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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
závěr loňského roku přinesl
příznivou zprávu,
na kterou jsme čekali dlouhou dobu.
Z
Ministerstva
pro místní rozvoj
dorazil do Dobrušky
vánoční
dárek v podobě státní dotace na výstavbu sportovní haly ve výši třicet milionů
korun. V úvodu nového roku byly vyhodnoceny nabídky na plnění veřejné
zakázky na realizaci stavby a vysoutěžená cena je menší než sto milionů korun.
Nic tedy nebrání na jaře zahájit stavbu
sportovní haly, o jejíž realizaci usiluje
město společně se školami a sportovními organizacemi už mnoho let. Jsem
rád, že jsme se po několika neúspěšných pokusech o získání státní dotace
konečně dočkali. Školy, sportovní kluby
i široká veřejnost se mohou těšit na moderní sportoviště s odpovídajícími regulérními rozměry a nezbytným zázemím.
Více o chystané stavbě sportovní haly se
dočtete na straně 9, vizualizaci najdete
na straně 36.

Druhý svátek vánoční oslavil devadesáté narozeniny František Filip, čestný
občan Dobrušky. Při této příležitosti jsem
panu režisérovi poslal blahopřání a speciální pamětní medaili s věnováním. V pondělí 28. prosince mě jubilant překvapil
telefonickým hovorem. Poděkoval za medaili a pozdravoval všechny Dobrušťáky. Těšil se, že se v našem městě zase
setkáme. Bohužel o několik dní později,
v sobotu 9. ledna, přišla nečekaná smutná
zpráva o úmrtí výjimečného umělce, jenž
zůstal skromným člověkem. Jeho jméno
zůstane hlavně díky seriálu F. L. Věk pevně spojeno s Dobruškou a nesmazatelně
zapsáno v povědomí nejen obyvatel našeho města. Mistře, budeme na vás vzpomínat s úctou a obdivem.
První měsíc letošního roku nám přinesl
radostné i smutné zprávy. Celková atmosféra je čím dál více ovlivňována koronavirovou pandemií. Epidemická situace
v celé republice včetně našeho regionu
stále není příznivá. Začátek očkování a postupné snižování počtu pozitivně testovaných jsou příslibem zlepšení neutěšené
situace, která nám přináší řadu problémů
a starostí. Přeji všem, aby prožili nejkratší
měsíc v roce ve zdraví a optimismu.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Stříbrná medaile pro Jana Maršu
Průběh loňských oslav 700 let od první
písemné zprávy o městě výrazně poznamenala koronavirová epidemie. Řada akcí
byla zrušena či odložena. Jednou z nich
byl tradiční Slavnostní večer ve Společenském centru – Kině 70, na kterém vybrané osobnosti Dobrušky přebírají medaile
Za zásluhy o rozvoj města.
Zastupitelstvo města Dobrušky loni
schválilo udělení tří medailí Za záslu-

hy o rozvoj města: stříbrné plk. gšt.
Ing. Janu Maršovi, Ph.D. za nezištnou
podporu dlouholeté spolupráce vojenského úřadu s městem Dobruškou, bronzové
MgA. Pavlu Svobodovi v oblasti kultury
a Vlastě Bajerové v oblasti sportu.
Náhradou neuskutečněného říjnového slavnostního večera má být komornější akce v reprezentačních prostorách
renesanční radnice. Bohužel epidemická
situace její uspořádání dosud neumožnila, termín bude
upřesněn.
Již první lednový čtvrtek se však
uskutečnilo setkání,
při kterém starosta Petr Lžíčař předal Janu Maršovi
stříbrnou
medaili
Za zásluhy o rozvoj
města. K novoročnímu setkání došlo
těsně před odjezdem
dnes již bývalého
ředitele Vojenského
geografického

Číslo měsíce: 15
Rodinné centrum
Sedmikráska
slaví
v letošním roce patnácté narozeniny. Vzniklo v roce 2006
pod Sborem Jednoty bratrské, který
byl založen v Dobrušce jen o rok dříve.
Posláním centra je pomáhat rodinám
v každodenním životě, být jim nablízku
a sdílet jejich radosti i starosti. O tom,
že se tento záměr daří naplňovat, svědčí velký zájem rodin z Dobrušky a okolí. Podrobnosti o činnosti Sedmikrásky
přináší článek na straně 25.

a hydrometeorologického úřadu na dlouhodobou zahraniční misi.
S naším městem, lidmi a historií je
plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D. spojen už bezmála čtvrt století. Brněnský
rodák přišel do Dobrušky ve svých
21 letech v srpnu 1996 a bez nadsázky
se dá říci, že se stala jeho druhým domovem. Prakticky ihned se jako zapálený
divadelní ochotník zapojil do místního
kulturního dění a v průběhu let působil v divadelních spolcích F. A. Šubert,
Čáp i v Divadélku Na štaflích. Funkci
ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu vykonával
od 1. srpna 2014. Vždy kladl důraz
na rozvoj neformálních přátelských vztahů nejen s představiteli města, ale i s dalšími osobnostmi dobrušského veřejného
života. Neustále se snažil dělat maximum
pro všestrannou propagaci dobrého jména města. Osobní vazby založené na vzájemné upřímnosti a nadšení pro věc se
staly základem mnoha společně realizovaných záměrů. Hlavním z nich je vybudování a otevření stálé expozice Vojenská
geografie Vlastivědného muzea v Dobrušce v roce 2018 při příležitosti oslav
100 let vojenské geografické služby.
(dr, six)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města.

Rada města
dne 14. 12. 2020
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
15/2020
– výplatu odměn ředitelům škol a školských
zařízení zřizovaných městem Dobruška dle
předloženého návrhu. Odměny lze vyplatit
z přidělené státní dotace na neinvestiční
výdaje ve vyúčtování prosince 2020 dle finančních možností jednotlivých organizací
– udělení plné moci Mgr. Martinu Pošvářovi,
referentu odboru rozvoje města, k zastupování města Dobrušky při jednáních s příslušnými dotačními orgány při vyřizování
žádosti o dotaci na projekt „DOBRUŠKA,
náhradní zdroj vody“ z Národního programu Životní prostředí v rámci Výzvy č.
2/2018 a ke všem přímo souvisejícím úkonům
– odeslání vyjádření k Žádosti o vyjádření k umístění inženýrských sítí žadatelce
XXXXX
– objednání opravy střešní krytiny u ZŠ Pulická v Dobrušce - II. etapa u společnosti
Michal Franc s. r. o., za cenu 198.539,22 Kč
s 21 % DPH
– podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na hospodaření
v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
ve výši 44.400 Kč u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v souladu s platnými
předpisy
– zveřejnění záměru výpůjčky části chodníku
před čp. 323 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce
na pozemku parc. č. 2857/1 v obci a k. ú.
Dobruška
– uzavření Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN do odběrného
místa Pulická 157, 518 01 Dobruška
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna digitální projekční
technologie ve Společenském centru – Kině
70“ uzavření kupní a servisní smlouvy se
společností XC tech, s. r. o.
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici a Mírové
– uplatnění práva města Dobrušky na vyrovnání celé pohledávky ve výši 25.301 Kč
dle Dohody o splátkách uzavřené dne
21.07.2020 s XXXXX z důvodu neuhrazení
sjednaných splátek (ztráta výhody splátek)
zasláním výzvy dlužníkovi k vyrovnání
celé pohledávky a podání exekučního návrhu na vymáhání pohledávky v jejím rozsahu, v němž nebude dlužníkem uhrazena,
JUDr. Juraji Podkonickému, Ph.D., soudnímu exekutorovi v případě, že tato pohledávka nebude dlužníkem v plné výši uhrazena
do 15.01.2021
– výpověď Smlouvy o užívání a správě programu www aplikace RADNICE a správě
a servisu LINUX serverů uzavřenou se společností Valvera s. r. o.
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– uzavření Smlouvy o poskytování služeb se
společností DLNK s. r. o.
– podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje Podpora činnosti turistických
informačních center – 21CRG04 ve výši
29.750 Kč. Vlastní výdaje města budou činit 12.750 Kč
– uzavření darovací smlouvy s Petrem Čančarou, IČO 13225405. Předmětem smlouvy
je darování stavebního materiálu v hodnotě
30.072 Kč na opravu a prodloužení střechy
u středové klubovny v areálu městského
stadionu Václava Šperla v Dobrušce
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Předmětem dodatku
je poskytnutí slevy 10 % z ceny základního
vstupného a na ostatní služby v areálu Krytého bazénu v Dobrušce (sauna, whirpool,
aquaerobik, spinning, atd.) pro členy Klubu
pevného zdraví VZP ČR
– uzavření Smlouvy o marketingové spolupráci a poskytnutí služeb se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Město Dobruška
na základě této smlouvy umožní volný vstup
do krytého bazénu klientům ZPŠ v hodinách pro veřejnost v úterý od 16:00
do 18:00 a v neděli od 16:00 do 18:00 hodin. ZPŠ uhradí městu Dobruška sjednanou
cenu za poskytnuté služby ve výši standartního vstupného

souhlasí
– s předloženou projektovou dokumentací
pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu
„Retail Park Dobruška“ vypracovanou společností SM PROJEKT s. r. o. předloženou
k odsouhlasení investorem stavby společností DMO Invest a. s.

uděluje
– společnosti DMO Invest a. s. pro účely vydání územního rozhodnutí souhlas
ve smyslu § 184a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, s realizací stavby „Retail Park Dobruška“ dle
dokumentace pro společného povolení
na příslušných pozemcích města Dobrušky

byla seznámena
– s žádostí společnosti Sodexo - integrovaný
facility management a zařízení školního
stravování s. r. o. (Sodexo s. r. o.) o snížení
nájemného z důvodu nouzového stavu a zásadního snížení počtu žáků ZŠ a SŠ
– s žádostí Josefa Machače, IČO 63213486
o prominutí nájmu od 09.10.2020 z důvodu uzavření provozovny v budově čp. 890
v Mírové ulici v Dobrušce
– s Výpovědí Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené s Janou Bednářovou, IČO 01059386, k nebytovým
prostorům v budově čp. 57 v Solnické ulici
v Dobrušce

ruší
– rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
10.000 Kč na akci/projekt – závod v moderní gymnastice „Dobrušské jaro“ pro
žadatele SK MG Dobruška, z. s. a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč
na akci/projekt „Májovka“ pro žadatele Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobruška,
obě schválená usnesením č. RM 20/55/2020
ze dne 17.02.2020, a to z důvodu nekonání
označených akcí v souvislosti s pandemií
onemocnění COVID-19

bere na vědomí
– oznámení žadatelů o poskytnutí dotace
o nekonání akce uvedená v příloze a žádosti
žadatelů o poskytnutí dotace o posunutí termínu konání akce v roce 2020

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit prodej bytových jednotek č. 741/8,
742/9 v bytovém domě čp. 741, 742 a č.
813/15, 812/16 v bytovém domě čp. 812,
813

Zastupitelstvo města
dne 16. 12. 2020
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 10/2020 15/2020 schválenými Radou města Dobrušky

schvaluje
– rozpočet města na rok 2021 včetně tvorby a použití Sociálního fondu na rok 2021
v přiloženém znění. Rozpočet města se
schvaluje jako schodkový. Celková výše
příjmů je 201.433.542 Kč, celková výše
výdajů je 246.950.042 Kč. Schodek ve výši
45.516.500 Kč je hrazen finančními prostředky z minulých let
– střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2022 až 2024
– realizaci projektu „DOBRUŠKA, náhradní
zdroj vody“, jehož celkové předpokládané stavební náklady činí 3 mil. Kč a jehož
cílem je zajištění náhrady za trubní studní
HV-2 z roku 1971, a to včetně zajištění jeho
financování minimálně ve výši odpovídající
součtu všech případných neuznatelných výdajů projektu a povinné spoluúčasti příjemce dotace z Národního programu Životní
prostředí, Výzva č. 2/2018, která činí minimálně 40 % způsobilých výdajů a podání
žádosti o dotaci na projekt „DOBRUŠKA,
náhradní zdroj vody“ z Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 2/2018
– prodej pozemku parc. č. 1298/11 jeho stávajícímu uživateli ČEZ Distribuce, a. s.
za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.220 Kč
+ aktuální výše DPH, splatnou nejpozději
do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úplném
zaplacení kupní ceny. Správní poplatek
katastrálnímu úřadu za návrh na vklad vlastnického práva hradí kupující
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– kupní cenu pozemku parc. č. 2977/2 o výměře 93 m2 ve vlastnictví Správy železnic,
státní organizace ve výši 51.000 Kč bez
DPH
– darování pozemku parc. č. 2150/90 jeho
stávajícímu uživateli České republice – Ministerstvu obrany a uzavření příslušné darovací smlouvy. Uzavření darovací smlouvy
je podmíněno současným uzavřením smlouvy s Českou republikou – Ministerstvem
obrany, kterou dojde k bezúplatnému zrušení stávající služebnosti cesty a stezky
k pozemkům parc. č. 2150/48, 2150/84
a 2150/85 v k. ú. Dobruška a ke zřízení nové služebnosti cesty a stezky pouze
k části pozemku parc. č. 2150/48 v k. ú.
Dobruška v rozsahu dle shora uvedeného
geometrického plánu. Geometrický plán
nutný k oddělení pozemku a k zúžení služebnosti hradí město Dobruška
– prodej pozemku parc. č. 1290/15 v obci
a k. ú. Dobruška jeho stávajícímu uživateli za dohodnutou kupní cenu ve výši
21.000 Kč splatnou nejpozději do 30 dnů
od uzavření kupní smlouvy. Návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí
bude podán až po úplném zaplacení kupní
ceny. Správní poplatek katastrálnímu úřadu
za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující
– prodej bytových jednotek: č. 812/13 v bytovém domě čp. 812, 813 za kupní cenu
907.800 Kč, č. 812/16 v bytovém domě
čp. 812, 813 za kupní cenu 925.600 Kč,
č. 813/14 v bytovém domě čp. 812, 813
za kupní cenu 534.000 Kč, č. 742/8 v bytovém domě čp. 741, 742 za kupní cenu
713.700 Kč, č. 741/7 v bytovém domě čp.
741, 742 za kupní cenu 988.200 Kč, č. 742/7
v bytovém domě čp. 741, 742 za kupní cenu
933.300 Kč, č. 741/8 v bytovém domě čp.
741, 742 za kupní cenu 713.700 Kč, č. 742/9
v bytovém domě čp. 741, 742 za kupní cenu
1.006.500 Kč, č. 813/15 v bytovém domě
čp. 812, 813 za kupní cenu 605.200 Kč,
č. 813/16 v bytovém domě čp. 812, 813
za kupní cenu 587.400 Kč a uzavření příslušných kupních smluv se smluvními
podmínkami stanovenými v souladu s Pravidly prodeje bytů ve střešních nástavbách
v bytových domech čp. 741, 742 a čp. 812,
813 v Mírové ulici v Dobrušce schválenými Zastupitelstvem města Dobrušky dne
21.09.2020
– zřízení nového školského zařízení, jehož
činnost bude vykonávat příspěvková organizace Základní škola Františka Kupky,
Dobruška s účinností od 01.04.2021
– podání žádosti o dotaci do programu obnova a rozvoj venkova MMR na akci „Výstavby sportoviště – sprinterské dráhy a dráhy
pro skok daleký pro ZŠ Fr. Kupky“
– podání žádosti o dotaci do programu obnova a rozvoj venkova MMR na akci „Oprava
místní komunikace v Dobrušce – ul. Javorová“
– podání žádosti o dotaci z programu Královéhradeckého kraje na akci „Cyklotrasa
Chábory- Mělčany“
– zvolit do funkce přísedícího u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou paní
XXXXX a pana XXXXX
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených
veřejných prostranstvích

vydává
– dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola Františka Kupky,
Dobruška s účinností od 01.04.2021

bere na vědomí
– informaci o připravovaných žádostech
o dotace, které má město možnost získat
v příštím roce

Rada města
dne 21. 12. 2020
schvaluje
– specifikaci automobilu pro Pečovatelskou
službu dle přiložené objednávky a jeho objednání. Automobil bude financován z daru
společnosti Škoda auto a. s.

pověřuje
– starostu dojednat se společností Škoda
auto a. s. související smlouvy a předložit je
ke schválení Radě města Dobrušky

– uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu
bytu k bytu č. 1 v domě čp. 1 v Pulicích
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu do 31.01.2021
– uzavření Smlouvy o sdružených službách
dodávky plynu do odběrného místa Pulice
105, 518 01 Dobruška
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování služeb KIVS – CMS se společností
ha-vel internet s. r. o.
– zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 4
k Nájemní smlouvě se společností DIMATEX CS, spol. s r. o. na pronájem částí
pozemků parc. č. 1164/3, 110, 270/139,
2834/3, 2176/2 a 2120/1 v obci a k. ú.
Dobruška, za účelem umístění kontejneru na textil. Záměrem bude oznámena změna nájemní smlouvy, a to snížení
ceny nájmu

byla seznámena
– s odpovědí na nabídku prodeje bytu č.
812/14 v Mírové ulici v Dobrušce

bere na vědomí

Rada města
dne 28. 12. 2020
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
16/2020
– rozpočty příspěvkových organizací v odvětví školství (MŠ J. A. Komenského, Dobruška; ZŠ Františka Kupky, Dobruška; ZŠ
Dobruška, Pulická; ZUŠ a DDM) na rok
2021 a střednědobé výhledy rozpočtů
na období let 2022 – 2024 uvedených příspěvkových organizací
– realizaci projektu „Zajištění pojízdné prodejny pro místní části města Dobrušky“
a podání žádosti o dotaci na tento projekt
z dotačního programu Královéhradeckého
kraje „21RRD10 Podpora provozu prodejen na venkově“. Předpokládané náklady
na realizaci projektu činí 60.000 Kč, výše
požadované dotace pak odpovídá částce
30.000 Kč
– uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 213 se
společností TO-PI-TO Czech s. r. o., kterým
se upravuje rozsah oprav městského bytu č.
3 v bytovém domě čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce. Celková cena za dílo se
zvyšuje o 2.450 Kč bez DPH, na celkových
226.805 Kč bez DPH
– uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 214 se
společností TO-PI-TO Czech s. r. o., kterým
se upravuje rozsah oprav městského bytu č.
6 v bytovém domě čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce. Celková cena za dílo se
zvyšuje o 2.250 Kč bez DPH, na celkových
228.525 Kč bez DPH
– uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
zeminy za účelem jejího dalšího využití
a o provedení rozprostření zeminy s investorem stavby prodejny společností Lidl
Česká republika v. o. s. a oznámení záměru
zahájení provedení zemních prací orgánům
ochrany ZPF Městského úřadu Dobruška a Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností Servisbal
nemovitosti, s. r. o.
– uzavření Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN do odběrného
místa Pulice 105, 518 01 Dobruška se společností ČEZ ESCO, a. s.

– oznámení žadatelů o poskytnutí dotace
o nekonání akcí a omezení činnosti

souhlasí
– s dohodou o změně dohody o sjednaných
pracovních podmínkách a prodloužením pracovního poměru na dobu určitou
Mgr. Taťány Klapkové, vedoucí KZMD
do 31.08.2021

Rada města
dne 11. 01. 2021
schvaluje
– uzavření smlouvy o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti a smlouvy o výpůjčce se Správou silnic Královehradeckého kraje, příspěvkovou
organizací
– objednání projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, a to včetně jeho ocenění, tj. zpracování souhrnného rozpočtu,
pro akci „Rekonstrukce veřejně přístupné
účelové komunikace mezi místními částmi
Chábory – Mělčany“ u společnosti TERRA
- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., za cenu
227.480 Kč vč. DPH
– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí s manžely XXXXX, za účelem umístění lešení v šíři cca 1,2 m od domu čp. 78
v Opočenské ulici v Dobrušce pro opravu
čelní fasády tohoto domu
– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí s manžely XXXXX, za účelem umístění lešení a stavebního materiálu u domu
čp. 323 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce pro
opravu čelní fasády tohoto domu
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5
v domě čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce dohodou ke dni 28.02.2021
– uzavření Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod se společností AQUA
SERVIS, a. s. včetně podmínek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních
vod a reklamačního řádu
– předání majetku uvedeného v příloze k hospodaření příspěvkové organizaci města
Dobrušky Základní umělecká škola, Dobruška, v souladu s čl. 5 zřizovací listiny.
Majetek je starý, opotřebovaný a pro město
nepotřebný a nevyužitelný
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– podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu
na výkon sociální práce s výjimkou agendy
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021
ve výši 835.414 Kč
– uzavření Rámcové objednávky (Rámcové
kupní smlouvy č. 61/21 RO) se společností
STAMONT CZ s. r. o.

rozhoduje
– při zadávání podlimitní veřejné zakázky

na stavební práce „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ dle § 122 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele PS BRNO, s. r. o.
Nabídková cena tohoto dodavatele činí
96.138.200,81 Kč vč. DPH 21 % a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem, a to pouze tehdy, splní-li tento
dodavatel veškeré podmínky pro uzavření

smlouvy stanovené zadávací dokumentací
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nebudou-li v zákonné lhůtě podány
námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k uzavření smlouvy

byla seznámena
– se zprávou k stížnostem na zavřená WC
v rozlučkové síni u městského hřbitova

Z pracovního diáře starosty
■ Středa 16. 12.: zasedání zastupitelstva
města
■ Čtvrtek 17. 12.: jednání představenstva
Centrálního zdroje tepla a. s.
■ Pátek 18. 12.: porada vedoucích odborů a oddělení městského úřadu a organizačních složek, jednání bezpečnostní
rady ORP
■ Úterý 22. 12.: jednání s ředitelkou
ZŠ Fr. Kupky Alenou Bačíkovou

■ Pondělí 28. 12.: schůze rady
města, jednání s představiteli společnosti Marius Pedersen
■ Úterý 29. 12.: jednání bezpečnostní
rady ORP
■ Pondělí 4. 1.: kontrolní den na stavbě
17 bytových jednotek
■ Čtvrtek 7. 1.: předání stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
za dlouholetou spolupráci vojenského

Okénko poslance Petra Sadovského:
Na téma: nelegální migrace a problémy s ní spojené
Vážení a milí
spoluobčané,
dnešní
článek
bych mohl věnovat
covidu,
testování
či očkování. Jenže souběžně s tímto problémem je
na stole i spousta
dalších, které se dotýkají nás všech. Jedním z nich je nelegální migrace a problémy spojené s ní.
Na Výboru pro bezpečnost řešíme návrh zákona o pobytu cizinců na území ČR.
Cituji z portálu Ministerstva vnitra: „Jako
nelegální migraci je třeba vnímat nejen neoprávněný vstup na území České republiky, či jeho neoprávněné opuštění, ale
také neoprávněný pobyt na území našeho státu nebo pobyt v rozporu s účelem,

pro který bylo vydáno pobytové oprávnění. Nelegální migrace je fenomén, který
může v cílových zemích zásadním způsobem ohrozit vnitřní stabilitu a bezpečnostní situaci. Z toho důvodu jsou opatření
v oblasti potírání nelegální migrace jedním ze zásadních témat řešených v rámci
migrační politiky České republiky“.
A právě v této době přišel poslanec
Čižinský s nápadem, jak podmínky migrantů pro vstup na naše území ještě zmírnit.
Jeden z příkladů je porod rodinných příslušníků migrantů, kde Čižinský navrhuje,
aby platba za porod proběhla až po porodu. I když právě kvůli zmiňovanému porodu rodinní příslušníci dotyčného azylanta
přijeli do ČR. Jaká by byla případně vymahatelnost tohoto poplatku? Jsou to snahy neziskových organizací umožnit těmto
lidem snazší pobyt v naší zemi. Vždyť

■
■

■
■

úřadu s městem Dobruškou plk. gšt.
Ing. Janu Maršovi, Ph.D.
Pátek 8. 1.: jednání bezpečnostní rady
ORP
Pondělí 11. 1.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě 17 bytových jednotek, veřejné projednání změny č. 3
územního plánu Dobruška
Středa 13. 1.: schůzka zástupců všech
zúčastněných stran výstavby Viladomů
v Mírové ulici
Pátek 15. 1.: jednání bezpečnostní rady
ORP

český občan musí povinně hradit zdravotní
a sociální pojištění. Nevidím, proč by měl
u nás být někdo, kdo tuto povinnost neplní. Žadatel, který chce přivézt svého partnera do ČR, musí mít minimální příjem,
aby nedocházelo ke sňatkům směřujícím
pouze k získání povolení k pobytu na území ČR. K těmto účelům se dříve využívali
bezdomovci za drobnou úplatu.
V tom jsem zásadně proti a na Výboru pro bezpečnost jsem to razantně odmítl podpořit, stejně jako většina
mých kolegů. Chápu migranta, který je
v domovské zemi z politických či jiných
důvodů perzekuován (položme si otázku, kolik jich z celkového množství je?),
chápu i jiné důvody, ale aby k nám přijeli
z ekonomických důvodů, a ještě bez legálního pobytu jen proto, že je jim naše zřízení vstřícnější? S tím nemohu souhlasit.
A co vy? Chcete tady nelegální nebo
ekonomické migranty?
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR

POMOC SENIORŮM PŘI OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Centrální registrační systém na očkování proti covid-19
se pro obyvatele Královéhradeckého kraje starší 80 let spustil
v pátek 15. ledna. Po registraci si lidé podle dalších pokynů
zarezervují termín a následně se budou moci nechat očkovat
na jednom ze sedmi stávajících očkovacích míst regionu –
v nemocnicích v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Rychnově nad Kněžnou
a také ve Vrchlabí.
6

o
„Lidé, kteří nemají přístup k internetu nebo
jim s registrací nemohou pomoci blízcí a nedovolají se na centrální informační koronavirovou
linku 1221, mohou využít krajskou informační linku na telefonním čísle 495 817 110, kde
od 9.00 do 15.00 hodin získají ty nejdůležitější informace, a třeba i pomoc s registrací,“ informoval
hejtman Martin Červíček.
Další informační alternativou pro obyvatele Dobrušky,
kteří nemohou využít pomoci svých příbuzných a potřebují pomoc s registrací či následnou pomocí při samotném
očkování, je krizová telefonní linka města Dobruška:
778 431 861. Zájemci z řad seniorů 80+ získají na tomto telefonním čísle (9.00 – 15.00) potřebné informace, pomoc,
(re)
radu či odkaz na koho se případně dále obrátit.
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AKTUALITY Z MĚSTA
Medaile pro čestného občana Dobrušky
Po oslavě devadesátiletého jubilea přišla smutná zpráva
Druhý svátek vánoční – v sobotu 26. prosince – oslavil významné životní jubileum 90 let režisér FRANTIŠEK FILIP, čestný
občan Dobrušky.
Legendární režisér během svého tvůrčího života stvořil na šest
set dramatických, hudebních a zábavních televizních pořadů, včetně divácky oblíbených seriálů. A právě díky seriálu F. L. Věk je
nerozlučně spojen s naším městem.
Město Dobruška se připojilo k dlouhé řadě gratulantů. Starosta
Petr Lžíčař zaslal panu režisérovi blahopřání a speciální pamětní
medaili s věnováním.
Uplynulo pouhých čtrnáct dnů od oslav devadesátin a všechny
zasáhla smutná zpráva o úmrtí mistra televizní a filmové tvorby.
Jako vyjádření úcty a poděkování přinášíme vzpomínky na návštěvy v našem městě a osobní setkání s velkým umělcem, nesmírně skromným člověkem.
Pane režisére, budete nám chybět!
(dr)

Co na to František Filip?
Psal se 4. říjen 2016, když v odpoledních hodinách převzal
v prostorách renesanční radnice z rukou starosty města Petra
Lžíčaře čestné občanství a symbolický klíč od bran Dobrušky
vynikající režisér FRANTIŠEK FILIP.
Připomeňme si některé z výroků této legendy české filmové
a televizní tvorby, jež zazněly během pobytu Františka Filipa
v našem městě.
Česné občanství
Když jsem se dozvěděl, že mě chcete takto poctít, tak jsem se
zarazil. Pak jsem si ale řekl, že když tady máte tak rádi Věka
a všechno kolem něj, tak jsem se uvolil a přijel jsem. Moc se
stydím a moc vám děkuji. Jsem vám vděčný.
Herci
Měl jsem většinou kliku na herce. Byli dobří, měl jsem je rád,
nechal jsem je hrát, co chtějí. Když je člověk neznervózňuje, tak
se chovají přirozeněji. Hercům jsem nic nenařizoval, spíš jsem ze
sebe dělal blbýho a vděčnýho… a to jsem i dnes.

František Filip po převzetí symbolického klíče od bran města se
podepsal pod svoji zdravici do knihy návštěv osobností, které navštívili Dobrušku.
Proměny doby
Většinou jsem točil v pohnutých a výjimečných dobách - pamatuju Hitlera, pamatuju, jak jsme pookřáli v roce 45, že skončila válka. Těch proměn, co bylo - byl jsem smířlivej s cenzurou
a přežil jsem to. Byla klika, že jsem se nedostal nikdy do strany
(komunistické strany - pozn. autora) - já tam nechtěl, a to mě
zachránilo.

Starosta Petr Lžíčař a režisér František Filip při slavnostním
udělení čestného občanství na dobrušské radnici v roce 2016.

Seriál F. L. Věk
Překvapilo mě, jak seriál F. L. Věk mezi lidmi zabral. Vzpomínám si, že i na titulní straně Dikobrazu vyšel obrázek „Praha
F. L. Věka“ - na Staroměstském náměstí za každým oknem svítily
obrazovky, díval se i zloděj schovaný pod postelí, nevěrný manžel
se svým sokem. Kupodivu tenkrát to opravdu zarezonovalo. Za to
jsem vděčný Dobrušce a F. L. Věkovi, také Jiráskovi a samozřejmě také Otovi Zelenkovi, který to sepsal. Hned tak někdo těch
pět knih nepřečetl. F. L. Věka psal během Pražského jara. Díky
(eda)
dějinám máme my, kteří točíme, čím se živit.
7
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„A teď už musím mávat sám“

Utichlo náměstí,
Jakoby náhle stín,
Plakáty déšť strh
Z nároží a poslední
Aplaus už ztich.
Dálky jsou šňůry měst,
Ve tvářích brázdy cest.
Dědictvím dávným spoutaným
Své poselství zas dál šli nést.
Čas tuhle štaci už svál,
Zmizel klaun i principál.
Rozvážej světem úsměvy dětem,
tuším, co žene je dál.
Krev toulavá
Svá kouzla má:
Má moc pár křídel dát,
Jak vítr z hor se hnát.
Krev toulavá
Svá kouzla má:
Má moc i brát i dát,
Má sílu pouta rvát.
Ticho tu vládne zas,
Do duší nám pad mráz.
Kdy se však z dálky vrátěj zpět,
Tak to vím jen já a pan Bass.

Ano, tak začíná text písně Krev toulavá, úvodní znělka k seriálu Cirkus Humberto. Text, který by mohl bez dalšího
a delšího komentáře tuto moji vzpomínku
na PANA režiséra Františka Filipa začít…
Doopravdy, náměstí utichlo… Ano, jak
to dobrušské, novoměstské a, co já vím,
desítky dalších, kde se děj více než šesti set
seriálů a televizních inscenací odehrával.
Plakáty, ty už dávno vítr strhl, ale možná ještě ne: Ještě poslední byl bohužel
vyvěšen v Kině 70 Dobruška, a to jako poslední vzpomínka na našeho milého pana
režiséra Františka Filipa.
Tak, to jsou ty šnůry měst, ve tvářích
brázdy cest… Ten skvělý text od Karla
Šípa, s vynikající hudbou Karla Svobody a v podání Karla Gotta připomínám
záměrně. Je tak příznačně věrný tomu,
kdo pan režisér Filip byl, co dělal a co
nám zde zanechal… Mimochodem nám,
„Dobrušťákům“ a vůbec všem věrným divákům i slavný televizní seriál F. L. Věk,
jemuž Dobruška – rodné město Františka
Vladislava Heka vděčí za to, že je známá
po celé České republice i Evropě.
Pane režisére, za všechny „Dobrušťáky“, televizní i filmové diváky, kamarády,
přátele a dobré lidi se s Vámi loučím…

Ještě si vypůjčím úvodní text ze seriálu
Cirkus Humbero:
„Začínám smutně, začínám loučením…“
Pavel Štěpán
P. S. A teď už musím mávat sám…

Vzhledem k tomu, že je Společenské centrum – Kino 70 stále uzavřeno, naistalovali jsme malou fotografickou vzpomínku z návštěv pana režiséra Františka
Filipa v Dobrušce do venkovních vitrín na čelní straně budovy.

Vzpomínka na laskavého PANA režiséra s klikou
Milí čtenáři,
připadla mi smutná povinnost napsat
moji vzpomínku na pana režiséra Františka Filipa, ale už bohužel v minulém čase.
Za normálních okolností měla být veselá
– a měla končit nadějí, že se třeba ještě
společně vydáme do Dobrušky. Protože pan režisér miloval vaše město i lidi,
kteří v něm žili, a říkal mi, že oni zase
měli moc rádi jeho. Koronavirus, kterému
František Filip podlehl 9. 1. 2021, a to těsně po svých devadesátých narozeninách,
však rozhodl jinak…
Jak jsem se s panem Filipem seznámila? Viděli jsme se jen dvakrát, ale on byl
z těch lidí, o kterých řeknete, že máte pocit, jako byste je znali roky. Jsem novinářka
a na jméno pana režiséra jsem často narážela ve svých rozhovorech, které píšu pro
časopis Téma. Pěli mi na něj chválu Karel
Gott, Jaromír Hanzlík, Jiřina Bohdalová,
Jaroslava Obermaierová… A vždy k tomu
dodali: „To je PAN režisér.“ Před jeho devadesátými narozeninami jsem se proto
rozhodla, že se s ním musím setkat, abych
mu rozhovorem vzdala u našich čtenářů
hold. Neměla jsem na něj však telefon. Ale
nevyzpytatelné jsou cesty novináře za osob8

nostmi. Náhodou mi zavolal strýc, který žije
desítky let v Austrálii. Když jsem zmínila,
že zrovna sháním číslo na pana Filipa, prohodil: „Stačí říct, vždyť je to můj strýček.“
Ještě ten den jsem měla rozhovor domluven.
A jaký pan režisér byl? Především
strašně skromný. Ptal se mě: „Myslíte si,
že rozhovor se starým dědkem bude vůbec
ještě někoho zajímat?“ Snažila jsem se ho
přesvědčit o opaku. Domníval se ale, že
za jeho úspěchy stála klika, kterou měl
na skvělé herce a šikovné scenáristy.
Hodně mi vyprávěl i o Dobrušce, rodném městě vašeho F. L. Věka. Ten seriál
považoval za to nejkrásnější a jeho srdci
nejbližší, co kdy natočil. Prý to bylo proto, že sám byl kluk z malého města, z Písku, a jeho hrdina mu kvůli tomu byl hodně
podobný. Pan režisér mluvil také o tom, že
byl Čestným občanem Dobrušky. Pak mě
ale poprosil, abych zrovna tuto informaci
do rozhovoru nedávala. Protestovala jsem.
A on mi na to řekl: „Já si tohoto ocenění
strašně moc vážím, ale mám strach, že to
bude v časopise vypadat jako chlubení…“
Když jsem mu zmínila, že moje babička byla rodačka od Dobrušky a že mě to
do těchto končin táhne, i přestože žiju od na-

rození v Praze, rozzářil se.
On prostě věděl, že mu
jeho „Dobrušští“ rozumějí, a měl radost, že si
k nim může zařadit i mě.
Večer před Štědrým dnem jsem s ním
mluvila naposledy. Posílala jsem mu fotky, které dělal David Neﬀ. Považoval to
za symbolické, protože Davidův dědeček
Vladimír Neﬀ napsal román Sňatky z rozumu, jenž byl předlohou jeho stejnojmenné
seriálové srdcovky. Na rozhovor, který vyšel na konci roku, jsem zaznamenala řadu
ohlasů. Ozvali se herci z jeho filmů. Také
Magdalena Dietlová, manželka scenáristy
Jaroslava Dietla, který prý měl pana Filipa
rád nejen proto, že byl vynikající režisér,
ale že mu mohl vždy a za každých okolností věřit. Pokoušela jsem se pak panu Filipovi dovolat, abych mu vyřídila jejich vřelé
pozdravy. Telefon však už měl vypnutý.
Jestli se o někom dá říct, že byl filmařskou
legendou, pak jí byl on. Především byl ale
velice laskavým člověkem. A takového
si ho budu navždy pamatovat. Když teď
napíšu, že mě jeho úmrtí nekonečně zarmoutilo, bude to znít pateticky. Ale je to
pravda…
Blanka Kalenská
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Stavba sportovní haly se přiblížila.
Město získalo státní dotaci
Zahájení výstavby nové sportovní haly
se přiblížilo na dohled. Začít stavět by se
mohlo už na jaře. V týdnu před Štědrým
dnem dostala Dobruška skutečně hodnotný vánoční dárek. „Ministerstvo pro místní rozvoj našemu městu přidělilo dotaci
na výstavbu haly ve výši až 30 milionů
korun,“ sdělil místostarosta Petr Sadovský. Hned v prvním týdnu nového roku se
sešla komise, aby vyhodnotila předložené
nabídky na plnění veřejné zakázky na realizaci stavby. Veřejná soutěž stlačila cenu
stavby pod sto milionů korun.
Mnohaletá snaha o vybudování zastřešeného sportoviště splňujícího soudobé
parametry dostává reálné kontury. „Záměr
vybudovat halu je součástí Strategického
plánu města Dobrušky. Věřím, že se začne
stavět letos na jaře,“ řekl starosta Petr Lžíčař. Podle něho se první schůzka iniciující
výstavbu sportovní haly u základní školy
a gymnázia v Pulické ulici uskutečnila
za účasti představitelů města, zástupců
dotčených škol a největších sportovních
organizací a klubů už v roce 2013. „Ředitelé škol a sportovci tehdy přednesli svoje

požadavky s nejdůležitějšími technickými
parametry, které by hala měla splňovat.
Od nich jsme se odrazili, vybrali projektanta a následně opakovaně žádali o státní
dotace. Až loni v prosinci se na nás konečně usmálo štěstí,“ dodal starosta.
Po vybudování tělocvičny léta volali
zejména pedagogové ze základní školy
Pulická, která regulérní prostory pro tělesnou výchovu svých žáků dlouhodobě
postrádá. „Někteří lidé namítají, zda je
sportovní hala potřeba, když máme tělocvičen ve městě několik. Ano, sportuje
se ve dvou tělocvičnách v základní škole
Františka Kupky, v sokolovně, v hale průmyslovky a v tělocvičně gymnázia. Bohužel ani jedna nesplňuje nejzákladnější
požadavek, jímž je hrací plocha standardních rozměrů 40x20 metrů, nezbytně nutná
pro možnost pořádání soutěžních utkání.
Chybí dostatečná výška stropu potřebná
pro konání mistrovských zápasů badmintonu nebo volejbalu. A v neposlední řadě
ani v jedné dobrušské tělocvičně nenajdete hlediště pro diváky,“ argumentuje
starosta.
„Kvůli
malým
rozměrům hřiště nemůžeme v Dobrušce trénovat ani hrát
domácí mistrovská
utkání. Naše mládežnická družstva
i týmy dospělých
musí už řadu let vzít
zavděk domovskou
palubovku v Rokytnici v Orlických
Vizualizace umístění nové sportovní haly za komplexem budov horách, v Náchodě,
v Kostelci nad Orlicí
gymnázia a základní školy Pulická.

Starosta Petr Lžíčař s obsáhlým svazkem
dokumentace nové sportovní haly.
nebo dokonce až ve Rtyni v Podkrkonoší.
Tam všude hostíme naše soupeře, to podle
toho, kde mají zrovna volno,“ prozrazuje
tristní situaci Jan Černý, předseda florbalového klubu FBC Dobruška. Obdobně si
posteskl i Petr Šváb, předseda oddílu badmintonu TJ Sokol Dobruška: „Na všechny
prvoligové zápasy, které se konají turnajovým způsobem, jezdíme pouze k našim
soupeřům. Ve všech dobrušských tělocvičnách chybí místo nutné pro výběhy
hráčů z kurtů, schází dostatečný počet
šaten a potřebné zázemí v podobě hlediště
pro diváky.“
Shrnuto a podtrženo: umístění v sousedství tří škol, regulérní rozměry hrací
plochy, možnost rozdělení hrací plochy
na tři části (možnost činnosti více školních tříd nebo sportovních družstev najednou), hlediště pro minimálně 150 diváků,
vysoký strop, dostatečný počet šaten potřebný pro konání turnajů, spojovací nadzemní krček se základní školou (žáci se
do haly dostanou ze školy suchou nohou),
bufet a bezbariérový přístup (výtah) - to
je výčet stěžejních pozitiv, který nabídne nejen dobrušským žákům, studentům
a sportovcům budoucí nová hala Pulická.
Termín dokončení byl stanoven na druhou
polovinu roku 2022.
(six)

Družstevní bytová výstavba byla spuštěna
Ve středu 13. ledna 2021 se z naší iniciativy uskutečnilo na parkovišti u dobrušského krytého bazénu pracovní setkání
k prověření aktuálního stavu připravenosti jak stavební společnosti k postupnému
zahájení prací na vybudování potřebného
zařízení staveniště, tak ostatních dodavatelů podmiňujících prací.
Za účasti odpovědných pracovníků
stavební společnosti, pana starosty, pracovníků útvaru rozvoje města, vedoucího
krytého bazénu, ale také projektanta, vedení CZT a.s. a dalších zvaných zástupců byla podána všem stručná informace
o plné připravenosti nás jako investora
a řešení některých zbylých překážek, které
nám dosud brání ve standardním zahájení
všech stavebních prací v daném území.
Z důvodu potřeby přístupu nutné mechanizace na staveniště i s ohledem na stále

ještě funkční nadzemní páteřní vedení teplovodu se podařilo s podporou pana starosty
získat kladné vyjádření velení zdejšího vojenského úřadu k přechodnému využívání
části jejich území od horní brány k hraničnímu plotu u staveniště. Stavební firma
zde nyní vybuduje
dle dispozic tohoto úřadu provizorní
oplocení a panelová
dopravní komunikace a tím vytvořena
možnost bezodkladného zahájení zemních a stavebních
prací. Nejprve však
na staveništi musí
dojít k odstranění některých povolených

porostů. Následovat
pak bude souběžně se
skrývkou zeminy předepsaný archeologický průzkum a pak již
úplné zemní a stavební práce.
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Zde je pro nás i stavební firmu jednoznačně limitující stále ještě probíhající
nové územní řízení sloučené se stavebním
pro získání řádného stavebního povolení
v právní moci. Snad se již všichni opravdu
dočkáme!
Druhou návaznou podmiňující stavbou je přeložka zemních kabelů VN
a NN v malé části území vedle parkoviště u krytého bazénu. Jde o stavbu požadovanou společností ČEZ, která je již
povolena. Bude realizována nyní na počátku měsíce února, což na místě potvrdil
přítomný zástupce prováděcí společnosti
Energomontáže Rychnov nad Kněžnou.

Toto poněkud netypické setkání venku na místě stavby ovlivněné současně
platnými opatřeními proti covidu 19 bylo
všemi příznivě přijato. Došlo k vydiskutování i některých drobných dotazů ze
strany vedení stavby a výměně vzájemných kontaktů pro další nezbytnou operativní komunikaci.
Věříme, že řada úskalí stojících v cestě k zahájení prací je, doufám, již zcela
překonána a na místě započnou přípravy s vybudováním zařízení staveniště,
uvedené přeložky energetických vedení a pak již i naplno oplocení staveniště
spolu s rozběhem zemní pokládky teplo-

vodu a jeho přepojením po topné sezoně
včetně demontáže současné nadzemní
trasy.
Na závěr se sluší také informovat o zlomovém zájmu nebydlících, kdy k datu redakční uzávěrky je již smluvně obsazeno
51 bytů všech typů a zbývá obsadit poslední tři volné byty. Stále trvá prostor
k jejich postupnému obsazení z řad nebydlících i z blízkého okolí. Potřebné informace jsou stále k nalezení na webových
stránkách našeho Stavebního bytového
družstva v části „Nová výstavba“.
Karel Joukl,
předseda představenstva SBD Dobruška

Připomínka jubileí dvou bývalých válečných pilotů RAF
Dne 19. února 2014 ve večerních hodinách zemřel v kruhu rodiny čestný občan
města Dobrušky, brigádní generál letectva
v. v. Miroslav Štandera, a to v nedožitých požehnaných 96 letech.
V roce 2018 byla na jeho počest odhalena pamětní deska na budově bývalého
„Špejcharu“, kde rodina Štanderových
před II. světovou válkou žila.
Slavnostního odhalení se mimo jeho
dcery Miroslavy Vojtové a dalších vzácných hostů, zúčastnil i dnes už armádní
generál letectva v. v. Emil Boček, poslední žijící pilot RAF.
Generál Boček návštívil Dobrušku již
v roce 2017, kdy s ním v místním Kině 70
proběhla beseda s promítáním dokumentárního filmu „20 minut nad Londýnem“.
Dovolujeme si připomenout a zároveň srdečně pogratulovat k jeho významnému
životnímu jubileu, a to k 98. narozeninám,
které oslaví 25. února.
Naše město si váží těchto válečných
hrdinů a všech bývalých příslušníků RAF.
Jejich památku chce uctít i pojmenováním

Dnes již armádní generál letectva v. v.
Emil Boček při odhaleni pamětní desky.

Brigádní generál letectva v. v. Miroslav
Štandera při návštěvě Dobrušky.

Městská policie hodnotí uplynulý rok
Rok 2020 nebyl pro nikoho lehký,
přesto se za ním ohlédneme a v krátkosti
jej zhodnotíme. V roce 2020 byl personální stav u Městské policie Dobruška stabilizován. Ve výkonu jsou nyní dvě ženy
a čtyři muži, z toho jeden dokončuje kurz
odborné přípravy.
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Vykonávali jsme službu ve dvanáctihodinových denních i nočních směnách, ale
z důvodu epidemie covid-19 bylo v měsíci březnu nutné upravit směny, proto byli
strážníci rozděleni do skupin, aby nedocházelo k setkávání a v případě výpadku
některého z nich mohla být směna zabezpečena
náhradou.
Namísto řešení běžného jsme se museli připravit a řešit
i neobvyklé situace
a přestupky spojené
s porušováním vládních nařízení. Byly
doplněny
osobní
ochranné prostředky
pro styk s nakaženou osobou nebo pro
pohyb v nebezpeč-

nové ulice, která vznikne po výstavbě nových viladomů pod stávající ulicí Mírová.
Ulice by v případě schválení zastupiteli
mohla nést nést jméno našeho čestného občana - generála Miroslava Štandery. V této
záležitosti byly již učiněny patřičné kroky,
včetně žádosti o souhlas rodiny – dcery
pana Štandery, Miroslavy Vojtové z Plzně.
Pavel Štěpán,
zastupitel města Dobrušky

ném prostředí a přijaty
nové přístupy jednání
s veřejností nebo pachateli.
V roce 2020 bylo
doplněno
odchytové vybavení spojené
s narkotizací a následným transportem zvířete, odchytové vybavení pro drobná zvířata a hady. Noví
strážníci také prošli kurzem pro odchyt
zvířat bez pána, toulavých a opuštěných,
zacházení s nimi, včetně péče o ně a pro
sběr a neškodné odstraňování kadáverů
zvířat v zájmovém chovu, který byl zakončen zkouškou na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.
Další opatření bylo přijato v letních
měsících, kdy byla služba v pracovním
týdnu zabezpečena až do 22.30 hodin
z důvodu kontroly uzavření restauračních
zahrádek.
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V červnu 2020 se spustil ostrý provoz
automatického měřícího zařízení bez obsluhy k zaznamenání okamžité rychlosti
motorových vozidel, které snímá rychlost na přechodu pro chodce na pozemní
komunikaci č. 298 u křižovatky s ulicí
Mělčanská. Za šest měsíců zařízení zaznamenalo 10233 případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti.
Na podzim se epidemiologická situace
začala zhoršovat, proto byla opět přijata
některá z opatření. My jsme tak měli čas
připravit hlavní cíl do roku 2021 a to novelizaci vyhlášky na požívání alkoholických nápojů na veřejnosti a modernizaci
páteřních míst kamerového systému. Ten
je už několik let zastaralý a jeho modernizace je pro nás velice vítaná. Toto však
nejsou jediné cíle, kterých bychom chtěli v roce 2021 dosáhnout. S dalšími vás
budeme opět seznamovat v průběhu roku.
Do něj vám celý kolektiv městské policie
přeje hlavně zdraví a pevné nervy.
Vrchní komisař Bc. Adolf Soumar
a místostarosta Petr Sadovský

ZMĚNA
ordinačních hodin
kožní ambulance
Upozorňujeme pacienty, že
od 1. února 2021 dochází
ke změně ordinačních hodin
kožní ambulance:
Dobruška:
úterý 9.00 – 12.00
a 12.30 – 14.30
Opočno:
středa 15.00 – 17.00

🕰

Celkový počet zjištěných přestupků
1625
z toho počet přestupků projednaných příkazem na místě
558
z toho počet podezření ze spáchání přestupků oznámený
podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu
189
Celková výše pokut uložených strážníky příkazem na místě
261100,- Kč
Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta
příkazem na místě
558
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě
0
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
43
z toho přestupků proti občanskému soužití
0
z toho přestupků proti majetku
2
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu
109
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo
povolené rychlosti
334
z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek
2
z toho ostatních
68
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených
podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu
189
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě
0
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
27
z toho přestupků proti občanskému soužití
1
z toho přestupků proti majetku
2
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu
45
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené
nebo povolené rychlosti
102
z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek
0
z toho ostatních
12
Další údaje
Počet osob převezených do záchytné stanice
1
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek
5
Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob
0
Počet odchycených zvířat
32
Počet asistencí u dopravních nehod
15
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii ČR
3
Přijatých oznámení od občanů
197

Poděkování
V lednu tohoto roku končí ve služebním poměru u Policie ČR náš dlouholetý
kolega, skvělý policista a kamarád, prap.
JÚLIUS REŠKO (na snímku). Na ob-

vodním oddělení v Dobrušce poctivě
odsloužil 25 roků a zároveň byl navíc neuvěřitelných 20 let členem Pořádkové jednotky policie Královéhradeckého kraje.
Dovolte mi za všechny kolegy a kolegyně, kteří jsme měli tu čest Julka Reška
poznat a sloužit s ním, poděkovat mu touto
cestou za vynikající práci, příkladnou odpovědnost a absolutní důvěru, která je u naší
profese tak důležitá. Pro svůj přístup k práci
byl a stále je vzorem pro všechny dobrušské
kolegy. Jeho profesní dovednosti i osobní
vlastnosti se staly základem přirozené autority, skromná a kamarádská povaha stojí
za nesmírným obdivem většiny z nás.
Julku, za nás všechny ti přeji pevné
zdraví, radost ze života a mnoho úspěchů
v novém zaměstnání stejně jako v osobním životě!
S úctou a respektem za celý kolektiv
OOP Dobruška a PS Opočno
vedoucí obvod. odděl. npor. Bc. Aleš Mědílek
11
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Sociálně-právní ochrana dětí
Orgán sociálně-právní ochrany dětí
(tzv. OSPOD) MěÚ Dobruška poskytuje sociálně-právní ochranu dle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů.
Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především:
• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnově narušených funkcí rodiny,
• zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které
nemůže být trvale či dočasně vychováváno ve vlastní rodině.
Úkolem OSPOD i v situaci protiepidemických opatření zůstává ochrana ohrožených dětí. V situaci omezujících opatření není
možné omezit rozsah výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále
jen „SPOD“) daný zákonem, ale je možné s ohledem na individuální potřeby modifikovat míru výkonu SPOD u jednotlivých
dětí.
Výkon SPOD je i v situaci omezujících opatření zabezpečován:
• v pracovní dny (v rámci povozní doby MěÚ) - v úředních hodinách MěÚ Dobruška,
• v pracovní dny (v rámci povozní doby MěÚ) - v neúředních
hodinách jsou řešeny neodkladné záležitosti na základě objednávky předem, akutní, nouzové, krizové případy,
• mimo pracovní dobu, ve svátky a ve dnech pracovního klidu
je zajištěna pracovní pohotovost, v součinnosti zejména s policií, soudy.
Možné způsoby komunikace:
• zprostředkovaná, vzdálená, distanční forma (telefon, e-mail,
on – line komunikace, video komunikace apod.),

• osobní forma (za dodržení nezbytných bezpečnostních
podmínek).
S ohledem na epidemiologickou situaci se doporučuje omezit
osobní kontakt na nezbytně nutnou úroveň, doporučuje se využívat např. písemného, elektronického či telefonického kontaktu
před osobním ve všech případech, kdy je to s ohledem na povahu
případu a řešenou situaci možné.
Pracovnice
OSPOD spolupracují s pomáhajícími
službami, odborníky a dokáží zprostředkovat pomoc
různých podpůrných
služeb k zajištění
potřeb ohrožených
dětí, sociálních služeb (např. sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, azylové domy, intervenční centrum, terénní
programy, služby rané péče), navazujících služeb (např. aktivity
osob pověřených k výkonu SPOD, rodinné centrum, volnočasový
klub) a dalších odborných služeb (např. místně dostupné služby
z oboru psychologie, psychiatrie, terapeutické služby, pedagogicko psychologická poradna, mediace/rodinná, služby středisek
výchovné péče).
Vybrané informace nejen pro děti jsou umístěny i na webových stránkách Městského úřadu Dobruška – Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví.
Souhrnný materiál k problematice ochrany dětí včetně letáků přinášejících důležité informace určené přímo dětem a jejich
pečovatelům je k dispozici na www.pravonadetstvi.cz. Webové
stránky provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. (sd)

ADVOKÁT RADÍ
Obstavený účet v exekuci
Kvůli statisícovým dluhům, které
nadělal můj bývalý manžel, jsem se
dostala do exekuce a exekutor mi začal z důchodu srážet částku několik set
měsíčně. Současně mi ale také obstavil
účet, kam mi chodil zbytek důchodu.
Ocitla jsem se tak zcela bez prostředků.
Ještě navíc došlo k tomu, že na můj účet
chodí mzda mého přítele, který sám
účet nemá. K penězům se tak nedostane
ani on. Co můžeme dělat?
Uvedený problém je poměrně častý
a plyne z toho, že exekutor může vykonávat exekuci i více způsoby najednou. Blokování účtů je pro exekutora snadné a lze
se s ním setkat u většiny exekucí, kde povinný účet má. Právní řád sice obsahuje
nástroje, jak zabránit tomu, aby se dlužník
ocitl úplně bez prostředků, ale tyto nástroje jsou občas dost těžkopádné.
Pokud už jste se v této situaci ocitla,
lze předně doporučit, abyste využila svého práva a nechala si bankou vyplatit jednorázově dvojnásobek částky životního
minima (celkem 6820,- Kč), na což máte
bez ohledu na cokoli dalšího právo. Jde
nicméně skutečně pouze o jednorázovou
pomoc.
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Pokud vám na účet zároveň chodí pouze zbytek důchodu, lze dát k exekutorovi
návrh na částečné zastavení exekuce. Zabavování zbytku důchodu by totiž odporovalo smyslu limitace částky, kterou lze
při srážkách z důchodu srazit, a proto by
měl exekutor prostředky na účtu uvolnit.
Tento postup je ovšem možný opravdu
pouze v případě, kdy vám na účet nechodí
žádné jiné exekuovatelné příjmy. Zároveň
jde často o běh na dlouhou trať, než se
k penězům dostanete.
Důležité je zmínit i možná preventivní opatření, která je vhodné udělat, pokud
exekuce hrozí. A zároveň, co by mělo následovat co nejrychleji po postižení účtu
exekucí. U výplaty důchodu lze zažádat
o výplatu na poště, kde si budete důchod
vyzvedávat.
Vzhledem k tomu, že jsou současně
prováděny srážky z důchodu, tak je rovněž zcela v pořádku zařídit si výplatu
důchodu na účet nějaké třetí osoby, které
důvěřujete, že vám peníze vydá a exekuce
u ní nehrozí. Exekutor v takovém případě
sice teoreticky může takovou osobu vyzvat k tomu, aby prostředky vydala, ale
v praxi se to děje málokdy.

Pokud jde o vašeho přítele, tak je pravděpodobně z platby zřejmé, že jde o jeho
mzdu, která není vaším příjmem. Neměla by tak být exekuována, neboť nejde
o majetek dlužníka. Měl by se obrátit
na exekutora, aby jeho peníze z exekuce
vyjmul. Pokud mu nevyhoví, je na místě podat tzv. vylučovací žalobu k exekučnímu soudu. Samozřejmě by také
měl současně co nejrychleji zajistit, aby
další mzda přišla jinam, než na exekucí
postižený účet.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z.s.
Jeseniova 837/10,
130 00 Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblast dluhové
problematiky a exekucí“ jsou podpořeny
MPSV ČR v rámci dotačního programu
- Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 2 / 2021

Žáci a učitelé pomáhají nemocnici
Současná situace změnila životy celé
společnosti na osobní i profesní úrovni. Vládní opatření ze dne na den změnila školství a přístup ke vzdělávání.

Velké změny zasáhly také zdravotnictví
a nevyhnuly se ani Oblastní nemocnici
v Náchodě, a. s.
Skutečnost, že je v Náchodě zdravotnická škola s navázaným partnerstvím
s nemocnicí, dnes nabývá na daleko větším významu a za to jsem velmi vděčný.
Velmi si vážím našich žáků a učitelek odborného výcviku, kteří nadále nemocnici
pomáhají nejenom s přímou péčí o covidové pacienty. Přizpůsobujeme pro ně
výuku tak, aby všichni, kteří jsou ochotni
pomáhat, měli optimální podmínky pro
práci v nemocnici. Ve škole mají upravené rozvrhy, žáci mohou využít individuální konzultace se svými vyučujícími, které
zejména slouží k efektivnějšímu pochopení probírané látky. Radostná zpráva byla,
že se nám pro žáky podařilo zajistit i bezplatné ubytování.
Společně toto náročné období zvládneme! Opět se všichni vrátíme do školních
lavic, ale také k aktivitám, které škola
pravidelně pořádá nebo se jich ve spolupráci s partnerskými organizacemi účastní. Věřím, že všechno, co k nám má přijít,
přijde v ten správný čas.
Mgr. Bc. David Hanuš,
ředitel SOŠ sociální a zdravotnická
Náchod – Evangelická akademie
www. socea.cz
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Probouzení národního vědomí
Období, které historikové nazvali národním obrozením, patří v dějinách našeho města i regionu k těm nejvýraznějším.
Konec 18. a 19. století byl dobou, kdy se
Dobruška stala jedním z důležitých regionálních center vlasteneckého hnutí.
V počátcích to byla zejména osobnost
vzdělaného vlasteneckého kupce Františka Vladislav Heka, jehož krám se stal
jedním z prvních středisek šíření vlasteneckých myšlenek. Sem bylo možné zajít
pro české knihy, noviny a časopisy. Nejenom si je zakoupit, na což mnozí ze zájemců ani neměli potřebné prostředky, ale
u Heka si je bylo možné i půjčit.
Hek samozřejmě nebyl jedinou regionální osobností vlasteneckého hnutí. Velkou oporou byl i jemu dobrušský kaplan
Josef Liboslav Ziegler. Po jeho odchodu
na Dobřany se vytvořilo středisko vlastenců právě kolem dobřanské fary. Chodíval sem Hek, novohrádecký kaplan
Josef Mirovít Král, ze Solnice přicházel
mladý Michal Silorad Patrčka, z Rychnova nad Kněžnou manželé Jan Sudiprav
a Magdalena Dobromila Rettigovi a mnozí další. Zieglera na Dobřanech navštívil
i jeden z nejlepších básníků prvního období národního obrození Matěj Milota
Zdirad Polák a dokonce osoba, požívající
ve vlasteneckých kruzích úcty nejvyšší,
Josef Dobrovský.
Po této první generaci vlastenců nastoupily další a celé období národního
obrození vrcholí ve druhé polovině předminulého století, kdy se původní myšlen-

Fara v Dobřanech.
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ky na záchranu českého jazyka a národní
existence začínají přetvářet do politického hnutí, které nachází své vyústění
ve vyhlášení samostatného státu v roce
1918.
Ve druhé polovině 19. století patřili
k nejvýznamnějším představitelům regionálních vlastenců zejména kněží. Zvláště
významně se do historie zapsali Bohuslavice expozita Jan Karel Rojek a dobrušský kaplan (později děkan opočenský)
Josef Mnohoslav Roštlapil. Jejich aktivita
neušla ani pozornosti dobrušské městské
kroniky.
Následující zápis o skupině vlastenců
tzv. druhé generace národních buditelů

Dobřanská lípa byla svědkem Zieglerova
působení.

Josef Mnohoslav Roštlapil

nepochází již z pera německy píšícího
Antonína Schwarze; jeho autorem je vlastenecký učitel, archivář a kronikář města
Dobrušky František Pišl.
„Tehdejší kněží hleděli ducha národního zvláště v mládeži křísiti a probouzeti; v Dobrušce činil tak zejména tehdejší
kaplan Jos. Roštlapil maje za učitele rázného, statečného, vytrvalého a neohroženého přítele J. Karla Rojka, duchovního
správce v Bohuslavicích, u něhož shromažďovali se z blízka i z dáli přicházející
vlastenci, aby se poznávali, povzbuzovali
a rozněcovali k obětovnému milování národa a vlasti.
Z Dobrušky scházeli se k těmto schůzkám mimo Roštlapila zkoušení radní Havelka a Krůnek, z Nov. Města Stračovský,
ze Studnice Myslimír Ludvík, z Náchoda
děkan Josef Regner, z Prahy a odjinud
mláď i starší garda.
Do Bohuslavic přivážel vozka z Prahy
centy knih českých tehdy vydávaných, odkudž se pak na všechny strany rozesílaly.
Na děkanství v Dobrušce bývalo hlavní
skladiště.“
Pochopitelně, že tito venkovští vlastenci nezanechali v dějinách našeho národa
tak výraznou stopu jako jejich vrstevníci, stojící v čele národního hnutí; jména
Palackého či Havlíčka a mnohých dalších jsou z těch, na něž učebnice dějepisu
nezapomněly. V našem městě a regionu
bychom však neměli zapomínat ani jména těch, kteří působili právě v podhůří
Orlických hor.
(jm)
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Havárie letounu a tragická srážka vojenských stíhaček
u Českého Meziříčí
V druhé polovině dvacátého století došlo u Českého Meziříčí hned ke dvěma leteckým neštěstím. K prvnímu došlo v roce
1948, kdy cvičný let letounu C-2 B1
skončil nouzovým přistáním, naštěstí bez
ztráty na životech. Druhý incident v roce
1963 skončil katastrofickou srážkou dvou
migů, která měl za následek ztrátu čtyř
lidských životů.

Šťastné nouzové přistání
Dne 21. října 1948 došlo asi v 10.30
hod. východně od Českého Meziříčí,
okres Dobruška v důsledku vysazení
motoru za letu u letounu C-2B1. Pilotní
žák z vojenské akademie v Hradci Králové Štefan Bolcha startoval k nařízenému
cvičnému letu a cvičení bojových obratů
na zmíněném letounu. Před odletem byla
provedena zkouška motoru, při níž motor
pracoval bezvadně, a poněvadž ani jiných
závad bylo neshledáno, tak byl letoun
uznán letu schopným. Vše se změnilo

Štefan Bolcha pilot.

asi po pětadvaceti
minutách letu, při
provádění bojových
obratů, po provedení překrutů a při
přechodu do horizontálního letu,
motor náhle vysadil. Při prováděném
překrutu dostal se
pilot s letounem
v poloze na zádech pod horizont,
proto přivřel plyn
a po otáčení letounu do normálního
letu přidával plyn,
aby uvedl motor do chodu, což se mu ani
dalšími úkony nepodařilo. Ve výši asi 700
metrů nad terénem se rozhodl k nouzovému přistání, pro něž vyhledal příhodné
místo. Klouzavým letem se dostal do výše
asi 450 metrů nad terénem. Zjistil však,
že vyhlédnutá plocha není pro nouzové
přistání způsobilá. Byl nucen vyhledat
plochu vhodnější, musel však provést zatáčku na přistání o větším poměru. Provedl však podrovnání ve větší výši, načež
letoun ztrátou rychlosti se propadl, dosedl
tvrdě na zem a drak letounu se nadnormálně poškodil. Pilot nezraněn vyčkal
na příchod člena SNB z Českého Meziříčí, jehož prostřednictvím nehodu ohlásil.
Komise, která se dostavila na místo
nehody po provedené prohlídce havarovaného letounu, zjistila, že k nouzovému přistání byl pilot donucen poruchou motoru
za letu. Ta byla zaviněna technickou závadou, t. j. vypadnutím kolíčku zajišťujícího
řídící raménko na ose škrtící páky karburátoru. Vypadnutí kolíčku mělo za následek uzavření škrtící klapky při pohybu
plynové páky a tím, zastavení motoru.
Z vylíčeného je patrno, že k nehodě
i poškození letounu došlo jedině v důsledku technické závady motoru za letu.
Pokud jde o nadnormální poškození draku
za nouzového přistání se zataženým
podvozkem, nebylo
šetřením prokázáno, že by se tak stalo nedbalostí, nebo
leteckou
nekázní
pilota.

Celkový pohled na poškozený domek a pohled ze strany dopadu MiG-5SB.
ké katastrofě, kdy se letoun MiG-15UTI
s osádkou: instruktor kapitán Oldřich Sedláček (*23. 3. 1930, pilot 2. třídy) a kapitán Jaroslav Mach (*9. 4. 1933, starší
pilot 1. letky, pilot 1. třídy) srazil s letounem MiG-15SB pilotovaným nadporučíkem Jiřím Čermákem (*10. 4. 1935, pilot
2. třídy), který letěl ve čtyřčlenném roji
jako číslo 4 v sestavě stupňovitě vpravo.
Skutečné povětrnostní podmínky byly

Katastrofa
se čtyřmi mrtvými

Štefan Bolcha ve svém letounu MiG-15.

Dne 15. března
1963 došlo u 30.
stíhacího bombardovacího pluku, 34.
stíhací bombardovací divize k vel-

Kapitán Oldřich Sedláček pilot spárky
MiG-15UTI.
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Kapitán Jaroslav Mach druhý pilot spárky
MiG-15UTI.

Nadporučík Jiří Čermák pilot druhého
MiG-15SB.

v době srážky 6/8 5 000 m a dohlednost
byla 30–50 km. Ke srážce došlo ve výšce
1500 metrů v okolí obce České Meziříčí.
Oba letouny na sebe narazily ve vstříc-

ných kurzech pravými křídly. Při srážce
došlo k výbuchu ve vzduchu. Všichni tři
piloti byli usmrceni. Dopadem letounu
MiG-15SB na zem těsně u domku číslo

popisné 321 v obci České Meziříčí přišla
o život občanka Žofie Breschlová (74 let).
Bezprostřední příčina srážky spočívala: nedůsledné řízení létání, nepřesné
a nejednoznačné velení letounů ve vzduchu, kdy řídící létání neměl neustálý
přehled o letounu MiG-15UTI, zvláště
o jeho výšce, spokojil se s hlášením osádky tohoto letounu o průletu vzdálené
přívodné radiostanice bez udání výšky
a neučinil opatření k zabránění srážce
s rojem letounů MiG-15, který v kritické
době plnil úkol ve východní zóně letištního prostoru. Osádka letounu MiG-15UTI
nedodržela výšku 2000 metrů pro let podle přistávacího systému OSP-systém pro
přistání bez vidu z ruštiny (obespečenije
slepoj posadki) stanovenou na předletové
přípravě. Nedodržení výšky letu ji umožnilo nepřesné velení řídícího létání. Velitel
roje Čeněk Prockert i jeho číslo nadporučík Jiří Čermák neplnili ustanovení svých
povinností o ostražitosti ve vzduchu.
Čest jejich památce!
Milan Sivanič,
Svaz letců ČR Hradec Králové
Zdroj: VUA Praha

Z KULTURY
Maminka toužila po dítěti od chvíle, kdy se vdala
Rozhovor s dcerou malířky Věry Jičínské Laichterové
Dalo by se říci, že Věra Jičínská se
do Dobrušky přivdala. Rodina jejího
muže, Prokopa Laichtera, odtud pocházela. Měli tu dům a jejich předek byl
dlouholetým dobrušským starostou. Není
divu, že zde trávili mnoho času, zejména
v dobách, kdy jejich trvalé bydliště, Praha,
více čpělo druhou světovou válkou. Dobruška byla oázou klidu nejen pro Věru, ale

Dana Laichterová-Görnerová.
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také pro její dceru
DANU LAICHTEROVOU-GÖRNEROVOU.
Dana sice žije
již
padesát
let
v USA, ale mluví
stále výborně česky,
a v prvním rozhovoru s ní se budeme
věnovat Dobrušce.
V březnu 2021 si
připomeneme 60.
výročí úmrtí malířky a vlastivědné
muzeum připravuje
výstavu obrazů Věra Svatební den novomanželů Görnerových. Vpravo maminka Věra JiJičínská – Doma čínská a tatínek Prokop Laichter. V pozadí maminčina sestra Jarka.
v Dobrušce. V tuto chvíli kvůli epidemii dovolil. Jméno Danuše jsem nenáviděla,
nemůžeme předjímat, kdy přesně se letoš- doma mi říkali Danka a v Dobrušce mi
ní výstava uskuteční, ale začtěte se ales- kamarádi začali říkat Dana, což jsem s radostí přijala.
poň do následujících milých slov.
Vaši maminku známe všichni jako
Věru, i když se zásluhou kněze oficiálně jmenovala Veronika. Vám zasáhla
do jména podobná událost, že ano?
Pokřtili mne Danuše. Maminka chtěla,
abych byla Maja, ale kněz to tehdy ne-

Jste ročník 1937, tehdy bylo mamince téměř 40 let. Vyprávěla vám někdy
o době, kdy jste se narodila? Jak se
na vás těšila a jak vaše narození změnilo její život?
Mnoho lidí, historiků a kunsthistoriků
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píše, že maminka žila pro malování a najednou si před 40. rokem uvědomila, že
by chtěla být matkou. Není to pravda. Maminka toužila po dítěti od chvíle, kdy se
vdala. Bylo to stejně silné, jako byla silná
její láska k malování. Chtěla mít dokonce
více dětí, bohužel mnohokrát o miminko přišla. Tehdy lékaři nedokázali udělat
malý zákrok, který by jí pomohl dítě donosit. Když jí bylo skoro čtyřicet let, tak
to málem vzdala, ale já jsem se prostě udržela. Milovala mne už předtím, než jsem
se narodila, a toto velmi silné pouto nás
provázelo celým životem a pochopitelně
nezmizelo ani po její smrti.
Jaký jste spolu měly vztah?
Ten nejlepší. Nebyly jsme jako matka
a dcera, byly jsme jako sestry, nejlepší kamarádky. Maminka o mně věděla všechno, já o ní také. Věděly jsme všechna svá
tajemství.
Mluvily jste s maminkou o malířství?
Učila vás malovat?
Když mě maminka brala do ateliéru, teprve jsem lezla po čtyřech. Záhy
mi na zem dala papír, tužky a pastelky.
Ona malovala a já jsem si kreslila svoje
obrázky. Nikdy jsem nenapodobovala ty
její. Nečmárala jsem čáry jako jiné děti,
ani po zdech, ani po zemi, ani jsem mamince nečmárala do obrazů, to by mne
nikdy nenapadlo.
Maminka mne neučila malovat, učila
mne více se dívat. Ukazovala mi, že pejsci mají ocásek, kočičky fousky. A já jsem
to potom zkoušela. Rodiče mi nikdy nedali omalovánky. Vždycky chtěli, abych si
něco nakreslila a pak si to vybarvila.
To, že je maminka malířka, jsem si
zpočátku ani neuvědomovala. Když mi
bylo asi pět let, tak měla výstavu a lidé
o ní mluvili jako o akademické malířce.
Tehdy jsem pochopila, že malování je zaměstnání. Naši přátelé byli většinou umělci, výtvarníci a hudebníci, takže tvůrčí
práce a kreativní stránka života byla pro
mne něco tak normálního, jako chodit, jíst
a spát. Kamkoli jsem přišla, bylo hodně
obrazů a soch.
Z obrazů víme, že jste mamince často
byla modelem, ať už jako miminko,
nebo jako větší slečna. Byla jste ráda,
že vás maminka maluje?
Neměla jsem ráda, když jsem byla modelem. Vyhýbala jsem se tomu, jak jsem
mohla, ale mamince jsem neunikla. Byla
jsem hodně aktivní a nechtěla jsem dlouho sedět a nehýbat se. Nejhorší bylo, když
Marta Jirásková dělala mou bustu, tam
jsem musela sedět hrozně dlouho.
Chtěla jste se stát také malířkou?
Když mi bylo asi šest let, dostala jsem
obrnu, nemohla jsem chodit a prohloubila se moje láska k malování. Rodiče mě
podporovali, měli také strach, že budu pa-

ralyzovaná. Chtěli,
abych dělala něco,
co mám ráda, co
mě baví. Darovali
mi takové obrovské
knihy, kde byly grafické listy, takové
obrázky lidí, zvířat
a věcí v grafickém
přístupu. Naučila
jsem se tehdy hezky kreslit a potom
jsem pokračovala
asi od jedenácti let
Malá Dana s milovaným dědečkem Janem Laichterem.
na výtvarné přípravce v Praze. Učili nás linkou kreslit ilust- hry jako skauti. Trávily jsme většinu času
race, kreslili jsme portréty a mohla jsem venku.
si své práce dát do portfolia ke zkoušce
na výtvarnou školu, kam jsem nastoupila Maminka chodila plavat a jezdila
ve čtrnácti letech. Ukrývala jsem své city na kole s vámi?
Maminka byla absolutně neatletická,
do maleb stejně jako maminka.
nikdy jsem neviděla nikoho horšího, neRodiče byli velmi vytížení. Jak často byla schopná ani nastoupit na kolo. S vojste do Dobrušky jezdili a jak jste čas dou to mám po ní, neuměla moc plavat.
Studenou vodu jsme neměly rády. Rády
v Dobrušce trávili?
Rodiče do Dobrušky jezdili i dříve a já jsme chodily na Broumar, ale jen na břeh
si na to pamatuji od nějakých dvou až tří - možná je to dobře, voda byla dost špinalet. Jezdili jsme do domečku mého dě- vá. Tam se setkávali lidé a hovořili spolu,
dečka Jana Laichtera v Domašínské ulici. jako se dnes chodí do kavárny.
Nikdy jsme nebydleli jinde. Vyrůstala
A pamatujete si na nějakou příhodu,
jsem za války, i proto jsme trávili v Dobkterá by se pojila k Dobrušce?
rušce celé čtyři měsíce – jeden měsíc, než
No jistě. Byly jsme s kamarádkami třeškola skončila, pak o prázdninách. Dalba požádány, abychom vypomohly kostelší ročník školy jsem začala v Dobrušce
níkovi. Jmenoval se pan Slavík, vždycky
a pak jsem pokračovala v Praze, kde byly
v neděli chtěl jít na houby, ale protože
lepší možnosti.
byly dvě mše, jedna v deset a druhá v jeObecná škola v Dobrušce byla tam, co
denáct hodin, tak před mší neměl kdo zvoje dnes základní umělecká škola. Pamatuji
nit. Snažil se nás to tedy naučit. Tři nebo
si, že ta budova tehdy měla šedou fasádu.
čtyři holky jsme dostaly obrovský klíč
Nejsem si jistá, jestli to byly dvoutřídky
od zvonice a měly jsme z toho ohromnou
nebo byly třídy samostatné, ale vím, že
radost. Zvonilo se třikrát a mezitím měla
v každé místnosti byla obrovská černá
být pauza. Ale my jsme to neuměly, ta
kovová kamna. Když jsme zlobili, tak zavelká lana nás vždycky skoro vynesla navolali školníka, ten nám dal přes natažené
horu, musely jsme na nich viset dvě a stejruce pravítko a na pravítko knihy. Museli
ně se nám nepodařilo zvon včas zastavit.
jsme je držet před sebou. Když jsme poCelá Dobruška věděla, že holky zase zvovolili, tak nás vzal rákoskou.
ní, okamžitě všichni poznali, že kostelník
Takže jste tu chodila do školy. A co je na houbách.
prázdniny?
Maminka malovala často Dobrušku,
Když jsem byla malá, dědeček býval měla nějaká místa raději než jiná?
o prázdninách v Dobrušce s námi. ChodíMaminka měla obecně ráda kostely, ale
vali jsme se koupat, byli jsme v Dobrušce nejradši měla kostel Sv. Ducha. Ráda tam seznámá dvojka, on byl veliký jako Mikuláš dávala na hřbitově, uklidňovalo ji to. Miloa já jsem byla malinký skřítek. Všechno, vala louky, jak v Dobrušce, tak i v Říčkách
co dědeček dělal, bylo naplánované, měl v Orlických horách. Sedávala v místech,
své každodenní rituály. Většinou jsme kudy se šlo do polí z Domašínské ulice, zas rodinou jedli v létě pod keřem uprostřed tímco já jsem tam s tatínkem pouštěla drazahrady a po jídle si vzal dědeček skle- ka. Často jsme také sedávaly mezi stromy
ničku vína a doutník. Kouřil, a potom si na začátku cháborských lesů. Velmi ráda
chtěl jít lehnout. Když bylo hezky, lehl si malovala radnici a podloubí na dobrušdo houpací sítě a já jsem ho s láskou uko- ském náměstí. Chodily jsme do jedné cuklébala do spánku. Mělo to být obráceně, rárny na náměstí. Pamatuji si ještě budovu
ale já jsem si připadala důležitě. Kdyby občanské záložny, už tehdy tam byla banpřišla kamarádka, řekla bych jí, že nemám ka, vypadala, jako by měla fasádu z bílého
čas, že musím houpat dědu.
mramoru.
S kamarádkami jsme jezdívaly na kole
Pavla Skalická,
do Pekla a do Ratibořic a hrály podobné
vedoucí vlastivědného muzea Dobruška
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – únor 2021
Beletrie pro dospělé
Lucinda Riley
Jo Nesbø
Lenka Chalupová
Rebecca Gablé
Karen Whiteová
Diana Gabaldon
Hana Anthi
Irena Kocí
Lee Child
Patricia Harmanová
Miloň Čepelka
Eva Střihavková
Hadžime Isajama
T. Greenwoodová
Lisa Reganová
Margaret Mitchell
Brigitte Benkemounová
Liz Trenow

Sestra Luny
Království
Kyselé třešně
Hlava světa, Cizí královna
Sny o pádu
Vepsáno krví vlastního srdce
Zvyknout si na Korfu
Smečka
Spravedlnost
Porodní bábou navždy
Deník haiku 3
Můj grónský rok
Útok titánů 2
Zůstat s Lucy
Mizející dívky
Gone with the Wind
= Jih proti Severu
Zápisník Dory Maarové
Láska a válka

Naučná literatura pro dospělé
Kateřina Ostrá
Za kačku:
jak levně procestovat svět
Tomáš Forró
Donbas:
reportáž z ukrajinského konfliktu
David Lynch,
Kristine McKennová
Místo snění

Marian Kechlibar
Mary Pipherová
Stéphanie Bonviciniová
Petr Macek
Josi Klein Halevi

Literatura pro děti
Agnese Baruzzi
Chris Priestley
Vláďa Kadlec
W. Bruce Cameron
Jan Endrýs a kol.
R. Guggerová,
S. Röthlisberger

Petra Martišková
Patrick Dillon
Miroslava Salajková
Kateřina Kubalová
Alexandra Bracken

Zapomenuté příběhy 4
Ženy plují na sever
Louis Vuitton: životní sága
Iva Janžurová: včera, dnes a zítra
Dopisy přes zeď: Izraelec píše
palestinským sousedům,
a Palestinci odpovídají
Malá panda: prsťáčkové leporelo
Kletba vlkodlačího chlapce
Vodopád
Příběh Ellie
Věhlasné příběhy Čtyřlístku: 2003
Klárka a létající velryba
Moje pohádky: výběr
nejoblíbenějších pohádek Boženy
Němcové, Karla Jaromíra Erbena,
Jacoba a Wilhelma Grimmů
a Charlese Perraulta
Léto v síti
Příběhy budov
Báječná škola pana Scotta
Plašmyška:
jak malý myšák hledal odvahu
Strašlivý příběh Prospera Reddinga

Náš tip pro tento měsíc:

Výstava ve foyer knihovny

Literatura pro dospělé:
Otomar Dvořák:
JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA:
světla a stíny hejtmanovy životní cesty
1. vydání, Lirego, Praha, 2020, 515 s.,
599 Kč
Tento poutavý
popis
míst spojených
s Žižkou, začínající v Trocnově, místě narození, a končící v Přibyslavi,
místě smrti, se
prolíná s vyprávěním o jeho
životě. Na dramatičnosti dodávají hejtmanovu příběhu beletristické románové vstupy, napínavé povídky,
v nichž jsou zachyceny nejvypjatější
okamžiky Žižkova života. Kniha vtáhne čtenáře do atmosféry husitské doby
fotografiemi akčních scén, připravenými

(dle vývoje epidemiologické situace):

ve spolupráci se skupinami historických
bojových umění. Tyto netradiční ilustrace tvoří zajímavé „filmové“ pozadí
Žižkova příběhu.
Literatura pro děti:
Raina Telgemeierová: NERVY
1. vydání, Paseka, Praha, 2020, 211 s.,
359 Kč
Grafický román
s autobiografickými prvky. Citlivě
napsaný
příběh
o strachu z jídla
a zvládání úzkosti v době puberty.
Raině bývá často
nevolno od žaludku. To v ní časem
začne vyvolávat
úzkostné stavy, spojené s příjmem potravy, které ji dovedou až k návštěvě terapeutky. Přes prvotní skepsi se však s její
pomocí záhy naučí čelit strachu a pracovat s úzkostí a stresem.

na měsíc únor

FOTOGRAFIE
LUBOŠE DOLEŽALA
Luboš Doležal je náchodským rodákem a fotografování se věnuje již více
jak 40 let. Má za sebou řadu úspěšných
výstav a ocenění v ČR i v zahraničí. Je
samoukem, neabsolvoval žádnou fotografickou školu.
K fotografování ho přivedl zájem o výtvarné umění a filozofii.
Výstava bude přístupná veřejnosti
pouze v případě příznivé epidemiologické situace.

Městská knihovna Dobruška nadále funguje v režimu bezkontaktního půjčování knih na základě předem sdělené objednávky
(e-mailem: knihovna@mestodobruska.cz nebo telefonicky: 778 492 562). Objednávat můžete v pracovní dny (kromě čtvrtku)
od 8 do 14 hodin. Knihy je možné vracet kdykoliv do biblioschránky před knihovnou. Registrační poplatky se budou vybírat až
po znovuotevření knihovny.
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ZE ŠKOL
Příběhy našich sousedů po roce opět v Dobrušce
Na konci minulého roku jste si možná
povšimli panelů před společenským centrem. Po roce se do Dobrušky vrátil projekt
Příběhy našich sousedů, z cyklu Paměť
národa. A to z toho důvodu, že studenti ze
SPŠel•it Dobruška se opět tohoto zajímavého projektu zúčastnili. Projekt pořádá
v jednotlivých krajích nezisková organizaci Post Bellum. Cílem je vytvořit tým
studentů, kteří mají za úkol ve svém okolí
najít pamětníka a zaznamenat jeho příběh.
Ten následně zpracovat libovolnou formou
(dokument, medailonek, audiozáznam či
komiks) a na závěr prezentovat na slavnostním setkání. Školní rok 2019/2020 byl
ale rokem vskutku netradičním a covid-19
proměnil fungování snad všech občanů
České republiky a mimo jiných i fungování tohoto projektu.
A protože nejlepší je pohled zasvěceného, zde máte popis projektu slovy garanta pro Královéhradecký kraj MgA. Evy
Sajdlové: „Začátek projektu se nelišil
od roku předchozího. V září 2019 Královéhradecký kraj schválil dotaci pro projekt, bouchá se šampaňské a začínají se
hledat učitelé v celém Královéhradeckém
kraji, kteří by se chtěli do projektu přihlásit. Cesta k nalezení učitelů je trnitá. Učitelská profese není jednoduchá a mnozí
učitelé nemají už na další projekty energii. Ale přeci jen. Během října a listopadu
se do projektu přihlásilo devět odvážných.
Pět učitelů a čtyři učitelé z pěti měst Královéhradeckého kraje (Hradec Králové,
Trutnov, Náchod, Jičín a Dobruška) sestavilo dohromady jedenáct studentských
týmů.
Jelikož právě pročítáte Dobrušský
zpravodaj, pojďme se podívat, jak se
právě dobrušským týmům ze Střední

průmyslové
školy elektrotechniky
a informačních technologií v projektu dařilo. Mentory
týmů byli učitelé
Naďa Pochobradská
a Jaroslav Mužík,
kterým se podařilo
pro projekt nadchnout deset svých
studentů. Oba týmy
si zvolily pamětníky
s velmi zajímavým
a doposud nezmapovaným osudem.
Jedním z pamětníků
byl Bohuslav Horák
a druhým pak Luboš
Řehák.
Týmy čekal nelehký úkol. Sejít se
s pamětníkem a vést
s ním rozhovor tak,
aby zjistily co nejvíce z pamětníkova
životního
osudu,
který nemá být zapomenut.
Navíc
ale rozhovory musí
i kvalitně ozvučit
a nahrát na několik
kamer. Ze studentů
se tedy stávají dokumentaristé, zjišťují si předem o pamětníkovi co nejvíce
informací, aby mu mohli klást smysluplné
otázky, vedou rozhovor a natáčejí.
Hned po natočení pamětníků přichází ale 11. březen a vyhlášení celostátní
karantény. Studentské týmy byly v tuto
chvíli na vrcholu
své motivace pamětníkův
příběh
zpracovat. Projekt
měl být za dva týdny zakončen během
slavnostního večera
v kině Bio Central
v Hradci Králové,
ale škola, kde mají
veškeré vybavení,
se právě na několik
měsíců zavírá a spolu s ní i kino, kde
měl slavností večer
probíhat.
Po letních prázdninách spolu se

svými pedagogy usedají k počítači Adéla Vaňková, Adéla Vymetálková, Dominik Zykl a Štěpán Sedláček. Tito čtyři
stateční našli v sobě tolik zodpovědnosti
a odhodlání započatý projekt dokončit
a předat dál příběh svých pamětníků. Díky
nim mohly světlo světa spatřit dvě video
reportáže a my se tak můžeme dozvědět
o Luboši Řehákovi, že strávil Palachův týden v uniformě hradní stráže a slyšet jeho
vyprávění: „Nedovedl jsem si představit,
že bych měl vyjít do ulic a někoho mlátit obuškem. (…) Nikdy nedošlo naštěstí
k tomu, že bych se musel s někým z veřejnosti střetnout, ale už jen ta možnost, že
by k tomu mohlo dojít, byla strašná.“
Bohuslava Horáka slyšíme vyprávět
o násilné kolektivizaci na Dobrušsku
a díky jeho vzpomínkám si umíme lépe
představit nespravedlnost, kterou byl režim protknutý. „Máma krmila ještě náš
dobytek, pak to převzal statek a družstvo
tam nastěhovalo svůj dobytek. Ten majetek byl odhadnutý. (…) A v 68. roce se
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to proplácelo, jenže nebylo z čeho. Třeba
z nájmu jsme dostávali chlazený kuřata.“
Aby se studenti mohli ve své práci posouvat dál, všechnu jejich práci pečlivě
prohlédla odborná porota, která v letošním
roce pracovala ve složení Šárka Kuchtová
(novinářka a dokumentaristka), Miroslav
Tyč (historik a vedoucí dokumentarista
Paměti národa východní Čechy) a Pavel
Lehar (pedagog). Ta následně studentům
poslala hodnocení jejich práce, které obsahovalo jak pochvaly, tak možnosti, jak
práci ještě vylepšit. Největší pochvalou,
kterou se týmy dozvěděly, byla ta od Šárky Kuchtové na videoreportáž o Luboši
Řehákovi: „Jeden z nejzdařilejších příspěvků. Téměř profesionálně zpracovaný.
(…) Takovýto příspěvek by mohl jít s lepším zvukem do vysílání.“

Studenti i jejich
pedagogové se tak
potěšili
dvojnásob. Udělali čest
sobě i svému studijnímu oboru, kdy
odvedli kvalitní dokumentaristickou
práci a hlavně díky
jejich práci nebudou
zapomenuty
osudy dvou pamětníků Luboše Řeháka
a Bohuslava Horáka.
Děkujeme.“
I my děkujeme
za spolupráci, nové
zážitky a zajímavé zkušenosti. Pokud byste práci našich studentů chtěli zhlédnout,

podívejte se na internet Příběhy našich
sousedů, Královéhradecko.
(np, es)

Škola pro firmu, firma pro školu…
i svým studentům, kde
ve výuce programujeme
roboty tak, jako bychom je programovali v reálném prostředí firmy. Používáme
digitální technologie, se kterými roboti
pracují. Přitom klademe důraz i na bezpečnost pracovníků, která je neodmyslitelnou součástí naší práce.

Žijeme v době, kdy nám na dveře klepe 4. průmyslová revoluce, která změní
náš život v mnoha oblastech, hlavně však
v průmyslové výrobě. Proto je dobře tomuto trendu jít naproti a být připraveni
na to, až se to opravdu stane. Náš život
totiž začnou ovládat roboti, a to ať ti průmysloví či ti prostí, běžní. A kde se nejlépe naučíme porozumět těmto novým
složitým strojům? Nejlépe ve škole.
Tak už se tomu děje ve Střední škole –
Podorlické vzdělávací centrum. Zde mají
studijní obor Informační technologie se
zaměřením na robotiku. Studenti tohoto
oboru se učí programovat a ovládat nejen malé roboty, ale ve vyšších ročnících
pracují již s těmi velkými průmyslovými,
kterých má škola šest. K tomu, aby mohli
tyto velké kovové obry ovládat, potřebují
kvalifikovaného učitele z praxe a s praxí,
který jim vše vysvětlí. A takového škola
má. Je jím MAREK NAGY ze společnosti Robotive s.r.o.
Co nám povíte o sobě a o své firmě?
Jako absolvent oboru robotiky na VUT
v Brně jsem se po krátkém čase do České
republiky vrátil a založil si tu firmu, která
již několik roků poskytuje programování
průmyslových robotů jak v České republice, tak i prakticky po celém světě. Kromě firmy tu mám i úžasnou rodinu a jsem
rád, že se svému koníčku, tedy robotice,
mohu věnovat i nedaleko svého bydliště,
tedy ve Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce. Naše firma
vlastní plnohodnotné roboty v menším
provedení, se kterými rádi experimentujeme a zákazníkovi vyvíjíme aplikace „šité
na míru“.
Jak jste objevil Střední školu – Podorlické vzdělávací centrum?
Přiznám se, že podělit se o svoje zkušenosti a vědomosti se studenty středo20

školáky byl můj dlouholetý sen, ale zatím
jen v mé mysli. Minulý rok jsem se díky
médiím dozvěděl, že škola v Dobrušce
vlastní roboty KUKA. V té chvíli jsem
se rozhodl, že školu oslovím s nabídkou,
že jí rád s robotikou pomohu. Ani mě nenapadlo, že bych mohl robotiku hned vyučovat. Ale opak byl pravdou, dostal jsem
od pana ředitele okamžitou nabídku, kterou jsem přijal jako lákavou výzvu.
Je důležité propojit školu s firmou?
Podle mého názoru je propojení škol
s firmami rozumné, pokud je možné vědomosti a znalosti ze školy „otestovat“
v praxi. Přiznám se, že na střední škole
jsem robotiku víceméně nepoznal, maximálně jsem o ní slyšel z médií. Prakticky jsem se s ní střetl až na vysoké škole,
po které se stala mým koníčkem a zároveň
i zaměstnáním. A tento pocit chci dopřát

Co čekají firmy od škol?
Podle mě dnes firmy potřebují spolehlivé absolventy, kteří budou mít vztah
k práci, kteří dopředu ví, co je v zaměstnání čeká, a budou se na svoji pracovní
kariéru těšit. Proto rád studenty zasvěcuji
do svého povolání, aby věděli, co je mojí
pracovní náplní. Tím si každý z nich ujasní, jaký je vztah mezi robotikou a skutečnou realitou. Takto motivovaný absolvent
je ideálním uchazečem o zaměstnání,
protože ještě před maturitou ví, co může
od své profese očekávat.
Přibližte plány s roboty KUKA, které
škola vlastní.
V robotech vidím velký potencionál,
který si možná škola ještě neuvědomuje. No, roboti sami o sobě nedokážou
nic. K tomu, aby to celé mělo smysl,
má škola obrovskou výhodu v tom, že
do spolupráce ve výuce můžeme zapojit
studenty všech oborů. Tak si dokážeme
zkonstruovat robotická pracoviště, vyrobit součástky, mít vlastní vývoj, rychle reagovat na konstrukční změny a podobně.
Proto věřím budoucím obráběčům kovů,
nástrojařům, ale i mechanikům strojů
a zařízení, kteří robota v rámci výuky
kompletně rozeberou a zase složí. Výhodu také vidím v tom, že si možná jako
jediná škola v okolí robotické pracoviště v programu CAD sami navrhneme,
pak vyrobíme, naprogramujeme, v pří-
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Mým hlavním plánem ale je, aby se
díky robotice propojila výuka většiny
předmětů, aby teorie spolupracovala
s praxí a studenti
se naučili použít
získané vědomosti
i v budoucím povolání.

padě potřeby opravíme a poskytneme
i servis, protože každý robot potřebuje
vyměnit olej a opotřebované součástky.

Nevzdáváme se.
Vyhlížíme
„lepší zítřky“
Do nového roku si vždy přejeme hodně zdraví. V posledních měsících se toto
přání stává opravdovějším a upřímnějším.
Nový rok 2021 bohužel začal dalšími protiepidemickými opatřeními, ke kterým patří i uzavření škol od třetího ročníku výše.
V naší škole se od 4. ledna 2021 prezenčně vzdělávali nejen žáci 1. a 2. ročníku, ale opět i děti rodičů pracujících
ve zdravotních a sociálních službách
a IZS. Těmto dětem zajišťujeme po dobu
uzavření škol nejen nezbytný dozor, ale
především poskytujeme vybavení pro připojení do jejich online hodin i kvalitní individuální výuku.
Dále jsme se rozhodli poskytnout maximální možnou podporu žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí formou
individuálních konzultací s učitelem nebo
asistentem pedagoga. Daný pedagogický
pracovník za dodržení všech doporučení MŠMT pomůže žákovi s připojením
na on-line hodiny s jeho třídou ze školního notebooku, zopakuje s ním danou látku
a pomůže s vypracováním zadaných úkolů.
Bohužel i přes veškerou naši snahu zapojit
tyto žáky do výuky a pomoci jim (i jejich
rodinám) se vzděláváním se naše vstřícnost nesetkala s jejich nadšením. Tito žáci
se stále snaží vyhýbat jakémukoliv kontaktu se školou. S lítostí také musím sdělit, že
jim zapůjčená technika (notebook, chytrý telefon s neomezenými daty apod.) se
po vánočních prázdninách vrátila do školy
v nefunkčním a zbědovaném stavu.
I přesto se nevzdáváme. Vyhlížíme
„lepší zítřky“ a radujeme se z pokroků
žáků na prezenční i distanční výuce.
Mgr. Michaela Petráčková,
ředitelka ZŠ Pulická

Splnilo
učitelské
povolání vaše očekávání?
Na učení si stále ještě zvykám.
Přiznám se ale, že
na začátku školního roku jsem měl obavu, jestli mě studenti vůbec přijmou.
Je to něco nového, nepoznaného…a velmi

si to užívám. Věřím, že jsem svoje studenty zatím nezklamal a že si Automatizaci
a robotiku oblíbili. Snažím se připravovat zajímavé hodiny a studenty do robotiky přímo zapojovat. V době pandemie
musím ale trochu improvizovat. Přesto
věřím, že se nám naše plány ve výuce
podaří zvládnout. Musím poděkovat kolegům učitelům za rady a nápady, které
mi na začátku mé pedagogické kariéry
hodně pomohly. Jsem přesvědčený, že
se škola výukou Automatizace a robotiky vydala správným směrem, neboť
právě automatizace má pro společnost
ten největší význam. Přeji proto škole
hodně úspěšných absolventů, kteří dál
ponesou její dobré jméno. A je možné, že
i oni třeba jednou spojí své vysněné zaměstnání s výukou studentů tak, jak se to
povedlo mně.
(jme)

Co zůstalo ze školních akcí?
Plán akcí pro školní rok 2020/2021
ZŠ Pulická je nebývale prořídlý. Klasické
každoroční akce prakticky nelze realizovat. Přesto se škola snaží žákům zachovat
alespoň něco, byť v omezené podobě.
Změn doznal tradiční Čertovský den,
při kterém deváťáci vždy chystali mikulášské skupinky, které navštívily nejen
spolužáky na prvním stupni, ale i děti
v mateřských školách. Uskutečnit se nemohl ani zábavný program v tělocvičně.
Přesto učitelé žáky o návštěvu Mikuláše,
čerta a anděla neochudili – tři členové
učitelského sboru na sebe vzali podobu
tradiční trojice a přes online spojení navštívili postupně všechny třídy prvního
stupně. Dříve stávala mikulášská skupinka vpředu před tabulí, letos byla promítá-

na na tabuli. Zpívat
se nemohlo, a tak
děti alespoň recitovaly. A nechyběla
ani nadílka. Nakonec vznikla ještě
nahrávka mikulášského pozdravu pro
ostatní žáky školy, kteří si ji pustili při
prezenční či distanční výuce. Pro naše
žáky byl tak pátek 4. prosince 2020 opravdu nezapomenutelný.
Poslední den školního roku proběhla
velmi osekaná verze Zpívání na schodech.
Místo na schodech u výtahu se všichni sešli na konci třetí vyučovací hodiny na jednom meetu – sedmáci a osmáci se připojili
individuálně z domu, ostatní třídy vždy

Třeťáci s učitelem Josefem Frýdou navštívili výstavu Sedm zastavení sedmi staletí.
21
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přes notebook vyučujícího. Na tabuli
tak viděli pohled do ostatních tříd školy.
Během krátkého společného online setkání promluvila ředitelka školy a k poslechu zazněla naše předvánoční „hymna“
Půlnoční.
Ještě jednu akci se podařilo jako zázrakem uskutečnit. Byť to bylo velice časově náročné, využili jsme dní, kdy bylo
dobrušské muzeum v provozu. A protože
žáci v rámci hodin tělocviku/netělocviku
stejně nesmí sportovat, vydali se na procházku Dobruškou, kterou spojili s realizací projektového dne Sedm zastavení
sedmi staletí. Žáci tak měli možnost vidět
zajímavou výstavu k 700. výročí města
Dobrušky. Za pomoc a spolupráci děkujeme Pavle Skalické a Josefu Frýdovi. Zdá
se to nemožné, ale během období různých
opatření v říjnu a prosinci se do akce zapojilo deset skupin ze 3. až 9. ročníku.
Mgr. Petra Poulová,
zástupce ředitele ZŠ Pulická

Vánoční poselství
Letošní školní rok byl opět
narušen přechodem na distanční
výuku, což mělo
za následek zrušení několika naplánovaných akcí ZŠ Fran-
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On-line mikulášská návštěva ve třetí třídě.

tiška Kupky. Přestože po návratu do školy
platila přísná hygienická pravidla, každá
třída si připravila VÁNOČNÍ POSELSTVÍ. Všechna, ve formě fotografií nebo
videí, jsou umístěna na webových stránkách školy.
Žáci 9. A se rozhodli pojmout vánoční
poselství trochu jinak. S ohledem na průběh epidemie viru SARS-CoV-2 považo-

vali za svou povinnost poděkovat všem
lidem, kteří se snaží její následky na naši
společnost co nejvíce minimalizovat.
Společnými silami upekli linecké cukroví, zabalili ho do krabiček a s vyjádřením díku ho roznesli do různých zařízení
po Dobrušce. Konkrétně se jednalo o ordinace lékařů, lékárny a v neposlední řadě
také o naše hasiče.
(rš)
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
CHARITNÍ ZPRÁVY
Poděkování dárcům potravin
Adventní potravinová sbírka v Dobrušce měla velký úspěch
Milí spoluobčané, ráda bych touto
cestou poděkovala
všem, kteří přispěli
v prosinci do předvánoční sbírky potravin. Sešly se
potraviny od občanů
z Dobrušky, Opočna,
blízkého i vzdálenějšího okolí a podařilo
se zaplnit náš farní
skládek po okraj. Nešlo pouze o základní
potraviny, ale obdrželi jsme i položky
jako je káva, kakao,

kompoty,
džemy
a lidé nám dovezli
i hračky a oblečení.
V dnešní nelehké době je mnoho těch,
kteří nemyslí pouze sami na sebe a kterým není jim lhostejný osud těch méně
šťastných rodin a jednotlivců, ale hlavně
dětí.
Za měsíc prosinec byla poskytnuta potravinová pomoc lidem v nouzi celkem
39krát. Z toho bylo 7 jednotlivců a 32 rodin se 79 dětmi.
Za sklad potravin ještě jednou velký
dík vám všem. Hodní lidé jsou stále mezi
námi a není jich málo.
Marcela Vernerová,
Potravinová banka

Tříkrálová sbírka 2021
V době uzávěrky únorového čísla
Dobrušského zpravodaje letošní Tříkrálová sbírka ještě probíhala (ukončení
bylo stanoveno na 24. ledna), proto si
článek o ní přečtete až v březnu.
Co je jisté? Že sbírka bude online pokračovat dále. Je možno přispívat přes
on-line pokladničku, která je přístupná
na webu www.trikralovasbirka.cz a tato
aplikace je otevřena do 30. dubna!
Za celý charitní tým Ing. Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška

Dům dětí a mládeže připravil dvě zimní soutěže
Dům dětí a mládeže v posledních měsících působí tichým dojmem. Vládní opatření omezují naši pravidelnou činnost,
možnost setkávání v kroužcích je bohužel
minimální. Pevně věříme, že se nám všem
podaří brzo všechny nástrahy překonat
a DDM opět ožije zpěvem, tancem i dalšími aktivitami.
Možná se i vám zdá zima dlouhá, obzvlášť v tomto čase. Proto jsme pro zpestření připravili pro děti dvě soutěže. Pro
všechny, kdo rádi kreslí a malují, je vyhlášena Výtvarná výzva pro dětské umělce!
Bílý fráček, rudý nos,
postává ve sněhu bos.
Z uhlí černé oči má,
klouzačky nám ohlídá.

Poznaly jste, děti, kdo se ukrývá
v hádance? Pokud ano, nakreslete nebo
namalujte tuto „záhadnou“ postavu.
Svůj obrázek podepište a přineste jej
do 15. února do DDM (ve všední dny
8-15 hodin.). Na vaše obrázky se moc těšíme, pro autory nejhezčích výtvorů je
připravena odměna!
V druhé zimní soutěži
budete muset projevit
svůj důvtip a kreativitu.

SOUTĚŽ

V týdnu od 1. do 5. února vám každý den zadáme nový úkol. Nové úkoly
budou k dispozici v areálu DDM, jejich
plnění zaznamenáte do hrací karty,

kterou rovněž získáte v DDM. Pokud
nemáte možnost udělat si procházku
do DDM, můžete se přihlásit na email:
lamohlav@post.cz.
Nové úkoly a hrací karta vám budou zaslány emailem. K soutěži se můžete během únorového týdne přidat
kdykoliv, čas na vypracování úkolů
budete mít i během jarních prázdnin
(8. - 14. 2.). Po skončení soutěže čeká
na úspěšné soutěžící odměna po předložení vyplněné hrací karty v DDM.
Soutěže nejsou omezeny věkem,
s menšími dětmi se klidně zapojte i vy,
dospělí! Přejeme všem pevné zdraví a příjemnou zábavu.
Kolektiv DDM
23
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Naučil jsem se zde lépe dívat
na svět, hlavně na lidi kolem sebe
Kněz Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, ALOJZ ŠELIGA, rodák ze
středního Slovenska z obce Teplička nad
Váhom, působil dvanáct let v dobrušské
farnosti jako farní vikář. Od 1. ledna tohoto roku byl povolán do českého misijního týmu misionářů vincentinů do Loštic
u Olomouce.
Pane faráři, jak vzpomínáte na své dětství?
Narodil jsem se jako nejmladší dítě ze
čtyř sourozenců. Mám dva bratry a sestru.
S bratry máme věkový rozdíl 12 a 7 let.
Sestra je o 9 let starší. Na základní škole
na mě právě sestra dávala pozor a dbala
na moje vzdělání. Pamatuji se, že jsme
spolu často psali diktáty. Navštěvovala
také ve škole rodičovská sdružení. Ale
vždy bylo pro mne důležité, jak mě vidí
táta, a považoval jsem si, když byl na rodičovské schůzce on. Vzpomínám si, že
když jsem dostal ve škole sérii horších
známek, tak mi tatínek zakázal chodit ven
a musel jsem se učit. V těchto chvílích
jsem si uvědomoval, že se učím rád. A táta
mě tak opět nastartoval. Když viděl, že
školu flákám, tak zakročil. Jinak jsem
na učení neměl moc času. Po příchodu
domů ze školy jsem hodil tašku do kouta
a běžel za svými kamarády, ale ve škole to
většinou dopadlo „na tu dvojku“.
Jakým směrem jste se vydal po základní škole?
Studoval jsem Střední průmyslovou
školu strojnickou. Po absolvování střední
školy jsem nastoupil na strojnickou fakultu Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině,
obor průmyslové inženýrství. Po absolvování státních zkoušek v roce 1993 jsem
hned odjel do Bratislavy požádat o vstup
do Misijní společnosti sv. Vincence de
Paul. Shodou okolností mě do Misijní
společnosti přijímal p. Augustín Slaninka.
V roce 2000 jsem byl vysvěcen na kněze.
Proč se rozhodl vstoupit do semináře?
Naše rodina je odjakživa křesťanská.
Prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, formovali dobří lidé kolem babičky z maminy strany, kde bylo kněžství ve veliké
úctě. Naopak ve škole byl cítit odpor vůči
Stvořiteli, takže v mém nitru byl chaos. Asi od sedmé třídy jsem každý den
navštěvoval společenství ministrantů
v kostele (z nich je aktuálně asi sedmnáct
kněží), kde jsme měli možnost setkávat
se s knězem při mši. V rámci nedělních
procházek s vrstevníky jsme navštěvovali řádové sestry, které pracovaly v ústavu
pro hendikepované lidi, a v období na vysoké škole jsem se seznámil se salesiány.
Když přicházeli povzbuzení od různých
lidí, zda bych nechtěl být knězem, pokaž24

dé jsem váhal. Přemýšlel jsem o tom delší
chvíli, ale rozhodl jsem se hned po ukončení vysoké školy, že chci patřit ne jenom
jednomu člověku, ale Bohu a všem lidem,
ke kterým budu poslán.
Vraťme se ještě do vašeho dětského
věku. Sportoval jste jako dítě?
Od malička jsem na ulici s kamarády
hrál hokej. V zimě v naší obci na fotbalovém hřišti stříkali led, který byl od našeho
domu vzdálený asi jeden a půl kilometru.
Jednoho dne jsem dostal velkou chuť si
jít zabruslit, ale neměl jsem svoje brusle.
Doma jsme měli jenom brusle po bratrovi, které mi byly v té době o pět čísel
větší. Obul jsem si je doma na nohy a šel
v nich po cestě k ledu, kamení, nekamení. Po hodině jsem došel na led, kde jsem
si poprvé zabruslil. Horší byla v bruslích
cesta domů, neboť to jsem už měl nohy
dost unavené. Po cestě jsem hledal, kde
je více sněhu, aby mi brusle stály a já se
tolik nenadřel. Toto byl můj první zážitek
s bruslemi v dětském věku. (smích)
V současné době hokej hrajete. Jak jste
se k němu opět dostal?
Krátce po mém příjezdu do dobrušské
farnosti, v mých 38 letech, jsem jednou
zabloudil do Opočna k osvětlenému stadionu, kde hrála skupina chlapů hokej.
Na sobě měli jen tepláky a byli bez helem.
Byl to pro mne velký zážitek. Pomyslel
jsem si, že bych si také rád zahrál hokej
jako oni. V té době jsem ale v podstatě neuměl vůbec bruslit. Sehnal jsem si
tedy brusle a vydal se na stadion. O hokeji
na ledě jsem měl pouze představu z televize, kde hokejisti padají a hned vstávají.
Já jsem padl a už nevstal. Tedy vstal jsem,
ale s modrou nohou a obrovskou bolestí.
Tato zkušenost mě neodradila a přes inzerát jsem si pořídil hokejovou výstroj. Postupně jsem se naučil bruslit a začal hrát
hokej. Před třemi lety mě oslovili s nabídkou zahrát si na charitativním hokejovém
turnaji kněží na Slovensku před televizními kamerami v rámci TV Lux. To byla

ohromná motivace, která u mne nastartovala snahu o lepší techniku mého bruslení. Poté přišla druhá nabídka od kněze
Petra Stejskala, který v té době působil
v Rychnově nad Kněžnou, abych s jejich
týmem ZILVAR hrál v KAHL – křesťanská amatérská hokejová liga.
Vaši radost z bruslení jste si nenechával
pro sebe a loňskou zimu jste pravidelně
organizoval farní bruslení na stadionu
v Opočně.
Nejenom to. Na farní bruslení přicházeli lidé z našich farností s možností
vzít s sebou i hokejky. Oslovil jsem několik mužů, zda by nechtěli hrát hokej
také v KAHL s tím, že bychom založili
vlastní tým. Souhlasili. Tak byly rozhozené sítě, další kluci se postupně našli.
Vedení KAHL nás přijalo jako tým VINCENT DE PAUL, navrhli jsme si vlastní
dres, na kterém máme vyobrazeno několik
symbolů vztahující se ke sv. Vincentu de
Paul, který pochází z Francie a který dává
do pozornosti pět ctností – jednoduchost,
pokoru, laskavost, sebeovládání a horlivost za spásu duší. Farní bruslení je perfektní myšlenka, tuhle sezonu neslo název
Farní bruslení s Vincentem.
Budete pokračovat s tímto kolektivním
sportem i po svém odchodu z naší farnosti?
Velice rád bych v hokejové lize pokračoval. Organizace týmu mi zůstává i nadále. Věřím, že kluci v týmu jsou ochotni
hrát i nadále po mém odchodu. Myšlenku
KAHL bych rád rozšířil i do olomoucké
diecéze, kde budu působit. Uvidím, jak se
vše vyvine. Moje prvotní přání bylo udržet
se na bruslích. To byla moje meta, kterou
mám několikanásobně překročenou.
V čem spatřujete krásu ledního hokeje?
Svatý otec František říká, že „sport je
privilegovaným prostředím, kde se lidé
setkávají bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženství nebo ideologie a kde můžeme
zakoušet radost ze soutěžení, abychom
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dosáhli společného cíle v jednom týmu,
jehož úspěch, nebo porážku sdílíme a vyrovnáváme se s nimi. To nám pomáhá potlačovat ideu, že nějakého cíle můžeme
dosáhnout jen tehdy, když se soustředíme
sami na sebe.“
Takže krásu hokeje vidím v pohybu,
vytváření kolektivu, setkávání se, možnost se formovat, mít vzory, učit se společně sdílet výhry i prohry. Ve schopnosti
nahrát spoluhráči, jednoduše učit se spolupracovat v týmu. Prostřednictvím hokeje se vytvářejí vztahy mezi hráči a také
mezi generacemi, což je krásné. Všichni
v rámci odpočinku se sejdeme na stadio-

nu a vytvoříme společenství plné nadšení
a fandění.
Češi se považují za sportovní národ.
Jak ho vnímáte z hlediska víry?
Jako ohromně věřící národ s dobrým
srdcem a královským pozadím.
Domníváte se, že je v prožívání víry nějaký rozdíl mezi Čechy a Slováky?
Myslím si, že jsme oba národy poznačení propagandou ignorující Jednoho,
Krásného, Pravdivého a Dobrého, a tudíž
stejně ubolení z nepoznání Boha jako lásky. Z toho důvodu bych se odvážil říci, že
víra na Slovensku je více tradiční a v Čes-

ké republice jsou lidi více přirozeně formovaní z rodiny k charitě a k lidskosti.
Když se to dá dohromady, může z toho
vzniknout přitažlivý způsob prožívání
lásky k Bohu a k bližním. Česko je pro
mne osobně, jako Slováka, země zaslíbená. Navíc sv. Vincent a sv. Václav jsou
v církevním kalendáři hned vedle sebe,
27. a 28. září, a pro mne je to veliká symbolika blízkosti. Jsem tady velmi spokojený. Naučil jsem se zde, myslím si, alespoň
trošku se lépe dívat na svět, hlavně na lidi
kolem sebe. Sv. Václave a sv. Vincente,
orodujte za nás.
Marcela Volfová

Patnáct bohatých let s vámi
V letošním roce 2021 slaví Rodinné
centrum Sedmikráska své patnácté narozeniny. V roce 2006 vzniklo pod Sborem Jednoty bratrské, který byl založen
v Dobrušce jen o rok dříve.
Sedmikráska začínala v obývacím pokoji s touhou pomáhat rodinám v každodenním životě, být jim nablízku a sdílet
jejich radosti i starosti. V té době maminky ve sboru Jednoty bratrské, které byly
u zrodu, ještě netušily, jak se v budoucnu
tato práce rozroste. V roce 2007 rodinné
centrum přemístilo svoji činnost do pronajaté místnosti na náměstí v domě U F. L.
Věka čp 17. Zpočátku bylo otevřeno jednou týdně, později až pětkrát týdně a Sedmikrásku navštěvovalo stále více rodin
z Dobrušky, Opočna a vesnic v širokém
okolí. Uskutečněné programy pro rodiče
a děti přispěly k rozvoji vzájemných vzta-

hů,
rodičovských
dovedností a znalostí (besedy a přednášky z oblasti výchovy
dětí, zdraví a nemoci, školní zralosti,
právního
minima
a volnočasové aktivity jako zpívánky
s kytarou, cvičení
s říkankami, Vyrábění Speciál, Cvičení pro radost atd.).
Společná setkání rodin přinesla nová seznámení, nová přátelství, vzájemné porozumění a motivaci do nelehkých životních
situací a všedních dnů s našimi ratolestmi.
V roce 2012 odstartovalo RC Sedmikráska aktivní spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Dobrušce,
která trvá dodnes.
V roce 2014 Jednota bratrská pronajala
nové a větší prostory
na nám. F. L. Věka
čp 24 v Dobrušce, kam přesunula
činnost rodinného
centra a také Volnočasového klubu
Vješák pod jednu
střechu. V současné
době RC Sedmikráska podpoří každý
rok až 200 rodin. Je

členem Asociace Comeniana, jejíž činnost
vychází z myšlenek biskupa Jednoty bratrské J. A. Komenského a podporuje tradiční rodinné hodnoty.
Vážíme si všech rodin, které během
patnácti let navštěvovaly naše centrum
Sedmikráska a byly a jsou důvodem, že
jeho činnost trvá dodnes. Zároveň děkuji
všem dobrovolníkům z Jednoty bratrské
za obětavou a nezištnou pomoc a největší
dík patří Bohu, který dal vzniknout této
práci.
V únoru se na vás opět těšíme, po - čt
7.30 – 12.00 a po a st 15.00 – 18.00, pokud
to epidemiologická situace dovolí. Důležité
informace pro vstup: bez příznaků nemoci /
v roušce (zakrytý nos i ústa) / po dezinfekci
rukou / po předchozím přihlášení.
Za celý tým Sedmikrásky přejeme
všem pevné zdraví a těšíme se na viděnou.
Iva Horáková, vedoucí RC Sedmikráska
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Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Únorová pozvání
Je za námi první měsíc letošního roku a všichni doufáme,
že nám rok 2021 vrátí zpět vše to, co nám ten minulý vzal.
Zase si začneme užívat docela obyčejné dny, budeme se radovat z běžného života a těšit se na nové zážitky. I my se už
těšíme na všechna setkání s vámi. Na únor jsme připravili dvě
a uvidíme, zda nám nynější situace dovolí si je užít.
NA SLOVÍČKO
I v letošním roce se budeme scházet v Rýdlově vile a to
vždy každou první středu v měsíci. Naše pravidelná dopolední
setkání zahájíme 3. února v 9.30 hodin, abychom společně,
i když opožděně, přivítali nový rok.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 18. února mezi nás do Rýdlovy vily přijde Pavel
Petr, aby nám vyprávěl o životě zvířat a přírodě v zimních měsících.
I v roce 2021 budou tato setkání se zajímavými hosty vždy
každý třetí čtvrtek v měsíci, začínat se bude v 16.00 hodin.
Na obou posezeních pro vás bude připraveno občerstvení.
Dny jen s úsměvy vám přeje
Renata, Petr Tojnar a psí kluci Xanto a Nik
Kontakty na přihlášky a dotazy jsou:
renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz,
mobil: 732 262 600, tel: 494 622 953.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V únoru oslaví významná životní jubilea
Ludmila Radkovičová

94 let

Dobruška, Pulice

Ing. Miroslav Večeřa

93 let

Dobruška, Mírová

Drahomíra Vacková

75 let

Dobruška, Pulická

Miloslav Valeš

70 let

Dobruška, Družstevní

Ivana Jarošová

65 let

Dobruška, Mírová

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

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V prosinci z našich řad odešli
Jan Štěpán
Jan Diblík
Dana Prostředníková
Petr May
Petr Ježek
Petr Kadlec
Josef Vaněček
Pavel Smrček

1929
1950
1941
1936
1944
1950
1936
1946

Dobruška
Dobruška
Dobruška, Doly
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021
30. 01.
31. 01.
06. 02.
07. 02.
13. 02.
14. 02.
20. 02.
21. 02.
27. 02.
28. 02.
06. 03.
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ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
MDDr. Havlíček Ondřej
Kvasiny 145, Kvasiny
MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Chládek Tomáš
Kvasiny 145, Kvasiny
MDDr. Učňová Petra - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
MDDr. Machková Terezie
J. Pitry 448, Opočno
MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Matoušková Lucie
Kvasinská 129, Solnice
MUDr. Miřejovská Dagmar - Bahník Dent s.r.o.
Třebízského 799, Kostelec na Orlicí
MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Paličková Zlata - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

771 155 445
494 532 330
771 155 445
721 200 244
494 621 665
731 980 112
494 515 696
602 152 873
737 791 333
775 224 093
721 200 244
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ZE SPORTU
Vyhlášení nejlepších sportovců Dobrušky 2020 se odkládá
Navzdory přetrvávající neutěšené
epidemické situaci město nadále usiluje
o uspořádání tradičního slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců Dobrušky
za rok 2020.
Sportovní oddíly byly osloveny, aby
do konce ledna zaslaly nominace svých
členů – jednotlivců a družstev. Termín
konání slavnostního večera ve Společenském centru – Kině 70 bude stanoven
operativně v rámci uvolnění omezujících
vládních opatření.
„Vyhlášení nejlepších sportovců města se může uskutečnit v první polovině roku - do konce června 2021. Pokud
ani tento termín nebude reálný, rozdělíme obvyklé odměny a připravíme provizorní on-line galavečer, na kterém
budou vybraní sportovci představeni formou medailonků. Diváci zhlédnou vše
prostřednictvím městských mediálních
kanálů (kabelovka, Youtube, Facebook).
Přehled nejlepších sportovců samozřejmě přinese i Dobrušský zpravodaj,“ sdělil
místostarosta Miroslav Sixta.
(dr)

Vo-Cečkový minivolejbal
v Dobrušce

Milá Dobruško
a Dobruščata,
rádi bychom se vám tímto představili, jsme Volejbalové centrum (Vo-Cečko),
možná už jste o nás slyšeli od svých Novoměstských přátel. Celé
Volejbalové centrum je postaveno na práci s mládeží. A to už
od prvních tříd ZŠ, ať už jde o děti, které chtějí s minivolejbalem
soutěžit, a nebo se „pouze“ bavit se super partou.
Jen co nám to vládní coronavirová nařízení dovolí, rozjíždíme
minivolejbal i u vás v Dobrušce a zveme do naší party minivolejbalu i vaše děti. I zde chceme šířit mezi dětmi základní myšlenku
fairplay, krásu volejbalu a důležitost přátelství.
Po rozvolnění opatření zorganizujeme pro rodiče i děti ukázkové sportovní Odpoledne s minivolejbalem v sokolovně, které
bude samozřejmě bezplatné, a pro děti budeme mít kromě soutěží, i drobná ocenění. Pravidelné tréninky dětí z prvních, druhých
a třetích tříd pak budou probíhat v úterý a ve čtvrtek odpoledne.
Pro děti kromě tréninků připravujeme také Pirátský příměstský tábor v termínu od 12. do 16. července 2021, který bude
na pirátských vlnách zaměřen v dopoledních hodinách na všeobecné sportování (gymnastiku, atletiku a další), odpoledne na super minivolejbal.
Takže neváhejte a koukněte na naše webovky:
www.volejbal-nm.cz.
Hanka Ptáčková

www.volejbal-nm.cz.
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PALEC NAHORU
Koledující skupinky tří králů
letos nahradily unikátní stojany
„Máme pokladničky, které nikde jinde nenajdete,“ prohlásila se zjevnou radostí v hlase ředitelka
Farní charity v Dobrušce Ing. Jana Poláčková začátkem ledna a měla na mysli zbrusu nové sbírkové stojany.
Jak známo, epidemii koronaviru se zastavit nepodařilo, a tak
se v sobotu 9. ledna nemohly vydat skupinky tří králů s pokladničkami za lidmi s otevřeným srdcem po celém regionu. Přesto se
našli tací, kteří nenechali organizátory na holičkách.
Jako správný krizový manažer se projevil majitel společnosti
Servisbal Ing. Ladislav Horčička, když se začátkem prosince domluvil s ředitelkou dobrušské charity na pomoci při organizaci
Tříkrálové sbírky bez tří králů.
Jak tedy probíhala příprava? „Snažili jsme se vymyslet, jak nahradit koledující skupinky, a pomoci tak Farní charitě, pro kterou
je výtěžek této sbírky významným zdrojem příjmů,“ řekl na úvod
Ladislav Horčička a pokračoval: „Stojan zkonstruovala Lada
Suková, naše konstruktérka. Výroba probíhala na plotru v období
těsně před Vánocemi, kdy byl ve firmě největší „šrumec“. S kompletací celkem padesáti kusů stojanů z kvalitní vlnité lepenky proto pomáhali pracovníci technické podpory Servisbalu.“

Od slova k činu tedy nebylo v tomto případě vůbec daleko unikátní stojany se zásobníky na cukry, kalendáříky a především
zapečetěným “trezorem“ na finanční příspěvky začaly už v prvním lednovém týdnu plnit svoji funkci.
V Dobrušce a Opočně do nich mohli dárci přispívat ve fungujících obchodech, ale také v knihovně nebo v kostele, po jednom
až dvou kusech putovaly do okolních obcí, v nichž každoročně probíhá Tříkrálová sbírka pod patronací Farní charity
Dobruška.
(eda)

Poděkování poctivé a ochotné nálezkyni
Touto cestou bych rád poděkoval poctivé
a ochotné nálezkyni paní Kopečné. V úterý 19. ledna jsem ztratil peněženku, včetně všech důležitých
osobních dokladů. Paní Kopečná mi vše dovezla až
domů. Také děkuji za součinnost zaměstnancům informačního
centra města Dobrušky a Policie ČR.
Václav Petr, Mělčany
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Rychlý úklid sněhové nadílky
Každý příval nového sněhu znamená pro pracovníky Technických služeb Dobruška zvýšenou aktivitu v údržbě a úklidu chodníků, parkovišť a cest.
Čtrnáctičlenný kolektiv vyráží s technikou i lopatami v časných ranních hodinách do ulic, aby byly chodníky uklizeny a lidé mířící do zaměstnání měli cestu upravenou. Neméně
důležité je odstraňování rampouchů a zmrzlého sněhu z okapů
a střech domů.
„Hlavním cílem je bezpečnost při chůzi po chodnících a veřejných prostranstvích. Snažíme se, aby úklid byl co nejrychlejší
a nejefektivnější. Jako první přicházejí na řadu nejfrekventovanější trasy ze sídlišť
do centra města, ulice
Čs. odboje, Opočenská,
Kostelní a další. Následují okrajové části města, vše se řídí časovým
harmonogramem. S úklidem sněhu v Domašíně
a Spáleništi dle smlouvy
s městem pomáhá Jan
Cvrček.
Poděkování
patří všem obyvatelům, kteří uklízejí sníh
před svými příbytky.
Usnadňují nám práci
a urychlují úklid v celém
městě,“ řekl Josef Málek. Pracovníkům technických služeb dáváme
palec nahoru!
(re)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
únor 2021
Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ
PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU JSOU DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY.
Dojde-li ke změně stávajícího stavu a k uvolnění opatření a zákazů, tak pozvánky na kulturní, společenské
a sportovní akce budou zveřejněny na webových stránkách města či vývěskách.
Aktuální informace o připravovaných akcích najdete
na webových stránkách města na adrese http://www.
kulturadobruska.cz v sekci Kalendář akcí a na webových stránkách jednotlivých kulturních zařízení, organizací, spolků a sdružení.

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668, 603 373 752
a 725 048 991
Sledujte aktuální vládní nařízení, otvírací doba se může v závislosti na nich měnit.
DOMEK F. L. VĚKA: listopad – březen zavřeno.
HISTORICKÉ EXPOZICE: prohlídku je mimo hlavní sezónu možné předem telefonicky objednat na pracovní dny na tel.
725 048 991 (průvodkyně) nebo po domluvě kdykoli u vedoucí
muzea na tel. 603 373 752.

přehled akcí
zu lze zakoupit materiál k dalšímu vyrábění. Cena kurzu včetně
materiálu 270 Kč.
Chtějí vaše děti něco vyrábět, tančit, cvičit nebo jen hledáte inspiraci? Na portále pro sdílení aktivit www.mitkamjit.cz najdete
zajímavé nápady i pomoc s učením (KAZ- klub anonymních záškoláků)!
Přihlášky a bližší informace v DDM, Domašínská 363,
☎ 494621505.
V případě zrušení akce budeme přihlášené včas informovat!

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
Je vám doma dlouhá chvíle a už toho máte dost?
Nejen děti zveme k on-line hrané stolní hře Kartografové. Stačí
mít doma tiskárnu, vytisknout si plánek (nebo si plánek namalovat na čtverečkovaný papír) a přečíst si instrukce (návod, pokyny
k připojení) na naší stránce www.ixko.eu/hrajeme. Hrajeme vždy
ve čtvrtek od 18.30 hod. V průběhu hry se můžete na konkrétní
herní situace ptát. Těšíme se na vás!
Další naše aktivity, míru omezení a stav v případě uvolňování
bezpečnostních opatření sledujte na našich webových stránkách www.ixko.eu.
Bližší informace získáte také na výše uvedeném telefonním čísle.

SEDMIKRÁSKA

RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou: prohlídku je ve vedlejší sezoně možné objednat v informačním centru
na tel. 494 629 581 nebo v muzeu na tel. 725 048 991.

CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 605 548 288
(vchod směrem od pošty)

VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile:
říjen – duben zavřeno.

Otevřeno:
po – čt 07.30 – 12.00
po a st 15.00 – 18.00
- změny dle nařízení vlády na FB RC Sedmikráska

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
JARNÍ PRÁZDNINY V DDM – pondělí 8. února 8 – 12 hodin
výtvarná dílna spojená s drátováním, určeno pro školní děti, cena
50 Kč.
VÝTVARNÁ VÝZVA A ZIMNÍ SOUTĚŽ
1. února – 15. února, uvnitř Zpravodaje najdete více!
STROM NA KAMENI – drátovaná dekorace z černého drátu –
sobota 27. února od 13.30 – kurz s Martinou Horákovou. Na kur-

Čtvrtek 18. února v 9.30
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍ
aneb PREVENCE JE ZÁKLAD
PharmDr. Tereza Hendrychová Ph.D. - lékárník
Okruhy: Víte, na jaká preventivní vyšetření hrazená zdravotními
pojišťovnami, máte nárok? Proč je právě prevence onemocnění
tak důležitá? Jaké komplikace si můžeme přivodit „přecházením“
nemocí? Diskuse. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Středa 24. února v 16.00
CHYSTÁME SE DO ŠKOLY
Mgr. Kateřina Faltová - učitelka I. stupně ZŠ
Přihlášky na tel. 608 795 989. Možnost vzít předškolní děti s sebou. Okruhy: jednoduché úkoly spojené s nástupem do ZŠ, co
trénovat doma, školní zralost dětí, do školy ano či ne, legislativní
vymezení. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
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Křížovka o ceny
Tajenka prvního Dobrušského zpravodaje roku 2021 souvisela s výročími dvojice malířů úzce spjatých s naším městem
– Františkem Kupkou a Věrou Jičínskou.
Tajenka 1/2021 zněla následovně: ROK
MALÍŘŮ JIČÍNSKÉ A KUPKY.
Z pětapadesáti úspěšných luštitelů byli
vylosováni tři výherci: Irena Rambousková, Dana Rajkovičová a Martin Kanta,

30

všichni z Dobrušky. Gratulujeme! Šťastní
výherci získávají obvyklou cenu - poukázku na dvě vstupenky na filmové představení
ve velkém sále Společenského centra-Kina
70 dle vlastního výběru. Výherci obdrží
poukázky poštou. Vzhledem k současnému
uzavření kina platnost poukázek bude samozřejmě prodloužena. Výherci je mohou
uplatnit po opětovném zprovoznění Společenského centra – Kina 70.
Vyhrát vstupenky do dobrušského kina

na film může každý, kdo úspěšně vyplněnou tajenku zašle se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo poštou
na adresu redakce Dobrušského zpravodaje
nejpozději do pondělí 15. února. V případě
otevření Informačního centra můžete řešení osobně odevzdat do boxu.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA: EISNER, TELUG, ATALA, NAO,
ETL.
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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široké preventivní programy pro děti,
dospělé i seniory
příspěvky na nadstandardní zdravotní péči
a ozdravné pobyty
přes 5 000 Kč pro zdraví maminky
a novorozence
benefity a slevy u partnerských společností
(plavání a bruslení zdarma)
vše o Vašem zdraví on-line v aplikaci
Karta mého srdce
nejlepší zaměstnanecká pojišťovna roku 2020
nejen pro zaměstnance ŠKODA AUTO a. s.

Přidejte se
k pojišťovně
Škoda!

Přidejte se k nám
do 31. 3. 2021

Jsme zdravotní pojišťovna,
která se postará o zdraví celé
vaší rodiny.

Registrace jednoduše
v pár krocích on-line na

www.pojistovnamehosrdce.cz
Máte dotaz?
Volejte 800 209 000

OBSAZUJE POZICI:

PROVOZNÍ MONTÉR – DOBRUŠKA
PROVOZNÍ MONTÉR – SOLNICE
NáplĖ práce:





spolupráce pĜi montážních pracích – opravy potrubí, výmČna uzávČrĤ a hydrantĤ
jednoduchá údržba zaĜízení – protáþení uzávČrĤ, kontrola a odkalování hydrantĤ,
nátČry
výmČna vodomČrĤ

Požadujeme:





vyuþen
Ĝidiþské oprávnČní skupiny B
manuální zruþnost, spolehlivost, aktivní pĜístup

Nástup možný:

1.4.2021

NABÍZÍME:







jednosmČnný provoz – 7,5 hod./den (6,00 – 14,00 hod.)
5 týdnĤ dovolené, až 5 dnĤ zdravotního volna
stravenka v hodnotČ 120 Kþ
pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní, zvýhodnČné telefonování
jistota zamČstnání

AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad KnČžnou
Bližší informace poskytne p. JiĜí LuĖák- tel. 602 274 702, jiri.lunak@aquark.cz
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PETR POLÁČEK

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

DOMaCi VycEPY
prodej z sanitace z servis

Tel. 603 252 640
www.vycepynachod.cz
echo_reklama.indd 3

13.01.2021 12:09:02

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

AUTOLAKOVNA
Vlastimil Kohout

Autolakovna Doly þp.366, 518 01 Dobruška 518 01

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

MÍSTO I PRO VAŠI
INZERCI
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

Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Leoš Dragúň (dr),
e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz, tel. 778 536 600.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Mgr. Taťána Klapková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný.
Autor zimní fotografie Společenského centra – Kina 70
na titulní straně: Pavel Štěpán.
Autoři fotografií: Pavel Štěpán, Petr Lžíčař, Miroslav Sixta,
Leoš Dragúň, Dana Ehlová, Jan Dušek, Jana Melicharová,
Petr Slavík, Blanka Mrkvičková, Marcela Volfová, Jaroslav Mužík.
Archivy: města Dobrušky, vlastivědného muzea, městské knihovny,
Městské policie Dobruška, ZŠ Pulická, ZŠ Fr. Kupky,
Farní charity Dobruška, SPŠel•it Dobruška, Euroregionu Pomezí
Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Štefana Bolchy
a Jiřího Veselého.
Tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci (v prosinci 10.).
Distribuce: Česká pošta.
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REKONSTRUKCE DOMKU NA HŘBITOVĚ. Domek na hřbitově, sloužící jako zázemí Technických služeb města Dobrušky, byl
v havarijním stavu (poškozená střešní krytina a krov, obvodové zdivo, propadající se dřevěná podlaha). Loňská rekonstrukce objekt
přizpůsobila současným potřebám. Byl odstraněn přístavek, zazděny nepotřebné dveře a okno, vyměněna dřevěná podlaha za betonovou dlažbu, opraveno obvodové zdivo ukončené novým železobetonovým věncem a kompletně vyměněna střešní krytina včetně krovu.
Rekonstrukci provedl Václav Svatoň ze Rzů. Zároveň byla opravena další část obvodové zdi městského hřbitova. Bylo tak navázáno na opravu zdi v jižní a také polovině západní části v prostoru za rozlučkovou síní. V závěru loňského roku provedla společnost
STAVOS Dobruška s.r.o. opravu zbývající části na západní straně.
(ie)

VÝSTAVBA LIDLU V DOBRUŠCE pokračuje i přes
nepříznivé zimní počasí v rychlém tempu. Nová prodejna by měla být dokončena v červnu.

DESÁTOU A POSLEDNÍ ROZHLEDNOU dokončenou v rámci projektu Česko-polské Hřebenovky je věž na polské straně Vrchmezí. Ve výšce 1084 metrů nad mořem,
na nejvyšším vrcholu česko-polské hranice zde polská Gmina Duszniki-Zdrój vybudovala dřevěnou rozhlednu, která se nachází na polovině cesty mezi dvěma chatami
Orlických hor - Čihalkou nad Olešnicí a Masarykovou chatou u Šerlichu. Jedná se
o další obnovu rozhledny na místě, kde v minulých letech stávala, a v současnosti je již
možné zdolat všechny její schody a patra. Rozhledna, vysoká 25,5 metru, nabízí také
turistické zázemí v případě nepřízně počasí. Přehled všech staveb můžete zhlédnout
na www.euro-glacensis.cz/hrebenovka.

VIZUALIZACE SPORTOVNÍ HALY u základní školy Pulická. Podrobnosti o chystané výstavbě najdete na straně 9.

