absolvování
školy zájem a získají dobré zaměstnání
v regionu. Tato důvěra a podpora zaměstnavatelů nás velmi těší, je to ocenění naší
dlouholeté aktivní oboustranné spolupráce s firmami a hlavně kvalitní práce našich úspěšných absolventů v praxi. Je to
i významné ocenění práce všech zaměstnanců školy a také velmi důležitá motivace do práce další.
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií se v této
soutěži již tradičně drží mezi zaměstnavateli nejlépe hodnocenými středními škola-
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mi. Během sedmi let trvání soutěže jsme
byli vždy na předních místech v Královéhradeckém kraji, z toho čtyřikrát na místě
nejvyšším. Ocenění za první místo pro rok
2020/2021 jsme převzali na slavnostním
shromáždění zástupců středních škol a firem z rukou zástupců Klubu zaměstnavatelů a Registru praxí na zámku v Chlumci
nad Cidlinou, kde se zároveň vyhlašovaly
výsledky soutěže Zaměstnavatel regionu
2021 společnosti Sodexo.
Troufám si tedy říct, že prestiž školy
i její nadstandardně dobré vztahy se zaměstnavateli přečkaly obtížné období

a vynucená omezení v dobré kondici a návrat do normálu se tedy může uskutečnit
navázáním na vše již praxí ověřené, dokonce na ještě lepší úrovni.
A co si o tomto ocenění naší školy
myslí sami studenti? Z rozhovorů s nimi
víme, že oceňují zejména moderní technologie, díky kterým mohou získat neuvěřitelný rozhled, dále velmi dobré
studijní podmínky pro ty, kteří se chtějí ve škole něco naučit, a v neposlední
řadě vybudované dobré jméno školy
a jistotu, že po jejím ukončení budou
mít daleko větší šanci najít si zajímavou

a dobře ohodnocenou práci.
Všem našim partnerským firmám (jejich počet v současnosti překročil již
čtyři desítky) ze srdce děkujeme za dosavadní spolupráci, pomoc a všestrannou
podporu školy a těšíme se nejen na pokračování spolupráce, ale i na její další rozvoj a nové formy. O dobré jméno
u zaměstnavatelů budeme usilovat i nadále a zároveň věříme, že nám jej pomohou udržet a šířit i další generace našich
absolventů.
Ing. Milan Maršík,
ředitel SPŠel•it Dobruška

Putování s hendikepem
Ve středu 15. září žáci druhých a třetích ročníků Střední průmyslové školy
elektrotechniky a informačních technologií (SPŠel•it) Dobruška měli možnost
zúčastnit se jedinečné akce Putování
s hendikepem.
Smyslem akce bylo ukázat těmto mladým lidem, jak se žije nevidomým. Podobné projekty jsou vždy velice zajímavé,
protože nám umožňují nejen o nevidomých lidech slyšet, ale zároveň si vyzkoušet některé rutinní úkony, které jsou

pro nás „koukavce“
snadné, avšak pro
slepého člověka to
může být nepředstavitelně náročná činnost.
Akci
Putování
s hendikepem přiblížil žák druhého ročníku Dušan
Pražák: „Na jednom ze stanovišť
byla nevidomá paní
s asistenčním psem.
Vyprávěla příhody a zkušenosti, které v životě prožila. Tyto poznatky pro nás byly
velmi zajímavé a přínosné, jelikož nás poučila například o tom, jak se k nevidomým
chovat.
Na dalších stanovištích si žáci mohli vyzkoušet být na nějaký čas nevidomí
a zkoušet každodenní činnosti, jako například nalévat vodu do hrnku, chodit po terénu s překážkami, změřit si tlak a váhu
speciálními přístroji, počítat peníze, podepsat se, zjistit obsah skleničky pomocí

pouhého čichu, psát na psacím stroji pro
nevidomé nebo číst Braillovo písmo."
Věřím, že si naši žáci budou při setkání s nevidomým člověkem jistější. Budou
vědět, jak ho mají správně oslovit, třeba
i s nabídkou pomoci, ale zároveň se třeba
lépe vcítí do jeho náročné životní situace.
Zároveň byla tato akce ukázkou neuvěřitelné a inspirativní odvahy nevidomých
lidí, kteří pomáhají ostatním, ačkoliv sami
musí každý den hledat své světlo ve tmě.
Bylo nám ctí.
Bc. Michaela Herclíková

Studentské volby na průmyslovce
Na středních školách po celé České republice se v pondělí 20. a úterý 21. září
uskutečnily Studentské volby. Jedná se

o aktivitu neziskové organizace Jeden svět
na školách. Středoškoláci, mezi nimiž nechyběli studenti SPŠel•it Dobruška, si
„nanečisto“ vyzkoušeli volit politické
strany, hnutí a koalice, které kandidovaly
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v říjnových volbách.
Studenti vybírali z 22 stran, hnutí
a koalic. Voleb se
zúčastnilo 312 škol,
toho 159 gymnázií,
120 středních odborných škol (SOŠ) a 33
učilišť (SOU). Bylo

odevzdáno 40 899 platných hlasovacích
lístků. A jak volby dopadly? To můžete
zjistit na webových stránkách Jednoho
světa na školách www.jsns.cz.
(np)
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Nová školní budova se představuje
Střední škola – Podorlické vzdělávací
centrum Dobruška představuje svoji novou školní budovu pro odborný výcvik,
která už několik měsíců stojí v jejím areálu a o které se v Dobrušce hodně mluví. A kde ji nejdříve uvidíte? Na výstavě v malém sále Společenského centra – Kina 70, kde si po celý měsíc
listopad můžete prohlédnout barevné fotografie, které zachycují
průběh její stavby.
Ta trvala pouhých 240 dní, začala demolicí budov, jež už nevyhovovaly výuce, a skončila předáním vlastní stavby. Postavila
ji firma Stylbau, s. r. o., z Hradce Králové. Malá střední škola
z Dobrušky by si tuto svoji novou dominantu nemohla pořídit bez
projektu „Zkvalitnění konkurenceschopnosti a podpora vzdělanosti“. Náklady na stavbu a její vybavení dosáhly celkové částky
83 434 966 Kč. Vlastní zastavěná plocha má rozlohu 1 292,31
m2, kde délka činí 52 m, šířka 25 metrů a výška 14 metrů. Budova je plně bezbariérová, mezi 1. a 2. podlažím lze použít výtah.
Přístupové cesty vedoucí k nové budově pak září černou barvou
nového asfaltu. I ty umožňují bezbariérový přístup až ke vchodu
do budovy.
Interiér nové budovy tvoří přízemí a první patro. V přízemí
najdete učebnu robotiky s řídícím pracovištěm, učebnu CNC obrábění také s řídícím pracovištěm, učebnu svařování a Svářečskou školu. V prvním patře je deset odborných učeben, z toho tři
laboratoře a dvě plně vybavené počítačové učebny.
I vybavení budovy odpovídá moderním trendům dnešní doby
a bylo také pořízeno z projektu. Kromě nábytku je to hlavně nepřehlédnutelný CNC vláknový laser, pětiosé CNC obráběcí centrum, šest robotů Kuka, plotter A0, svářecí boxy a další drobnější
stroje a přístroje potřebné pro výuku plně vzdělaných absolventů.
Ale toto všechno už uvidíte „naživo“, neboť následně po výstavě bude nová budova otevřena veřejnosti při Dnech otevřených
dveří, které proběhnou v celém areálu školy 3. a 4. prosince. Je
už na vás, jestli si na začátku prosince uděláte čas na prozkoumání nejnovější školní budovy v Královéhradeckém kraji, na které
vás výstava ve Společenském centru – Kina 70 určitě zve.
V závěru bychom chtěli pogratulovat našemu řediteli Ing. Vladimíru Voborníkovi, který za své mnohaleté působení ve vedení
školy a za úsilí, které věnoval právě nové školní budově, obdržel
na slavnostním večeru města stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky. Gratulujeme!
(jme)

Školní projekt – 180. výročí narození
Antonína Dvořáka

V hodinách hudební a výtvarné výchovy
se žáci II. stupně ZŠ
Fr. Kupky zabývali životem a tvorbou
našeho nejvýznamnějšího skladatele Antonína Dvořáka. Zjišťovali si informace
o jeho životě a ty zpracovali do projektu.

Poslouchali ukázky z jeho děl a vyzkoušeli si i napodobit zvuky lokomotivy,
které připomíná jeho nejznámější skladba Humoreska. Dozvěděli se tak mnoho
zajímavého i o podmínkách života lidí
v 19. století.
Jana Čížková

Hurá na výlet do Orlických hor!
Je jasné, že škola je zejména o tom,
abychom se učili nové věci. Žáci od učitelů, ale i učitelé od žáků. Již dlouho
a vytrvale na tom pracujeme, občas je
tedy třeba vyrazit společně i mimo ško20

lu a užít si trošku akční zábavy nebo
krásné přírody, kterou tu máme na dosah ruky. Sem tam vyjedeme se třídou
8. B ZŠ Fr. Kupky na mimoškolní akci,
ať už o letních prázdninách, kdy jsme
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vyzkoušeli laser game a paintball, nebo
o víkendu.
V letošním roce jsme využili posledního krásného a teplého počasí a vyrazili
na pěší túru do Orlických hor. Tentokrát
jsme přizvali i rodiče a byli jsme rádi,
že se přidali i mladší sourozenci. Ti samozřejmě nejvíce ocenili psího účastníka
a už se prý těší na další společnou akci.
Náš výlet tedy započal u Šerlišského
mlýna. Přes Masarykovu chatu jsme došli
na Velkou Deštnou. Zde jsme vystoupali
na rozhlednu, odkud byl překrásný výhled
do širokého okolí. Příjemnou procházku
jsme zakončili společným obědem a potom jsme se všichni vydali zpět do svých
domovů.
Kateřina Hrubešová

Kurz dopravní výchovy
Žáci 5. A Základní
školy Pulická v září navštívili dopravní hřiště
v Rychnově nad Kněžnou. Ve 4. ročníku absolvovali kurz dopravní
výchovy, který probíhal i v období distanční výuky formou online, kdy dostávali
různé úkoly v Google učebně. Učili se poznávat dopravní značky, základní pravidla
silničního provozu pro chodce a cyklisty,
po zhlédnutí výukových videí na www.
bezpecnecesty.cz plnili testové otázky.
Další informace získali po otevření škol
během prezenční výuky v měsících květen a červen. Na začátku září si všechny
získané vědomosti zopakovali a mohli vyrazit na dopravní hřiště.

Ve své třídě mají
i model dopravního
hřiště, kde mohou
s figurkami natrénovat jízdu. Na dopravním hřišti je
čekaly čtyři náročné
úkoly. První představovaly
testové
otázky, které probíhaly v učebně v budově a po vyhodnocení testů žáci měli možnost získat průkaz
cyklisty. Venku čekaly dvě různé jízdy
zručnosti s překážkami a jízda na dopravním hřišti se značkami a semafory. Žáci se
rozdělili do tří skupin a na hřištích se střídali, takže v menším počtu si mohli svoje
cyklistické schopnosti zlepšit.

Akci pomohlo velmi pěkné počasí,
nálada byla skvělá, stihli jsme i zmrzlinku za odměnu na náměstí. Žáci, kteří nedosáhli potřebného množství bodů
v testu a nezískali průkaz cyklisty, si mohou akci zopakovat se čtvrťáky na jaře
v příštím roce.
Mgr. Jiřina Pultarová, třídní učitelka

Cyklovýlet za Babičkou
Slunečné dny babího léta využili žáci
deváté A a deváté B Základní školy Pulická k uspořádání dvou cyklovýletů do Ratibořic. Vedle sportovního výkonu, na cestě
tam a zpět ujeli vždy 52 kilometrů, bylo
jejich cílem porovnat literární obraz podaný Boženou Němcovou se skutečností.
A tak se nejprve zastavili v České Skalici před starou školou, do níž Barunka,
tehdy ještě Barbora Panklová, chodila,

a poté se vydali kolem loveckého pavilonu, kde si oživili
znalosti o klasicistní
architektuře,
před
ratibořický zámek.
Prošli kolem zámeckého skleníku
a ukázali si i původní nuzný byt rodiny Panklovy, který
vůbec nepřipomíná
milou
chaloupku
z novely Boženy
Němcové. Tam si
připomněli skutečný osud babičky, jež
se narodila v Křovicích, ale zemřela
ve Vídni. U splavu
si pak oživili životní
příběh Viktorky, jež
nezemřela po zásahu bleskem, ale do-

konce přežila i autorku povídky. U mlýna
nemohla chybět zmínka o Mančince, kamarádce Barunky, která dnes odpočívá
na hřbitově v Bílém Újezdu jako Marie
Toběrná. Ve mlýně pak sice pan otec nebyl, zato v zahradě cyklisty uvítalo občerstvení, kde každý něco ochutnal. Při
prohlídce zámeckých komnat na všechny
zapůsobilo prostředí, ve kterém žila Kateřina Vilemína Zaháňská – „paní kněžna“.
Při návratu domů již mnohdy při výjezdech do stoupání těžkly nohy, ale všichni
se s únavou statečně poprali a hlavně –
ve zdraví dojeli domů.
(jf)
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Zlatý tým ze ZŠ Opočenská
Devětadvacátý ročník Sportovního
desetiboje se po roce poznamenaném
koronavirovou pandemií, kdy jsme byli
ochuzeni o všechny sportovní i kulturní
aktivity, konal 23. září v areálu kempu Orlice v Kostelci nad Orlicí. Soutěž pořádala

Základní škola a Praktická škola Rychnov nad Kněžnou a uskutečnila se díky
finanční podpoře Královéhradeckého kraje. Tříčlenné hlídky změřily své síly v kategorii mladších a starších žáků, do boje
o medaile jsme nasadili dva týmy.
Do
sportovního klání se zapojili
žáci základních škol
speciálních
okresu Rychnov nad
Kněžnou a dobrušská Základní škola,
Opočenská, která se
ho pravidelně účastní, zaslouženě vybojovala v kategorii
starších žáků první
místo. Soutěžilo se
v šipkách, postřehovém závodě, hodu
házecí raketou Buzzooca na cíl, kopu
na bránu, hodu

na golfový žebřík, slalomu dvojic s páskou na nohou, hodu na odrazovou branku,
bowlingu, chytání míčku a slackline.
Naše hlídka bravurně obstála ve všech
deseti disciplínách. Její člen David Ferko,
který byl i v loňském ročníku zlatý v kategorii mladších žáků, se letos dokázal
prosadit i v náročné konkurenci starších.
Ke svému úspěchu se zdravým sebevědomím řekl: „Už z minulého ročníku jsem
věděl, do čeho jdu, a i když některé letošní disciplíny byly pro všechny účastníky
úplnou novinkou, podařilo se mi je úspěšně zvládnout.“ Mile překvapil i členy
druhého družstva, které na stupně vítězů
nedosáhlo, když se s nimi nezištně rozdělil o hodnotné ceny.
Celé dopoledne provázela příjemná atmosféra, ke které nemalou měrou přispělo
nejen krásné počasí, ale i možnost téměř
po roce se opět setkat s kamarády. Poděkování patří i pořadatelům a sponzorům,
bez jejichž obětavosti a nadšení pro práci
se žáky se speciálními potřebami, by se
tato již tradiční akce neuskutečnila.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Zdařilé představení
Hrobka s vyhlídkou
První říjnové pondělí se ve velkém sále Společenského centra
- Kina 70 uskutečnila premiéra divadelního představení Hrobka
s vyhlídkou. Hru Normana Robbinse nastudovali členové Literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Dobruška
v režii Jana Holka. Mladí herci Alžběta Balcarová, Veronika
Kotvová, David Zrzavý, Anna Pumrová, Agáta Dyntarová, Oliver Schejbal, Slavomír Bílek, Amálie Kvapilová, Adéla Cejnarová a Jiří Vogl se o osm dnů později v repríze představili žákům
druhého stupně ZŠ Fr. Kupky. Další repríza se uskuteční opět
v dobrušském Kině 70 ve středu 3. listopadu od 19 hodin. Vstupné je dobrovolné. Přijďte se podívat na velice zdařilé představení
mladých dobrušských herců a ocenit jejich výkony.
(mr, dr)

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
06. 11.
07. 11.
13. 11.
14. 11.
17. 11.
20. 11.
21. 11.
27. 11.
28. 11.
04. 12.
05. 12.

MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
MDDr. Rýdlová Zuzana
Tyršova 515, Opočno
MUDr. Salamin Akram
Kvasinská 129, Solnice
MUDr. Skřičková Zdena
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Sudová Simona
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Světlík Filip - FSmile s.r.o. Tyršova 515, Opočno
MUDr. Štulík Richard
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Tancurinová Jana
nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
MDDr. Učňová Petra - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Veselská Renata
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
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494 322 706
777 667 353
602 152 873
494 515 695
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
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8.11.2021
Výtvarný obor Základní umělecké školy v Dobrušce
vás srdečně zve na výstavu výtvarných prací na téma:

LÁSKA VESMÍRNÁ
Základní umělecká škola v Dobrušce, Kostelní 728
Vás zve na celodenní akci

ZUŠ OPEN 2021
10,00 – 18,00 hodin

volná prohlídka školy včetně nové půdní
vestavby (učebny výtvarného a literárnědramatického oboru)

12,00 – 18,00 hodin

možnost nahlédnout do výuky žáků

17,00 – 18,00 hodin

žákovský koncert v sále školy

Výstava bude probíhat v Knihovně Dobruška
během celého listopadu 2021.
Láska vesmírná vychází z výtvarné soutěže, která
proběhla během jarního distančního vyučování. Této
soutěže se účastnili žáci od 6 do 18 let.
K vidění budou i další práce šikovných žáků, a to
od kresby, přes malbu až ke grafice.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
regionální
podpora:

Město Dobruška

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Padesát let Veřejné lyžařské školy Dobruška
1971 – 2021 (I. část)
V letošním roce si
připomínáme 50. výročí založení Veřejné
lyžařské školy Dobruška (VLŠ). Naše
škola prošla za padesát let značným vývojem. Z původní party nadšenců, kteří se
bez odpovídajícího technického zázemí
a s minimem prostředků, ale o to s větším
nadšením, věnovali výcviku dětí, se VLŠ
postupně změnila v organizaci s kvalitním
technickým zázemím a širokou členskou
základnou kvalifikovaných instruktorů,
cvičitelů a technického personálu. Hlavní
myšlenka, se kterou byla škola založena,
zpřístupnit lyžování a snowboarding co
nejširšímu okruhu dětí a mládeže, je pro
nás stále aktuální a platná.
Je za námi 50 let práce a činnosti, která
v regionu podporuje sportování v oblasti lyžování a snowboardingu. Vychovává v dětech sportovního ducha, vede je
k samostatnosti, lásce k horám, přírodě,

kamarádství a učí je pomáhat jeden druhému. Za dobu její existence prošly školou tisíce dětí a vystřídaly se zde stovky
cvičitelů, instruktorů, technického personálu a dalších podporovatelů. SKI KLUB
Dobruška (SKI KLUB) a jeho VLŠ stále
fungují na principu dobrovolnosti. Členové se účastní a vykonávají veškeré funkce
a práci bez nároku na mzdu a jakýkoli honorář. Na těchto hodnotách VLŠ vznikla
a v duchu těchto myšlenek a hodnot chce
ve své činnosti i nadále pokračovat.
Založení a rozvoj Veřejné lyžařské školy v letech 1971–2009
Počátky organizovaných lyžařských
zájezdů z Dobrušky do Orlických hor
jsou spojeny s tehdejším Vojenským topografickým ústavem v Dobrušce (dále
VTOPÚ). Někdy okolo roku 1961 začala skupina příznivců lyžování, především
z řad zaměstnanců VTOPÚ a jejich rodin-

Spoluzakladatel VLŠ a její první vedoucí
Ing. Otokar Krásný.
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ných příslušníků, společně nepravidelně o nedělích vyjíždět do Orlických hor.
Přepravovali se vojenským nákladním
vozidlem Praga V3S, kde jako velitel
vozu seděl budoucí spoluzakladatel VLŠ
Ing. Otokar Krásný. V dalších letech se
několik zájezdů uskutečnilo i pronajatým
autobusem. Protože ohlas na tyto zájezdy
byl značný, sestavila ještě na podzim roku
1971 skupina organizátorů (Ing. Otokar
Krásný, Ing. Igor Šimon a Jaroslav Vavruška) propozice akce s názvem „Zájezdový dětský lyžařský kurz“. Oficiálně
jsme se stali Veřejnou lyžařskou školou,
a to mezi prvními v tehdejším Československu, udělením licence č. 7 v roce 1979.
Vedoucími VLŠ byli Ing. Otokar Krásný
(1971–1980) a Ing. Josef Peichl (1980–
1990). Vedoucím SKI KLUBu byl od jeho
vzniku v roce 1990 do roku 2009 Jiří Holásek. Ve vedení VLŠ se pak střídali Jiří
Holásek, Jiří Sedláček a Ing. Igor Šimon.
První veřejný zájezdový lyžařský kurz
se uskutečnil v zimě 1971/72. Zúčastnilo se ho 57 dětí z Dobrušky a Opočna.
Proběhl pod vedením vedoucích, kteří již
měli cvičitelskou kvalifikaci. Počet zájemců se rok od roku zvyšoval, od poloviny 70. let to bylo vždy více jak 200 dětí
a koncem 80. let měla škola kolem 300
dětí. V prvních ročnících se jezdilo tam,
kde byl blízko silnice přiměřený svah, pokud možno s lyžařským vlekem. V paměti
jsou zájezdy na Nový Hrádek, do Dobřan

Areál Kutl v Olešnici v Orlických horách,
80. léta minulého století – chata Kutlík.

a okolí Deštného
v Orlických horách.
Nakonec jsme se
uchytili na Šerlišském mlýně, kde
jsme používali lyžařský vlek LV 200
na upínací kotvy
s dřevěným prkénkem. Dále jsme využívali areály v Kutlu
u Olešnice v Orlických horách (od 80.
let do roku 2011)
a pod Masarykovou
chatou (od počátku
90. let dosud), kde
byly obdobné kotvové vleky.
Vedení VLŠ se
od 80. let minulého století dařilo
postupně získávat
finanční prostředky
od ČSTV, pojišťoven, vedení měst
Dobrušky a Opočna a dalších zdrojů, Šerlišský mlýn, 70. léta minulého století – družstvo na svahu
které byly využity a ukázka výcviku.
k budování a rozvoji našich areálů. Vše nosiči, opravili maringotky nebo postavili
sloužilo pro zvyšování kvality výcviku, chatky. V nich bylo možné vařit čaj pro
bezpečnosti na svahu a zlepšení zázemí děti a ukládat věci.
V roce 1987 jsme pro přepravu matepro děti. Především jsme obměnili zastaralé vleky za modernější s teleskopickými riálu zakoupili sněžný skútr Buran, který
nám sloužil až do roku 2018. Později jsme
pořídili pro úpravu svahu starší rolbu
Pisten Bully PB 200, ta sloužila do roku
2010. Velkým přínosem bylo pořízení barevných vestiček, především pro družstva
přípravek, a tak byl na svahu o dětech
krásný přehled. Výcvik dětí zajišťovalo
na padesát cvičitelů a techniků.
Ing. Karel Vítek

Areál pod Masarykovou chatou, první dekáda nového milénia – buňka s vlekem.

Druhý díl bude věnován rozvoji v letech
2009 – 2021 a budoucnosti SKI KLUBu
a jeho Veřejné lyžařské školy.

Šikovné ruce v Rýdlově vile
Ve dnech 24. a 25. září se v Rýdlově
vile uskutečnila tradiční výstava ručních
prací s názvem Šikovné ruce. Návštěvníci výstavy se mohli potěšit pohledem
na výrobky vyšívané, paličkované, pletené, háčkované, z korálků, protlačovaného
papíru, na šité panenky, na výrobky vyřezávané ze zeleniny, řezbářské práce apod.
Zapůjčeno bylo 300 kvalitních výrobků
od dvaceti tvůrců.
Každé dílo bylo originál a tvůrce mu
věnoval nejen svůj čas, ale i kus sebe,
kus svého citu, svého já. V tom spočívá kouzlo každé ruční práce. Bylo těžké
vybrat z té krásy nejhezčí výrobek, ale
přesto velký obdiv byl věnován výšivkám
richelieu od Věry Šmídové, která stále
24

Háčkované hračky jsou od Lii Korniakové.
ve svých 95 letech touto technikou vyšívá. Další velkou pozornost budily pletené
výrobky - ponožky a dětské čepičky, které
byly vypleteny různými vzory a prokládány barevnou vlnou, a zhotovila je nevido-

Papírová krajka od Miloslavy Jaškové.
má Renata Moravcová.
Děkuji touto cestou všem šikovným
tvůrcům, kteří byli ochotni zapůjčit
své výrobky na výstavu a vytvořit tak
pro návštěvníky krásnou a pohodovou
atmosféru.
Věra Jílková
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Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Setkání, výlet a vystoupení dětí
Spolky Doteky naděje, z.s., a Senioři ČR, z.s., Městská organizace Dobruška vás zvou na listopadové akce.

nejen voňavý punč, ale i vánočka. Jméno hosta si necháme
jako ježíškovské překvapení.

NA SLOVÍČKO
Ve středu 3. listopadu od 9.30 hodin v Rýdlově vile budeme
ke kávě a čaji ochutnávat různé druhy rohlíčků, těch sladkých,
ale i těch slaných.

BAREVNÁ TMA
Ve čtvrtek 25. listopadu se po roční pauze způsobené covidem 19 se ve velkém sále Společenského centra – Kině 70
v Dobrušce opět rozsvítí barvičky, které rozzáří děti s různým
hendikepem. Všechny pilně nacvičují svá vystoupení a těší se,
až vám budou moci ukázat to, co se naučily. Programem bude
provázet opět Olda Tamáš a svojí účast potvrdila spousta milých hostů. Začátek je v 17.30 hodin a vstup je volný. Vstupenky si můžete vyzvednout od 15. listopadu v informačním
centru.
Petr Tojnar a Renata s Xantem

PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
V úterý 16. listopadu na poslední výlet z našeho letošního
cestování.
Naším cílem bude firma na výrobu vánočních ozdob
ve Dvoře Králové nad Labem. Odjezd je v 8.00 hodin z parkoviště u kina. Počet míst je omezen počtem sedaček v autobuse,
tak neváhejte se svým přihlášením.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 18. listopadu od 16 hodin se v Rýdlově vile naladíme na blížící se vánoční svátky. Na všechny bude čekat

Kontakty, dotazy a přihlášky:
renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz
mobil 732 262 600, tel. 494 622 953

Prodloužený víkend v Žatci
Spolek Doteky naděje připravil v Žatci čtyřdenní akci pro
držitele vodicích a asistenčních psů z celé republiky. Ti se
do tohoto města chmele sjeli ve dnech 25. – 28. září i se svými čtyřnohými pomocníky, aby si mohli procvičit za dohledu
cvičitelů ze školy výcviku vodicích psů Ing. Heleny Nerglové
nejen potřebné povely, ale i zdokonalit si chůzi se svým psím
průvodcem.
Ubytováni jsme byli v penzionu U parku, ke kterému patří
oplocená zahrada, ale i venkovní posezení s grilem. Dopoledne
se procvičovala poslušnost a frekvence, což je chůze v běžném
provozu města a zvládnutí všech překážek, které v každodenním životě potkáváme. V odpoledních hodinách jsme navštívili několik zajímavostí Žatce, jako například Chrám chmele
a piva, postáli jsme před Chmelovým orlojem, ale zašli jsme se
podívat i na nejmenší chmelnici v naší republice.
Od starostky města jsme obdrželi pozvání na radnici, kde
jsme se dozvěděli řadu zajímavých informací o městě i regionu. Od paní starostky jsme obdrželi malý dárek a pozvání

Zrušen provoz
na Václavské slavnosti. Ty se staly poslední naší zastávkou
před naším úterním odjezdem ze Žatce. V tomto městě je mnoho krásných míst, která stojí za návštěvu. Až někdy budete
plánovat výlet, zkuste i vy navštívit tento krásný chmelový
kout naší země.
Renata s Xantem a Petr T.

Dobrý den všem, rodinné centrum
Sedmikráska bylo uzavřeno s koncem
září. Jedná se o jeho úplné zrušení a z toho důvodu už nebude nabízet rodinám žádné služby. Důvodem je nedostatek
personálních kapacit. Pro více informací se můžete ozvat
na telefonní číslo 731 648 029.
(kh)
25
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na renesanční radnici na náměstí F. L. Věka se v pátek 1. října
uskutečnilo vítání nových občánků města Dobrušky, kterého se
zúčastnily tyto děti:
Šilhán Petr
Šilhán Pavel
Beňová Adriana
Bednář Vilém
Michalčíková Hana
Kopecká Veronika
Ládrová Viktorie
Červinka Richard
Lžíčař Marek
Šimánková Anna
Čančara Erik
Tolarovič Maxim
Junek Marek
Špaček Artur
Šubrtová Andrea
Zemánek Kryštof
Moravec Martin
Jelen Vojtěch
Jech Vilém
Hroch Tadeáš
Svobodová Ema
Bezstarosti Patrik
Bezstarosti Šimon
Netíková Nela
Šťásek Jakub
Tihelka Šimon
Krejčí Anna
Vašíček Eliáš
Hába David

Dobruška, Pulická
Dobruška, Pulická
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Laichterova
Dobruška, Orlická
Dobruška, Spojovací
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Orlická
Dobruška, Šubertovo nám.
Dobruška, Kostelní
Dobruška, Čsl. armády
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Křovická
Dobruška, Pulická
Dobruška, Spáleniště
Dobruška, Opočenská
Dobruška, Solnická
Dobruška, Tyršova
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, č.p. 413
Dobruška, Pulická
Dobruška, Pulická
Dobruška, Spáleniště
Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Pulice
Dobruška, Domašín
Dobruška, Novoměstská
Dobruška, Na Poříčí

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

26
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Setkání abiturientů po 63 letech
Na fotografii jsou abiturienti dobrušské osmiletky při setkání po 63 letech,
které bylo jejich už dvacáté třetí! Snímek
pořídil starosta města Dobrušky Petr
Lžíčař, který byl v ten samý den jako
dědeček na akci Vítání nových dobrušských občánků na zdejší radnici. Všichni účastníci srazu dodatečně přejí všem
novým dobrušským občánkům šťastný
a dlouhý život, a zároveň doufají, že se
ještě pár let budou scházet a potkávat
na dobrušském náměstí u legendární
„koule“.
Za všechny organizátory a spolužáky
srdečně a vděčně Jiřina Štěpánová
27
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI

V listopadu oslaví významná životní jubilea
Josef Slavík
Vlasta Ulrychová
Blanka Bartošová
Stanislav Langenberger
Ing. plk. Václav Matouš
Helena Nejmanová
Ludmila Mňuková
Bohuslav Pumr
Ladislav Felcman
Stanislava Nývltová
Josef Novák
Jan Petr
Zdeněk Šitina
Jiří Valter

98 let
96 let
91 let
90 let
90 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Dobruška, Orlická
Dobruška, Provozská
Dobruška, Solnická
Dobruška, Mírová
Dobruška, Pulice
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Javorová
Dobruška, Mírová
Dobruška, Křovice
Dobruška, Solnická
Dobruška, Solnická
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Družstevní

V září z našich řad odešli
Ing. Leonard Prouza

1958

Dobruška

Bořivoj Novotný

1944

Dobruška

Vilma Trantová

1936

Dobruška

Josef Vašata

1945

Dobruška

Čest její světlé památce!

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

ZE SPORTU
Anketa Nejúspěšnější sportovec desetiletí Královéhradeckého kraje

Ocenění pro členy Skibob klubu Dobruška
Ve velkém sále Kongresového centra Aldis Hradec Králové se uskutečnilo
slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec desetiletí Královéhradeckého
kraje.
V průběhu galavečera, který moderoval
Radek Šilhan, bylo v deseti kategoriích
vyhodnoceno a odměněno 53 úspěšných
sportovců, trenérů, instruktorů-cvičitelů
a šest sportovních týmů. Mezi oceněnými
nechyběli členové Skibob klubu Dobruška, kteří potvrdili výbornou výkonnost
v desetiletí 2010 – 2019.
Velký aplaus zaplněného sálu si vysloužil Karel Baláček, který zvítězil
v kategorii dobrovolní trenéři a instruktoři-cvičitelé. Jeho jméno je nerozlučně
spjato se skiboby a úspěchy závodníků ze
Skibob klubu Dobruška. Dlouholetá tre-

Karel Baláček přebírá ocenění pro nejlepšího dobrovolného trenéra desetiletí Královéhradeckého kraje.
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nérská práce je provázena mimořádnými
výsledky. Jeho svěřenci dosáhli opakovaně nejenom na tituly mistrů ČR v mnoha
kategoriích, ale i na tituly a medailová
umístění na mistrovsví světa a v seriálu
Světového poháru. Má zásluhu na tom, že
dobrušští skibobisté, kteří si v tomto roce
připomínají 55 let od založení oddílu, patří mezi světovou elitu v tomto zimním
sportu.
Mezi dospělými sportovci – kategorie
neolympijské sporty – skončila za vítězným jezdcem rallye Janem Kopeckým
na druhém místě
Stanislava Preclíková, několikanásobná mistryně světa

Stanislava Preclíková, stříbrná mezi
dospělými v kategorii
neolympijských
sportů,
odpovídá na otázky
moderátora
Radka Šilhana.

a vítězka Světového poháru v jízdě
na skibobech.
Stříbrnou příčku
obsadil v kategorii
jednotlivci mládež
Dominik Harnach. Talentovaný dobrušský skibobista vybojoval na světových
šampionátech mistrovské tituly a získal
další umístění na stupních vítězů.
Vedle těchto umístění v jednotlivých
kategoriích se dobrušští skibobisté prosadili mezi nejlepší desítku sportovců
v absolutním pořadí, které ovládl střelec
David Kostelecký. Stanislava Preclíková
obsadila páté místo a Dominik Harnach
skončil osmý.
(dr)

K druhému místu v kategorii jednotlivci mládež Dominiku Harnachovi poblahopřál rovněž starosta Dobrušky Petr Lžíčař.
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Běh městem posedmé
Předposlední zářijová neděle v našem městě patřila
běžcům. Pořadatelé
ze Sboru dobrovolných hasičů Doly
připravili u rodného
domku F. V. Heka
sedmý ročník Běhu
Dobruškou. Na start Pro nejlepší závodníky byly připraveny
se postavilo pěta- poháry a věcné ceny.
šedesát závodníků
všech věkových kategorií. Čekaly na ně
tratě dlouhé 2,5, 5
a 10 kilometrů. Vítězi hlavního závodu na 10 km se stali
Pavel Jelen z Běžeckého klubu Náchod
a Eva Vejběrová
z týmu Colas.
10 kilometrů
Ženy do 29 let: 1. Tradičně se uskutečnil vložený závod pro
Čeřovská
Helena nejmenší děti.
(Hořice) 00:53:39,1.
Ženy 30–39 let: 1. Komínková Eva (Česká Skalice) 00:48:17,1.
Ženy 40–49 let: 1. Vejběrová Eva (Colas) 00:46:34,4, 2. Galková Gabriela (Skiklub Deštné) 00:48:19,4, 3. Renská Lenka
00:50:56,4.
Muži do 29 let: 1. Lněnička Jan (Dvůr Králové nad Labem)
00:40:38,5.
Muži 30–39 let: 1. Jelen Pavel (Běžecký klub Náchod)
00:32:54,1, 2. Chudý Jonáš (Bílý Újezd) 00:37:22,4, 3. Ďoubal
Jan (KOB Dobruška) 00:41:01,0.
Muži 40–49 let: 1. Benko Jan (Eleven) 00:38:12,2, 2. Čáp Ondřej
(SK Dobruška) 00:38:38,6, 3. Lev Jan (Záhornice) 00:41:39,1.
Muži 50+: 1. Louda Petr (AC Česká Lípa) 00:41:23,9, 2. Vejběra Jan (GHOST) 00:44:30,8, 3. Chmelař Jaromír (Dobruška)
00:52:57,8, 4. Mervart Václav (Tri Club Dobruška) 00:56:23,8,
5. Flegl Bohumil (Skiboby Dobruška) 01:00:02,9.
5 kilometrů
Ženy bez rozdílu věku: 1. Renská Adéla (Běžecký klub Náchod) 00:24:46,7, 2. Hynková Renata (Rozběháme Náchod)
00:25:49,5, 3. Čančarová Natálie (ZŠ Františka Kupky Dobruška) 00:26:48,7, 4. Moravcová Lenka (Bohdašín) 00:27:23,2, 5.
Peterová Alena (KOB Dobruška) 00:30:11,5.

Gratulace nejrychlejší ženě na desetikilometrové trati Evě
Vejběrové.

Starosta Petr Lžíčař předává pohár absolutnímu vítězi běhu
na deset kilometrů Pavlu Jelenovi.
Muži bez rozdílu věku: 1. Eliášek Jiří (Kobra Hradec Králové)
00:27:15,2, 2. Moravec Pavel (Tri Club Dobruška) 00:27:27,8.
2,5 kilometru
Ženy: 1. Skočdopolová Radka (ZŠ Františka Kupky Dobruška)
00:18:11,8.
Muži: 1. Elich Jiří (Apache Loko Trutnov) 00:11:58,0.
Dívky: 1. Elichová Noemi (Běžecký klub Náchod) 00:11:36,7, 2.
Nejmanová Bětka (ZŠ Františka Kupky Dobruška) 00:12:27,9, 3.
Galková Ester (Skiklub Deštné) 00:12:33,2.
Chlapci: 1. Pochobradský Prokop (FORT) 00:11:29,1, 2. Renský Matěj (Běžecký klub Náchod) 00:11:43,7, 3. Elich Ondřej
(Běžecký klub Náchod) 00:11:53,6.
(dr)

Pohár OFS: Dobrušské „béčko“
ve finále nestačilo na Zdelov
Fotbalisté Dobrušky B ve finále Poháru
OFS (Okresního fotbalového svazu) podlehli těsně Zdelovu. Rozhodující zápas
se uskutečnil ve sváteční úterý 28. září
na hřišti v Českém Meziříčí a přilákal téměř čtyři sta diváků.
Dobrušští ovládli první poločas, když
šli do vedení gólem Josefa Komůrky.
Po přestávce Zdelov dvěma brankami
vývoj utkání otočil a získal cennou pohárovou trofej. Hráči rezervního týmu SK
Dobruška podali statečný výkon, za který

se nemuseli stydět.
Finále Poháru OFS
SK Dobruška B
– FC Zdelov 1:2
(1:0). Branky: 35.
Komůrka
55.
Cvejn, 63. Vašátko.
Rozhodčí: L. Jedlinský – Steklík,
Hrubý. ŽK: 0:1. Diváci: 358. Sestava
Dobrušky B: Pěnička – Gazdik, Jirásek, M. Brožek, M. Pago (46. Buriánek)

– Zrzavý, Antal, M. Eimann, Komůrka,
Prostředník (46. Chaloupka) – Ludvík
(58. Krajňák).
(dr)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
listopad 2021
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45,
☎ 494 629 668, 603 373 752 a 725 048 991
PROVOZNÍ DOBA V LISTOPADU
Sledujte, prosíme, aktuální vládní nařízení, otvírací doba a podmínky vstupu do muzea i na akce se mohou v závislosti na nich
měnit.
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA Listopad – březen: zavřeno.
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
zrekonstruované synagogy. Prohlídku je mimo hlavní sezónu možné předem telefonicky objednat na pracovní dny,
tel. 725 048 991. Vchod je v budově muzea čp. 45 na Šubertově
náměstí.
RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou. Prohlídku
je ve vedlejší sezóně možné objednat v informačním centru (tel.
494 629 581) nebo v muzeu (tel. 725 048 991).
VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile.
Říjen – duben zavřeno.
SYNAGOGA
Listopadové přednáškové úterky – za vědou do synagogy
Úterý 2. listopadu v 18.00
Vladimír Socha: VZNIK A VÝVOJ ČLOVĚKA. Vladimír
Socha je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové. Pracoval jako pedagog a v posledních letech působí
také jako odborný pracovník na Hvězdárně a Planetáriu v Hradci
Králové. Zároveň se dlouhodobě věnuje četným aktivitám zaměřeným na popularizační, přednáškovou a literární činnost. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Úterý 16. listopadu v 18.00
David Rešl: PŘÍRODA ORLICKÝCH HOR. Orlické hory objímají kotlinu Dobrušska a pro mnohé z nás stále skrývají nádherné nedotčené kouty. Kdo jiný by je měl znát lépe, než vedoucí
Oddělení Správy CHKO Orlické hory a odborník na krajinnou
ekologii Ing. David Rešl. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Úterý 23. listopadu v 18.00
Jiří Mach: ZÁNIK DOBRUŠSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCE. Historika a písmáka Mgr. Jiřího Macha není třeba dlouze představovat. V přednášce pohovoří o tom, co předcházelo deportacím
Židů do koncentračních táborů, jakým způsobem se bránili útlaku a zda někdo z dobrušských Židů holokaust přežil a jak se mu
vedlo po válce. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
30

přehled akcí
KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Sobota 6. listopadu v 19.00
12. lekce – Kurz tance a společenské výchovy pro začátečníky
Středa 10. listopadu v 19.30
Komorní recitál Václava Koubka – český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec a režisér, Koncert se bude konat při stolovém uspořádání. Vstupné: 150 Kč.
Sobota 13. listopadu v 19.00
13. lekce – Kurz tance a společenské výchovy pro začátečníky
Sobota 20. listopadu v 19.00
Věneček – zakončení kurzu a společenské výchovy pro začátečníky. Tato akce se bude konat v místní sokolovně, k tanci a poslechu bude hrát skupina Song.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
ŽIVOT JAKO BONBONIÉRA - Pavlína Kaplanová
Výstava obrazů – akryl, mixed media. Vernisáž 4. listopadu
od 17 hodin.
Výstava potrvá do konce listopadu a bude přístupná v úředních
hodinách městského úřadu.
UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace ohledně výstav v lapidáriu
poskytne kurátor František Nagy – tel. 721 537 933.

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 listopad:
LÁSKA VESMÍRNÁ
výtvarné práce žáků ZUŠ
Výtvarný obor Základní umělecké školy v Dobrušce srdečně zve
na výstavu výtvarných prací svých žáků.
Láska vesmírná vychází z výtvarné soutěže, která proběhla během jarního distančního vyučování. Této soutěže se účastnili
žáci od 6 do 18 let. K vidění budou i další práce šikovných žáků
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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)
v pastoračním centru (za farou):
AWANA (klub pro děti od 6ti let do 4. třídy ZŠ) – každé pondělí
v 16.30
a to od kresby, přes malbu až ke grafice.
Výstava bude probíhat v dobrušské knihovně během celého listopadu 2021.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Andílci a ozdoby ze starých knih – úterý 9. listopadu 9.0011.00. Ukázka výrobků a výroba vlastní dekorace. Vše zdarma
v rámci projektu ÚPČR Týden vzdělávání dospělých na Královéhradecku. Přihlášky předem v DDM!
Plstění ovčí vlny plstící jehlou – středa 10. listopadu 9.00 –
11.00. Seznámení s materiálem, ukázka práce s možností vlastní
výroby. Vše zdarma v rámci projektu ÚPČR Týden vzdělávání.
Přihlášky předem!
Martinský trh – čtvrtek 11. listopadu 9.00 – 16.00. Zdobené
perníčky, háčkované, dřevěné a šité hračky, patchworkové dekorace, šperky a bižuterie, macramé, tašky z netradičních materiálů, drátované výrobky, dárky pro radost, trdelníky, ukázky
řemesel. Vstupné 10 Kč.
Baby klub – od 1. prosince otevíráme klub pro děti od 2 let.
V novém dětském kolektivu si budeme hrát, zpívat, cvičit. Děti
se ve stálém kolektivu naučí samostatnosti a kamarádství. Schůzky pravidelně každou středu od 9 do11 hodin. Poplatek 40 Kč .
Na všechny akce přihlášky v DDM, ☎ 494 621 505.
Nově nás naleznete také na facebooku
Dům dětí a mládeže Dobruška

HISTORICKÁ KOVÁRNA

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
Během setkání platí aktuálně platná bezpečnostní opatření ohledně covid-19.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program všech našich pravidelných akcí najdete na našich webových stránkách www.ixko.eu. Bližší informace získáte
také na výše uvedeném telefonním čísle.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
LDO ZUŠ DOBRUŠKA
Středa 3. listopadu v 19.00
Norman Robbins:
HROBKA S VYHLÍDKOU
Hrají: Alžběta Balcarová, Veronika Kotvová, David Zrzavý, Anna
Pumrová, Agáta Dyntarová, Oliver
Schejbal, Slavomír Bílek, Amálie
Kvapilová, Adéla Cejnarová a Jiří
Vogl, Režie a hudba: Jan Holek.
Vstupné dobrovolné.

HROBKA S VYHLÍDKOU
Norman Robbins

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

VJEŠÁK

PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY!
Čtvrtek 4. listopadu v 10.00
ZBOŽŇOVANÝ
Repríza české dramatické komedie v režii scenáristy Petra Kolečka. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 99 min.

Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 776 705 177

Čtvrtek 4. listopadu ve 20.00
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Repríza české komedie režiséra Radka Bajgara. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

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.

Pátek 5. listopadu ve 20.00
MARŤANSKÉ LODĚ
Repríza česko-norského dramatického romantického filmu režiséra Jana Foukala s Eliškou Křenkovou a Martinem E. Kyšper31
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ským v hlavních rolích. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 77
min.
Sobota 6. listopadu v 17.30
Neděle 7. listopadu v 15.00
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
Premiéra francouzského dobrodružného rodinného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 99 min. České znění.
Sobota 6. listopadu ve 20.00
DUNA
Premiéra amerického dobrodružného sci-fi filmu. Kultovní dílo
vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 155 min. České znění.
Neděle 7. listopadu v 17.00
ETERNALS
Premiéra 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 140 Kč. 158 min. České znění.
Neděle 7. listopadu ve 20.00
KRYŠTOF
Premiéra dramatického filmu ČR/SR. Film o víře, naději a oběti.
Východiskem pro film je Akce K z dubna 1950, během níž komunistický režim přepadl a obsadil mužské kláštery v tehdejším
Československu. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 101 min.
POZOR!
Pondělí 8. listopadu v 19.30
Divadelní soubory působící na území města Dobrušky vás srdečně zvou na slavnostní uvedení knihy LETOPISY DIVADLA
OCHOTNICKÉHO V DOBRUŠCE autorského kolektivu Jiřího Macha, Pavly Skalické, Zdeňka Zahradníka, Josefa Frýdy
a Václava Hlavsy. V komponovaném programu se představí
divadelníci ze všech ochotnických souborů z Dobrušky, včetně
Světa loutek a dětí z dramatického oboru místní ZUŠ. Milými
hosty večera a kmotry knihy budou režisérka a scenáristka Pavlína Moskalyková, režisér Zdeněk Troška a scenárista Petr Markov. Kniha bude k dispozici již před představením v šatně kina.
Vstup volný.

Pátek 12. listopadu ve 20.00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Repríza české komedie. Čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 118 min.
Sobota 13. listopadu v 17.30
Neděle 14. listopadu v 15.00
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Repríza rodinné dobrodružné animované komedie ČR/Francie/
Polsko/SR. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 87 min. České
znění.
Sobota 13. listopadu ve 20.00
Neděle 14. listopadu v 17.30
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Premiéra české komedie. Obyčejné lidské příběhy o tom, co
nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 109 min.
Neděle 14. listopadu ve 20.00
PARALELNÍ MATKY
Premiéra španělské dramatické komedie od režiséra Pedra Aldomóvára. Dvě nastávající matky, Janis a Ana, se potkávají
v nemocničním pokoji, kde se připravují na porod. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 120 min.
POZOR! MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ!
Středa 17. listopadu v 15.00
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
Repríza francouzského dobrodružného rodinného filmu. Mládeži
přístupný. Vstupné 120 Kč. 99 min.
Středa 17. listopadu v 17.30
GORBAČOV. RÁJ
Premiéra dokumentárního filmu Lotyšsko/ČR. Devadesátiletý
Michail Gorbačov žije ve skromném domě na okraji Moskvy,
kde čeká na přijetí do panteonu nejvýznamnějších osobností 20.
století. Film Vitalije Manského je aktuálním, intimním portrétem
muže, který svými rozhodnutími změnil svět. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 100 min.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY!
Čtvrtek 18. listopadu v 10.00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Repríza úspěšné české komedie. Čtyři kamarádi ve středním
věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 118 min.
Čtvrtek 18. listopadu ve 20.00
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Repríza české komedie. Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás
trápí, co hledáme a nenalézáme. Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kč. 109 min.

Čtvrtek 11. listopadu ve 20.00
KAREL
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 140 Kč. 133 min.
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Pátek 19. listopadu ve 20.00
ETERNALS
Repríza amerického akčního dobrodružného sci-fi filmu. Mládeži
přístupný. Vstupné 140 Kč. 158 min. České znění.
Sobota 20. listopadu v 17.30
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Repríza amerického akčního sci-fi thrilleru. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 98 min. České znění.
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Sobota 20. listopadu ve 20.00
KAREL
Repríza dokumentu producentky Ivany Gottové a režisérky Olgy
Maléřové Špátové. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 133 min.
KONCERT
Neděle 21. listopadu v 19.00
ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS
SWING NYLONOVÉHO VĚKU
Vstupné 470 Kč. Předprodej vstupenek již zahájen na webu
www.kino.mestodobruska.cz, v IC Dobruška a v pokladně kina.

Pátek 26. listopadu ve 20.00
Sobota 27. listopadu ve 20.00
Neděle 28. listopadu ve 20.00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Premiéra české komedie. Film s hvězdným obsazením, který se
odehrává během Štědrého dne. Film režisérky Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých herců. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 118 min.
Sobota 27. listopadu v 17.30
Neděle 28. listopadu v 15.00
ENCANTO
Premiéra amerického rodinného animovaného filmu. Vstupné
130 Kč. 110 min. České znění.
Neděle 28. listopadu v 17.30
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Repríza amerického akčního sci-fi thrilleru. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 98 min. České znění.
POZOR PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI!
Neděle 28. listopadu v 10.00
KOUZELNÁ ŠKOLKA - MICHALOVI MAZLÍČCI
V představení uvidí
děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky, do kterých se
zamilují nejen ony,
ale také jejich rodiče. Předprodej vstupenek v ceně 195 Kč
v informačním centru a na www.kino.
mestodobruska.cz je
již zahájen.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pondělí 22. listopadu v 19.30
Jaromír Břehový: SBOROVNA
Divadelní spolek F. A. Šubert uvádí komedii v úpravě Zdeňka
Šímy. Hrají: Jiří Sedláček, Romana Šotolová, Jitka Frelichová,
Jana Rejzková, Jaroslava Pachovská, Karel Bělohlávek, Karolína Sotonová a Martin Tesař. Vstupné 100 Kč. Předprodej je již
zahájen.
Čtvrtek 25. listopadu v 17.30
BAREVNÁ TMA
Doteky naděje, z. s. za podpory města Dobrušky a TK Akcent
vás zvou na program BAREVNÁ TMA. Moderuje: Olda Tamáš.
Účinkují: Martin a Tomáš Čejkovi, Pavel a Natálie Minaříkovi,
děti z MŠ a ZŠ speciální NONA, o. p. s. a další. Vstup volný.
Místenky budou k dispozici na IC Dobruška od pondělí 15. listopadu nebo si je můžete domluvit na tel. č. 732 262 600.
Čtvrtek 25. listopadu ve 20.00
KAREL
Repríza dokumentu producentky Ivany Gottové a režisérky Olgy
Maléřové Špátové. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 133 min.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Úterý 30. listopadu v 19.30
Agentura Harlekýn Praha
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI?
Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba!
Anglická komedie Edwarda Taylora s Petrem Nárožným v hlavní
roli. Dále hrají: J. Nosek, J. Čenský, M. Málková, Z. Slavíková,
I. Svobodová a další. Vstupné: 390 Kč. Předprodej vstupenek online od 7. listopadu v 15.30 na www.kino.mestodobruska.cz

MALÝ SÁL
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška
vás zve na výstavu fotografií
NOVÁ ŠKOLNÍ BUDOVA SE PŘEDSTAVUJE
1. – 30. listopadu
Výstava bude otevřena
v provozních hodinách Kina 70 a na požádání.
33
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SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA

Sauna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

KRYTÝ BAZÉN

pátek
sobota
neděle

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

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

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

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
úterky
15.30 – 17.00 (rezervace 2 drah)
čtvrtky
15.30 – 17.00 (rezervace 2 drah)
pátky
14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy)
a dále:
pátek
19. 11. otevřeno pouze od 14 do 20 hodin
sobota
20. 11. otevřeno pouze od 12 do 20 hodin

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
FOTBAL – mistrovské zápasy týmů SK Dobruška
Sobota 6. listopadu
Krajský přebor – muži
Dobruška A - Libčany

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.

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.

17. 11. SAUNA OTEVŘENA

Ranní plavání (ve dnech školní výuky):
středa – pátek 6.00–7.30
17. 11. ranní plavání zrušeno – státní svátek
Spinning s Alenou
úterky a čtvrtky od 16.30

13–16 a 19–21
13–18 a 19–21
pro veřejnost zavřeno
13–17 a 19–21
13–21
12–21
12–20

Aquaerobic
úterý a čtvrtek 18–19

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

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

13.00

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 Okresní sdružení České unie sportu Rychnov nad Kněžnou, z.s.
je v pátek 7. ledna 2022.
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Křížovka o ceny
Tajenka desátého Dobrušského zpravodaje roku 2021 souvisela s reprezentačním
plesem města Dobrušky. Tajenka 10/2021
zněla následovně: PLES OZDOBÍ FELIXŮV SAXOFON.
Ze sedmapadesáti úspěšných luštitelů

byli vylosováni tři výherci: Miloš Moravec z Bačetína, Marta Jouklová a Tomáš Šťásek z Dobrušky. Gratulujeme!
Šťastní výherci se mohou těšit na knihy
s tematikou spjatou s Dobruškou. Trio
výherců obdrží poukázky poštou a knižní cenu si převezmou v Informačním
centru.

NÁPOVĚDA: TOLTEK, CADRAN, LOHE, ILOC, OISE.

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 pondělí 15. listopadu.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE
Společnost AGE s.r.o. v Českém Meziříčí zaměřující se na kompletní
dodávky hal pro ustájení drůbeže a prasat HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU
NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ na pozice:

DISPEČER
SERVISNÍ TECHNIK (ELEKTRIKÁŘ/ZÁMEČNÍK)
MONTÉR TECHNOLOGICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
ŘIDIČ VZV /
MANIPULANT

www.age.cz

V případě Vašeho zájmu posílejte Váš životopis na email: nikola.prochazka@pawlica.cz
Pro více informací jsme Vám k dispozici na tel.: +420 601 363 350

Koenig & Bauer Grafitec s. r. o. se sídlem v Dobrušce

Hledáme
e zamstnance
e na
a pozice:
Manipulant
Elektromechanik
Strojírenský dlník
Montážní dlník

Nabízíme:
~ zázemí úspšné mezinárodní spolenosti ~
~ stabilní práce s možností osobního rozvoje ~
~ nástup do práce okamžit ~
~ zamstnanecké benefity ~
~ práce v jedné smn ~

Pokud
d Váss naše
e nabídka
a zaujala
a vypl¼te
e prosím
m kontaktníí
formuláÏ na
a adrese
e:
https://kba--grafitec.cz/kariera/
nebo
o telefonujte
e na
a íslo
o 602
2 271
1 667..
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INZERCE

NĢπϰPĢěãÛěæϰČłãę
vyhrála zlatou cihlu!
8ȉȉ ȏȉȏ ȉȦȉ

NÁCHOD |Ieka-| DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

KOUPÍM STARÉ
PIVNÍ LAHVE A SKLENICE
S NÁPISY PIVOVARģ

AUTOLAKOVNA

Z NAŠEHO REGIONU.

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

MÍSTO I PRO VAŠI
INZERCI

SBċRATEL

TEL. 732 170 454

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

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

PALEC DOLŮ
Požár v kontejnerovém přístřešku
Policie šetří příčiny
požáru v kontejnerovém
přístřešku v Solnické ulici u bytových domů čp.
822, 814 a 815, který patrně založil
neznámý pachatel v noci z 27. na 28.
září. Požár poškodil střechu přístřešku
a zcela zničil tři plastové kontejnery –
dva šedé na komunální odpad a žlutý
na plasty. Hasiči museli hasit i vznícené sousední stromy.
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SLAVNOSTNÍ VEČER. Medaile Za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky letos převzali Božena Laštovičková, Renata Moravcová, Jaroslava Šafářová, Vladimír Voborník, Vladimír Zrzavý
a s předstihem Miloň Čepelka. Galavečer ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 uváděla spisovatelka a rozhlasová
moderátorka Zuzana Maléřová, program zpestřila vystoupení
zpěvačky a herečky Alžběty Bohdanové, kterou doprovodil kytarista Vratislav Zochr. Podrobněji se o slavnostním večeru dočtete
na stranách 6 až 8.
Výstava RODNÝ KRAJ FRANTIŠKA KUPKY v Izraeli. Návštěvníkům měst Jeruzalém a Tel Aviv se v říjnu představil podorlický
region prostřednictvím velkoformátových fotografií Honzy Ježdíka. Více se o výstavě, kterou iniciovalo město Dobruška, dozvíte
na straně 15.

Tradiční KONCERT NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE hostil v sobotu 9. října velký sál Společenského centra – Kina 70
v Dobrušce. Dirigent Jaroslav Rybáček tentokrát vsadil na klasický repertoár. Mezi hosty se zaskvěla absolventka ZUŠ Dobruška
a studentka pardubické konzervatoře Petra Koblásová.
PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA uctili členové výboru Tělocvičné jednoty Sokol Dobruška. V čele se starostou Václavem Drašnarem a čestným starostou Josefem Urbanem
položili věnec ve foyer sokolovny. Společně s místostarostou Dobrušky Miroslavem
Sixtou zapálili svíčky pod pamětní deskou se jmény 14 dobrušských sokolů, které
za II. světové války nacisté popravili v koncentračních táborech.

AUTOGRAMIÁDA
S
BESEDOU.
Taťána Gregor Brzobohatá představila v Dobrušce svoji knihu Pokračování
příště. Jak sama uvedla, není to biografie
ani memoáry.
Před dobrušským Společenským centrem – Kinem 70 je od října k vidění výstava velkoformátových fotografií s názvem FOMEI
AMBASSADORS. Jde o unikátní ukázku dlouholeté spolupráce s ambasadory, kteří působí v různých fotografických odvětvích. Snímky mistrů svého oboru si zájemci mohou prohlédnout i v průběhu listopadu.

