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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
v
současné
nelehké
době,
výrazně poznamenané koronavirovou pandemií, je
pozitivních zpráv
pomálu.
Jednou
z nich je určitě ta,
která se týká výstavby nové sportovní haly. Byla podepsána smlouva o dílo s firmou PS Brno,
s.r.o., jež nabídla nejvýhodnější podmínky výstavby ve výši něco málo nad 96 milionů korun. Jsem nesmírně rád, že stavba
sportovního zařízení, na které netrpělivě
čekají sportovní kluby i široká veřejnost,
nabrala reálné obrysy a nic nebrání zahájení prací.

Další poměrně důležitou informací je,
že se město dohodlo s firmou Sodexo,
s.r.o., na ukončení nájmu ve školní jídelně
k poslednímu dubnu. Od prvního května
tak bude stravovací provoz při ZŠ Františka Kupky zajišťovat přímo škola.
I když jsou kulturní zařízení města dočasně zavřena, neznamená to, že
se v nich nic neděje. Je dostatek času
na opravy, malování či technická vylepšení. Například v Kině 70 byl nainstalován nový laserový projektor,
který nahradil po desetiletém provozu
ten původní. Nový projektor nabídne
řadu výrazných zlepšení, jako jsou větší rozlišení, kontrast či věrné podání
barev. O tom se budou moci milovníci
filmů přesvědčit na vlastní oči, až dojde
k uvolnění protiepidemických opatření.
Už se těšíme.

Jedním z klíčových bodů při zvládání
koronavirové situace je očkování proti
covidu-19. V Královéhradeckém kraji se
aktuálně očkuje na sedmi místech, a to
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové,
dále v nemocnicích v Náchodě, Trutnově,
Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Rychnově nad Kněžnou a ve Vrchlabí. Současně finišuje příprava očkovacích center.
Dobruška sice na tomto seznamu chybí,
ale vedení města nic nepodceňuje. Již nyní
jsme připraveni nabídnout prostory a součinnost při očkování a provozu center.
Spuštění druhé fáze očkování plánuje Královéhradecký kraj na duben, kdy by měl
disponovat větším počtem dávek vakcíny.
Do nadcházejícího měsíce, v němž přiné zzdraví a povítáme jaro, přeji všem pevné
du.
kud možno dobrou náladu.
ař, starosta Dobrušky
Dob
Petr Lžíčař,

František Kupka – malíř světa
Město Dobruška ve spolupráci s vlastivědným muzeem,
městskou knihovnou a informačním centrem připravilo k výročí 150 let od narození světoznámého malíře Františka Kupky
výtvarnou soutěž pro předškoláky, žáky základních a středních
škol.
Motivy vytvořených obrázků se mohou týkat osoby Františka Kupky, jeho života v Dobrušce, dobrušských památek,
malířovy tvorby nebo filmu Francek o jeho mládí.
Obrázky je možné zasílat od 1. dubna do 30. června 2021
na adresu: Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dob-

ruška (označit obálku VÝTVARNÁ SOUTĚŽ), nebo osobně
předat na podatelně městského úřadu v úředních hodinách.
Na vítěze čeká sláva a hodnotné ceny. Vybrané práce budou
2
publikovány v kalendáři města pro rok 2022.
Kompletní pravidla výtvarné soutěže František Kupka –
malíř světa najdete na webových stránkách a facebooku pořadatelů.
Pro podrobnější informace můžete kontaktovat vlastivědné
muzeum - tel.: 603 373 752, e-mail: muzeum@mestodobruska.cz.
(dr)

O spolupráci města a vojenského úřadu
Dobrušský starosta Petr Lžíčař se
ve čtvrtek 18. února setkal s plk. gen. št.
Vladimírem Répalem, novým ředitelem
Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška.
Hlavním tématem pracovní schůzky byl

další rozvoj vztahů města a úřadu. Jak bylo
řečeno, cílem obou stran je ještě vylepšit
a zkvalitnit dlouhodobou plodnou spolupráci. Vojenský úřad v letošním roce oslaví 70 let od svého vzniku. Za tuto dobu se
stal nedílnou součástí historie a dění našeho města. V rámci
významného jubilea
vojenský úřad chystá řadu společensko-kulturních akcí
a město samozřejmě
nezůstane stranou.
Rozhovor s novým ředitelem dobrušského Vojenského
geografického
a hydrometeorologického úřadu přineseme v dubnovém
vydání Dobrušského
zpravodaje.
(dr)

Číslo měsíce: 61
Je to k neuvěření,
ale Novoměstská filharmonie rozdává radost
z hudby, jejího poznání
a krásy už od roku 1960! Tehdy zazněly poprvé tóny Komorního orchestru,
který založil Dušan Vrchoslav.
V roce 1998 přebral dirigentskou
taktovku jediné neprofesionální filharmonie v Královéhradeckém kraji Jaroslav Rybáček, který ji postupem času
rozšířil do podoby symfonického orchestru, známého jako Novoměstský
orchestr. Od roku 2011 toto těleso nese
název Novoměstská filharmonie (Nofi)
a jeho účinkování je rovněž úzce spojeno s naším městem. Ve velkém sále
Společenského centra – Kina 70 milovníci hudby zažili při koncertech řadu
velice příjemných a výjimečných chvil.
Více se o dočtete na stranách 17 a 18.
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady města
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města.

Rada města
dne 19.01.2021
schvaluje
– objednání zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP
PO5 v oblasti instalace vzduchotechniky
s rekuperací a přichlazováním, instalace
vnějších žaluzií, rekonstrukce MaR a zdroje
vytápění objektu, zateplení střechy objektu
budovy ZŠ Pulická, u společnosti Energomex s. r. o., za 180.290 Kč vč. DPH
– uzavření smlouvy na zpracování žádosti
o dotaci na akci „MMR – POV 2021 DT
117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov: Stavební úpravy Městského
úřadu v Dobrušce“ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., IČO 66992354
– uzavření smlouvy na zpracování žádosti
o dotaci z výzvy 144 OPŽP, Aktivita 1.3.2:
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu na akci: „Využití dešťových vod pro
zálivku travních ploch Archlebových sadů
k. ú. Dobruška“ s Ing. Davidem Plíštilem,
Ph.D., IČO 66992354
– uzavření smlouvy na zpracování žádosti
o dotaci z výzvy 144 OPŽP, Aktivita 1.3.2:
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu na akci: „Využití dešťových vod
pro zálivku travních ploch u budovy MÚ
čp. 777“ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D.,
IČO 66992354
– realizaci projektu „Rekonstrukce veřejně
přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany“, jehož celkové předpokládané stavební náklady činí
6.997.409,77 mil. Kč, a to včetně zajištění
jeho financování minimálně ve výši odpovídající součtu všech neuznatelných výdajů
projektu a povinné spoluúčasti příjemce dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje „21RRDU2 Rozvoj a budování
dálkových a na ně navazujících cyklotras
v Královéhradeckém kraji“, účel 2: Výstavba infrastruktury v oblasti cyklodopravy
a cykloturistiky v souladu s Nadregionální
strategií Královéhradeckého kraje v oblasti
cyklo, in-line a bike produktů – realizační
fáze“, která činí minimálně 50 % způsobilých výdajů
– podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory
- Mělčany“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje „21RRDU2 Rozvoj

a budování dálkových a na ně navazujících
cyklotras v Královéhradeckém kraji“, účel
2: Výstavba infrastruktury v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální strategií Královéhradeckého kraje
v oblasti cyklo, in-line a bike produktů – realizační fáze“

Rada města
dne 25.01.2021

–

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
1/2021 dle předloženého návrhu
– navýšení osobního příplatku ředitelce Základní školy, Dobruška, Pulická 378, okres
Rychnov nad Kněžnou od 01.01.2021 dle
předloženého návrhu
– předložené upravené vzory smluv o nájmu
hrobového místa, jejich dodatků a dohod
o převedení práv a povinností
– uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze
dne 24.10.2014 s Gymnáziem Dobruška
– uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby 17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška se společností STATING s. r. o.
– uzavření smluv na zpracování žádostí o dotaci a administraci spojenou s přípravou
projektu na akce „Vzduchotechnika v budově ZŠ Pulická, Dobruška“ a „Zateplení střechy, stínění, výměna zdroje tepla
a IRC regulace v budově ZŠ Pulická, Dobruška“ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D.,
IČO 66992354
– objednávku firewallu FortiGate 101F
od společnosti DLNK s. r. o. za cenu
167.343 Kč vč. DPH podle platné sazby
– znění vyjádření k Žádosti o souhlas, stanovisko nebo vyjádření k záměru Provedení
zajištění části lomu (hliniště) na základě
Plánu zajištění lomu (hliniště) Pulice v ploše části DP Pulice 7/0202, vše v k. ú. Pulice
(627534), obec Dobruška (576271), okres
Rychnov nad Kněžnou (CZ0524), kraj Královéhradecký (CZ052), vše v ploše nebo
části p. p. č. 551/13, 551/16, 561/10, 561/1,
561/4 a 561/5, a jeho zaslání společnosti
Clay da Vinci spol. s r. o.
– uplatnění práva na jednostranné zvýšení
nájmů v roce 2021 o procento odpovídající výši inflace oficiálně vyhlášené ČSÚ
za předchozí kalendářní rok, a to u všech
nájemních smluv na nebytové prostory
a pozemky, kde je toto právo sjednáno
– s účinností od 01.03.2021 navýšení ceny

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si vás pozvat
na zasedání Zastupitelstva města Dobrušky, které se uskuteční
v pondělí 15. března od 17.00 hodin
v malém sále Společenského centra-Kina 70
za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.
4

–

–

–

–
–

–

nájmu dle Smlouvy o věcném břemenu
a o nájmu pozemků se společností AGROM
ekoenergo, s. r. o., o percentuální navýšení
výkupní ceny za 1 kW dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. 7/2020, tj. o 2 %. Ostatní body smlouvy
zůstávají v platnosti
uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
uzavřené 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
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici, Orlická a v Pulicích
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 18
v ulici Na Příčnici čp. 1011 v Dobrušce
s XXXXX dědičkou po XXXXX, posledně
bytem XXXXX, a to dohodou k 31.01.2021
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 20
v ulici Na Příčnici čp. 1011 v Dobrušce
s XXXXX dědičkou po XXXXX, posledně
bytem XXXXX, a to dohodou k 31.01.2021
uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 242
se společností MIBAG sanace, spol. s r. o.
uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových
předmětů pro expozici Vojenská geografie
s Česká republika – Ministerstvo obrany
uzavření smlouvy o poskytování bezpečnostní služby se společností PCO VIDOCQ
s. r. o.

souhlasí
– s tím, aby Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 – příspěvková organizace zřízená městem Dobruška, přijala
věcný dar - dvě starší violoncella spolu se
smyčci v celkové ceně 2.200 Kč
– s bezplatným užitím znaku města Dobrušky
ústavem Laxus z. ú. v jeho výroční zprávě
za rok 2020

bere na vědomí
– změnu platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Dobruška – MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM od 01.01.2021
v souladu s NV č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění NV č. 603/2020 Sb.

uděluje
– souhlas
MUDr.
Pavle
Valešové,
IČO 72020385, se stavebními opravami
a úpravami nebytového prostoru ordinace o výměře 19,50 m2 Stomatologie III.
v budově čp. 99 v Pulické ulici v Dobrušce
provedených na náklady MUDr. Valešové
v tomto rozsahu: úprava vedení vzduchu,
vody a odpadů v podlaze nebytového prostoru ordinace Stomatologie III dle technických parametrů jí pořizované zubní
soupravy, malování ordinace, nová podlaha
a instalace nového nábytku

byla seznámena
– s Žádostí o prominutí nákladů za nájemné
po dobu trvání nařízení vlády, omezující
náš provoz Adély Vítové, IČO 07206755,
ze dne 19.01.2021 týkající se provozovny
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Kinokavárny v budově Společenského centra – Kina 70 čp. 70 v Komenského ulici
v Dobrušce

Rada města
dne 08.02.2021
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
2/2021 dle předloženého návrhu
– Základní škole, Dobruška, Pulická 378 podat žádost o dotaci z projektu Šablony 3
v programu: Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání. Jedná se o Výzvu č.
02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP, číslo výzvy: 02_20_080
– uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem
je nákup ojetého osmimístného osobního
automobilu PEUGEOT EXPERT Tepee
– objednání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu: „Stavební
úpravystřechy ZŠ Pulická“ u společnosti DEKPROJEKT s. r. o. za 459.074 Kč
vč. 21 % DPH
– uzavření smlouvy o dílona stavbu: „Stavební úpravy garáže na pozemku parc.č. 742/4
v kat. území Dobruška“ se společností GARRET-CZ, spol. s r. o. za 612.689,70 Kč vč.
21 % DPH
– prodej majetku uvedeného v příloze Základní škole, Dobruška, Opočenská 115 za kupní cenu 12 Kč vč. DPH, organizaci Junák
– český skaut, středisko Dobruška, z. s.
za kupní cenu 8 Kč vč. DPH, SH ČMS
– Sboru dobrovolných hasičů Mělčany
za kupní cenu 8 Kč vč. DPH, Střední škole
– Podorlickému vzdělávacímu centru, Dobruška za kupní cenu 14 Kč vč. DPH apanu
XXXXX za kupní cenu 9 Kč vč. DPH. Majetek je starý, opotřebovaný a pro město nepotřebný a nevyužitelný
– zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
parc. č. 902/1 v obci a k. ú. Dobruška
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IZ-12-2000507/VB/01 Dobruška –p.č. 1298/4, Město – přeložka TS_
RK_779 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
název: 16010-049595, RVDSL1926_C_H_
DBRU117 DBRU1HR_MET se společností
CETIN, a. s.
– termín konání Dobrušské pouti 2021
ve dnech 21.05. - 23.05.2021 s provozem
atrakcí již od 19.05.2021

– bezplatné zapůjčení prostor Městského
stadionu Václava Šperla v Dobrušce, dále
2 ks párty stanů včetně tzv. pivních setů, samostatných laviček a stolů a umístění 1 ks
vysokého autokontejneru na odpad spolku
FC Santus Dobruška z. s. na dny 17.07. až
18.07.2021 za účelem realizace 31. ročníku
turnaje Dobrušský pohár ve futsalu. Pořadatel akce uhradí uložení odpadu a jeho odvoz
na skládku. Zapůjčené prostory a označený
městský mobiliář předá zpět čisté a uklizené dne 19.07.2021. V případě poškození
nebo ztráty půjčeného majetku je pořadatel
akce povinen uhradit škodu v plné výši. Zároveň je povinen dodržovat provozní a návštěvní řád Městského stadionu Václava
Šperla v Dobrušce a řídit se pokyny vedoucího Sportovních zařízení města Dobrušky
a správce stadionu. Podrobnosti zapůjčení
si pořadatel akce domluví přímo s vedoucím Sportovních zařízení města Dobrušky
a vedoucím Technických služeb města Dobrušky v předávacím protokolu
– paušální úhradu za odebranou elektrickou
energii na akci 31. ročník turnaje Dobrušský pohár ve futsalu, kterou pořádá spolek
FC Santus Dobruška z. s. ve dnech 17.07. až
18.07.2021 na Městském stadionu Václava
Šperla v Dobrušce, a to ve výši 2.000 Kč
za celou akci
– podání žádosti o dotaci na výkon činnosti
obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021
ve výši 3.479.450 Kč
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o užívání krytého bazénu s Mgr. Pavlem Slezákem,
MSc., IČO 41246721

souhlasí
– s umístěním a provedením stavby – zemní
biofiltr a oprava kanalizace na pozemku
p.č. 171/1 v obci Dobruška a k. ú. Domašín
u Dobrušky v majetku města Dobrušky dle
předložené projektové dokumentace
– se zásahem požárně nebezpečného prostoru
na pozemky p.č. 171/1 a 1026/9 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky v majetku města Dobrušky
– s vybudováním vstupu a sjezdu z městské účelové komunikace, která je součástí
pozemku parc. č. 1026/9 v obci Dobruška
a k. ú. Domašín u Dobrušky ve vlastnictví
města Dobrušky, na pozemek parc. č. 171/3
v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky za splnění přiložených podmínek

– s opravou stávající vodovodní a kanalizační
přípojky k pozemku parc. č. 468 v obci a k.
ú. Dobruška umístěných v pozemku parc. č.
2717/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky, v souladu se zákresem
v koordinačním situačním výkresu C3 projektové dokumentace s názvem „Rodinný
dům na p.p.č. 468 v Dobrušce“, vypracovaným Ivanem Školníkem k datu 03/2020,
a za splnění přiložených podmínek. Opravu
přípojek bude realizovat svým nákladem
vlastník pozemku v období let 2021–2022.
Zároveň Rada města Dobrušky souhlasí
se zvláštním užíváním místní komunikace
na pozemku parc. č. 2717/1 v obci a k. ú.
Dobruška ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v provádění
stavebních prací souvisejících s výše uvedenou opravou přípojek

neschvaluje
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IV-12-2020007/VB/003 název: Dobruška,
ul. Provozská, p.č. 1719/3-kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s. z důvodu zásahu
do nového chodníku

byla seznámena
– se Seznamem žadatelů o pronájem městského bytu k 03.02.2021
– se Zápisem ze 4. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 28.01.2021 v zasedací
místnosti v budově čp. 643 města Dobrušky
– s Žádostí o umístění atrakcí a pronájem plochy pro atrakce při příležitosti Dobrušské
pouti 2021 zaslanou Monikou Růžičkovou,
IČO 45930139

Rada města
dne 11.02.2021
schvaluje
– - objednávku rizikového kácení včetně trhání pařezů, úklidu a likvidace u společností
ROZUM LES & STAVBA s. r. o.

Z pracovního diáře starosty
■ Pátek 15. 1.: jednání bezpečnostní rady
ORP Dobruška
■ Pondělí 18. 1.: jednání s hejtmanem
Královéhradeckého kraje o očkovací strategii, kontrolní den na stavbě
17 bytových jednotek
■ Úterý 19. 1.: schůze rady města, jednání s ředitelkou ZŠ Fr. Kupky o dalším
fungování školní jídelny
■ Čtvrtek 21. 1.: koordinační schůzka s projektanty k úpravě budovy
čp. 777
■ Pátek 22. 1.: porada vedoucích odborů,

oddělení a organizačních složek, jednání bezpečnostní rady ORP, porada
s architektem Oldřichem Hyskem, projektantem sportovní haly Pulická
■ Pondělí 25. 1 - neděle 7. 2.: dovolená,
nemoc
■ Pondělí 25. 1.: on-line schůze rady
města
■ Středa 27. 1.: on-line konference se zástupcem Národní sportovní agentury
■ Čtvrtek 28. 1.: on-line jednání bezpečnostní rady ORP
■ Pondělí 8. 2.: schůze rady města, kont-

rolní den na stavbě 17 bytových jednotek
■ Čtvrtek 11. 2.: schůze rady města
■ Pátek 12. 2.: jednání bezpečnostní rady
ORP, jednání s předsedou SBD Karlem
Jouklem
■ Neděle 14. 2.: telekonference s hejtmanem Královéhradeckého kraje
■ Pondělí 15. 2.: schůzka s architektem
Jurou Bečičkou
■ Úterý 16. 2.: jednání bezpečnostní rady
ORP
5
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Život v našem městě se nezastavil
Vážení
spoluobčané,
dnešní doba nám
přináší spoustu informací o dění, které
se v našem státě odehrává. Řeší se nouzový stav, testování
a očkování občanů,
všude nám hrozí čísla nakažených a nemocných, vznikají nové volební koalice… Média nás vesměs zahlcují informacemi, které
rezonují naším státem a celým světem. Ale

je spousta věcí, které se odehrávají v našem
městě a zůstávají tak trochu stranou.
Mezi ně patří například dostavba nejnovější školy v Královéhradeckém kraji, což
je Střední škola - Podorlické vzdělávací
centrum. Budova, která splňuje nejmodernější požadavky dnešní doby, se plní nábytkem a čeká na zkušební provoz, až se
studenti vrátí do škol.
Úspěšně probíhá výstavba nákupního centra Lidl, pokroky jsou vidět každým dnem. Všichni očekáváme otevření
v plánovaném termínu. Souběžně s Li-

dlem pokračuje i příprava výstavby nákupního centra, které bude umístěno
mezi Penny a křižovatkou. Jistě už víte,
že město získalo dotaci 30 milionů korun na výstavbu sportovní haly Pulická.
Pokračuje i stavba bytového domu proti
škole Františka Kupky. Stavební bytové
družstvo finišuje s přípravou výstavby
čtyř viladomů.
Jak je vidět, i v tomto hektickém, informacemi zahlceném období, život v našem městě neutichá a všichni se snažíme,
aby byla tato doba pro všechny v rámci
možností co možná nejpříjemnější. Buďte
na sebe opatrní a doufejme, že se vše brzy
změní k lepšímu.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR

AKTUALITY Z MĚSTA
Památková péče a možnosti financování
Informace pro vlastníky kulturních památek
a objektů v památkově chráněných územích
Hlavními úkoly památkové péče není
jen péče o kulturní památky, ale také snaha o obnovu objektů v městských památkových zónách a ochranných pásmech.
Dalším zaměřením je evidence a doku-

mentace památek v přírodě – křížů, soch,
sloupů, tedy uměleckých děl z kamene či
kovu prohlášených za kulturní památky
nebo i těch neprohlášených, tzv. památkového zájmu či místního významu.
Důležitá je pro
památkáře
spolupráce s vlastníky
objektů. A nejsou
to jen vlastníci památek. Ve většině
případů jsou to právě ti, kteří mají své
nemovitosti v městských památkových
zónách, ochranných
pásmech nebo vlastní nějakou sochu či
kříž. Vlastníkům je
ze strany památkové
péče nabízena podpora a poradenská
činnost.
Vlastníci
mohou s námi konzultovat své záměry
na obnovu, restaurování, či hledat vhodné využití těchto
staveb. Pro zjednodušení celého procesu obnovy staveb,
např. při rozsáhlejší
opravě, je vhodné,
aby zástupci památkové péče byli seUkázka zdařilé opravy objektu čp. 481 v ulici Nádražní v Dob- známeni se záměry
rušce. Slavíkova vila, sídlo firmy Jech.
vlastníka objektu.
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Barokní socha Panny Marie ve Venclíkových sadech.
Poté navrhujeme provést s vlastníkem,
přizvaným projektantem a zástupcem Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Josefově jednání
v místě stavby. Vlastníkovi a projektantovi tak můžeme navrhnout možné úpravy, volbu materiálů a barev. Výsledek je
ten, že žadatel nám poté předloží projekt,
jehož obsah je již v souladu s památkáři a nyní mu stačí si podat u nás žádost
o závazné stanovisko. Jeho projekt je
samozřejmě součástí žádosti. Tímto způsobem se lze vyhnout situacím, kdyby
vlastník např. přišel s hotovým a mnohdy nákladným projektem, jehož obsah
by nebyl zcela v souladu s požadavky
památkové péče.
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Na vlastníky kulturních památek
a na majitele staveb v památkových rezervacích a zónách se vztahují předpisy
dané památkovým zákonem č. 20/1987
Sb. Vlastník je před obnovou nebo restaurováním povinen zajistit si závazné stanovisko památkové péče na odboru rozvoje
města, evidence a dokumentace památek
a to podáním žádosti dle zákona:
1. Pokud chce vlastník provést na objektu, který je kulturní památkou, obnovu,
údržbu, rekonstrukci nebo restaurování, a to na vnitřní i vnější úpravy.
2. Pokud chce vlastník provést na objektu,
který není kulturní památkou, obnovu,
údržbu, rekonstrukci nebo restaurování
a nachází se jeho objekt v městské památkové zóně (MPZ), rezervaci (MPR)
či ochranném pásmu (OP). Toto ale
platí jen při vnějších úpravách objektu,
vnitřní úpravy objektu, pokud nenaruší
vnější část domu, si vyřizuje jen se stavebním odborem. V působnosti Dobrušky jsou vyhlášena ochranná pásma
zámku Skalka v Podbřezí a státního
zámku v Opočně (OP zámku Opočno
kopíruje oblast městské památkové
zóny Opočno). Povinnost zajistit si
závazné stanovisko se vztahuje také
na terénní úpravy, umístění a odstranění zařízení, odstranění stavby a úpravu
dřevin. (Úprava dřevin je vnímána jako
výsadba a kácení dřevin pouze na veřejném prostranství v prostoru MPZ
nebo OP).
Památková péče a její správa v sobě
nezahrnuje pouze agendu, v rámci které jsou vyřizovány záležitosti týkající
se povinností vlastníka. Zahrnují v sobě
i agendu spojenou s vyřizováním žádostí
o finanční příspěvky na opravy památek
i jiných neprohlášených objektů. Vlast-

níci kulturních památek mají možnost
využít každý rok grantové programy
a podat si žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu své nemovité
i movité památky, a to přímo na Krajský
úřad Královéhradeckého kraje. O finanční podporu mohou žádat i vlastníci, kteří mají architektonicky zajímavé či jinak
hodnotné stavby (např. jsou jejich domy
místem narození nebo pobytu významné
osobnosti), neprohlášené za kulturní památky, které se nacházejí v památkových
zónách či ochranných pásmech, a to opět
z krajských prostředků. Je ale samozřejmě nezbytné počítat s jistou spoluúčastí
ze strany vlastníka. Tento veřejný příspěvek by měl být chápán jako snaha pokrýt
zvýšené náklady požadované památkovou péčí oproti nákladům na běžnou
opravu staveb.
V souvislosti s městskými památkovými zónami v Opočně a Dobrušce je dobré
připomenout, že takto chráněným městům
pomáhá také stát, např. je zde možnost každý rok pokusit se využít finanční příspěvky z Ministerstva kultury ČR, Programu
regenerace Městských památkových
rezervací a zón. Tento program z roku
1992 je součástí specializovaných programů a slouží k obnově kulturních památek
v nejcennějších částech zón a rezervací.
Dalšími programy MKČR jsou havarijní
programy sloužící na zabezpečení naléhavých oprav nemovitých památek, dále je
zde Program záchrany architektonického dědictví (PZAD) určený pro obnovu
památek, např. kostelů, zámků, klášterů
a hradů. Smyslem tohoto programu je
záchrana památky nebo její části, která
tvoří podstatu památky. Další programy
jsou zaměřeny na restaurování soch, křížů, movitých uměleckých děl, obrazů,

Šubertovo náměstí získalo opravou synagogy a muzea nový architektonický výraz.

Opravená kaple sv. Jana Nepomuckého
v Archlebových sadech v Dobrušce.
sošek, mobiliářů. Programem, převážně
na kulturní památky na venkově, je program Ministerstva kultury ČR s názvem
Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – Dobruška.
V každém kalendářním roce bývá Ministerstvem kultury vyčleněna finanční kvóta
pro města, která jsou obcemi s rozšířenou
působností. Povinná účast vlastníka kulturní památky je minimálně 20 %. Vlastník, jehož kulturní památka se nachází
v jednotlivých obcích v oblasti působnosti
Dobrušky, pouze zplnomocňuje obec, aby
za něj podala žádost o obnovu jeho objektu, a finanční příspěvek ze strany státu je
zasílán přímo vlastníkovi kulturní památky. Termín pro podání žádostí na obec
s rozšířenou působností Dobruška bývá
každoročně do konce února. Ministerstvo
zemědělství ČR reaguje na snahu podpořit
opravy drobné architektury a každoročně
vyhlašuje dotační program na obnovu neprohlášeného památkového fondu na území ČR, např. na opravy kaplí, kapliček,
zvoniček, křížů, Kalvárií, soch, Božích
muk, sroubků, špýcharů, roubenek aj.
Pro informaci sdělujeme, že odbornou
pomoc, poradenské a informační služby
k obnovám památek poskytuje bezplatně
Národní památkový ústav, ústřední odborné pracoviště, Valdštejnské nám. 3,
Praha 1, tel. 257 010 111 a dále je možné využít služeb územních odborných
pracovišť. V Královéhradeckém kraji je
to Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově, ul. Okružní 418, 551 02 Jaroměř
– Josefov, tel. 491 814 357. Královéhradecký kraj má od 1. ledna 2008 samostatné územní odborné pracoviště se sídlem
v Jaroměři – Josefově.
Petr Slavík,
odbor rozvoje města – památková péče
7
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Pokácené topoly nahradí habry a duby
V rámci obnovy zeleně na Městském stadionu Václava Šperla
bylo pokáceno stromořadí topolů černých pyramidálních v Mělčanské ulici. Důvodů k jejich odstranění bylo hned několik.
„Tím hlavním je bezpečnost. Padající větve ohrožovaly jak
chodce a projíždějící automobily v Mělčanské ulici, tak sportovce a diváky na stadionu. Druhým důvodem je pokračující celková
rekonstrukce a revitalizace stadionu a okolí včetně komplexní
obnovy zeleně. Nedávno byly odstraněny staré břízy a následně
vysazena nová stromová alej v areálu. Nyní došlo na šedesátileté topoly, jejichž životnost v intravilánu je 30 až 40 let. Je jasné, a potvrzují to i odborné studie, že topoly jsou více náchylné
k rozlomení a odlamování celých větví,“ řekl místostarosta Miroslav Sixta.
„Nezanedbatelné je i hledisko hospodárnosti, kdy by vynaložené finanční prostředky na pravidelné certifikované ošetřování
stávajících stromů vzhledem k jejich stáří byly neúměrně vysoké
a výsledný efekt s důrazem na zajištění bezpečnosti obyvatel nejistý. V rámci komplexní obnovy zeleně na stadionu tak dostala
přednost varianta s pokácením stromů a náhradní výsadbou před
možností dalšího ošetřování zdravotními a bezpečnostními řezy.
Problém by se jen oddaloval a stejně by nás jednou dohnal. Navíc
teď jsou příhodné podmínky pro získání finančních prostředků na
obnovu zeleně z různých dotačních programů,“ sdělil Jan Jirák,
vedoucí Sportovních zařízení města Dobrušky.
Rada města Dobrušky záměr kácení topolů projednala a schválila nejprve v roce 2013. Opětovně jej pak schválila v roce 2017,
ale Oddělení životního prostředí MěÚ Dobruška kácení topolů
nepovolilo. Na základě zpracované Studie úpravy zeleně spor-

V první etapě obnovy bylo již vysázeno pětadvacet kusů habru
obecného, ve třetí etapě přibude třicet habrů a dvacet dubů.

Kácení topolů u městského stadionu provedla společnost ROZUM LES & STAVBA s. r. o. z Dlouhé Vsi.
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tovního areálu Dobruška byla v lednu roku 2019 podána nová
žádost o povolení kácení stromů, které Oddělení životního prostředí MěÚ Dobruška vyhovělo. Povolení obsahující podmínky
náhradní výsadby nabylo právní moci 26. března 2019.
Jako náhrada za 54 pokácených topolů budou do dvou let vysázeny hodnotnější dřeviny - 55 kusů habru obecného a 20 kusů
dubu letního. V první etapě bylo již vysázeno 25 kusů habru
obecného, druhá etapa je spojená s pokácením topolů a vytrháním kořenů, třetí pak s výsadbou 30 kusů habrů a 20 kusů
dubů místo stávajících topolů. Na náhradní výsadbu obdrželo
město dotaci od Nadace rozvoje občanské společnosti ve výši
50 000 korun.
(dr)
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Dodržování opatření chrání zdraví nás všech
Krizové řízení spadající pod kancelář
tajemníka městského úřadu plní v době
nouzového stavu, který vyhlásila vláda
ČR usnesením č. 957 ze dne 30. září 2020
a následujícím, funkci správního orgánu,
který projednává oznámení o nedodržování omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době nouzového stavu.
Jedná se o přestupky dle zák. č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů („krizový zákon“), konkrétně o přestupky uvedené v ustanovení § 34
a 34a téhož zákona.
V rámci ORP Dobruška Policie ČR
i Městská policie řešila několik přestupků, které byly vyřešeny na místě buď

domluvou, nebo uložením pokuty. Čtyři
z těchto podezření nebylo možno vyřešit
na místě, a proto byla tato dle ustanovení
§ 74 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
na konci roku 2020 oznámena krizovému
řízení jako správnímu orgánu k projednání.
V současné době jsou všechna tato
oznámení vyřešena. Ve dvou případech
byl vydán příkaz (správní trest - pokuta) a ve dvou případech došlo k vyřízení oznámení uložením pokuty na místě.
Za všechny tyto přestupky lze dle krizového zákona uložit pokutu až do výše
20 000 Kč. Doposud se všechny tyto

sankce pohybovaly ve čtvrtině maximální
výše. Nicméně při úmyslném nebo opakovaném nerespektování omezení vyplývající z krizových opatření budou ze strany
správního orgánu ukládány sankce při
samé horní hranici.
Nedodržováním a obcházením opatření dochází především k ohrožování zdraví
nás všech, proto tato porušení nelze přehlížet nebo bagatelizovat. Pevně věříme,
že většina obyvatel města Dobrušky tento
postup uvítá, protože jsou zodpovědnými
občany, kterým záleží na tom, abychom
danou situaci zvládli co nejlépe.
Bc. Luboš Petera, DiS.,
referent krizového řízení

Nová vyhláška rozšířila místa
se zákazem pití alkoholu v našem městě
Zastupitelstvo našeho města schválilo
na svém zasedání 16. prosince 2020 novelu vyhlášky, která omezuje pití alkoholu
na veřejnosti. Nyní je počet takových míst
téměř dvojnásobný proti původní vyhlášce
z roku 2014. Novela vyhlášky platí od letošního února. Ve vyhlášce není rozdíl jen
v počtu míst, kde je požívání alkoholu zá-

kázáno, ale také v tom, že postižitelné je
již samotné zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem.
Novelizace vyhlášky je pro nás velkým přínosem a krokem vpřed, jelikož se
v průběhu předchozího období ukázalo,
že přesné definování konkrétních míst je
nezbytné pro lepší vymahatelnost. Zpřes-

něním
jednotlivých
lokalit by se měly
eliminovat především
negativní
důsledky
spojené s požíváním alkoholu na konkrétních místech. A právě o tuto eliminaci
nám jde.
Bc. Adolf Soumar,
vrchní komisař MP Dobruška

HLEDÁ SE ZUBAŘ!

Prosba o pomoc

Město Dobruška lékaři nabízí bydlení
a začít může ve vybavené ordinaci

Kdo by měl nějaké kontakty, fotografie, dokumenty k uvedenému rodáku
z Dobrušky, panu Jaroslavu Hartmanovi
(nar. 4. února 1913), povoláním elektromechanik, prosím, ozvěte se na níže uvedený kontakt.
Odešel z ČSR v roce 1937, do vlasti se
vrátil 3. srpna 1945 z jednotek RAF, kde
zřejmě působil jako elektromechanik. Naposledy byl povýšen na štábního rotmistra
letectva v roce 1946. Zemřel 13. 7. 1964,
pochován pravděpodobně v Brně. Jeho rodina bydlela v Pulicích - č. p. 51.
Děkujeme za pomoc.
Kontakt: Pavel Štěpán – tel. 603 720 499,
e-mail: kino70@mestodobruska.cz. (re)

Naše město stále více sužuje nedostatek zubních lékařů. V uplynulých dvou
dekádách se v Dobrušce kvůli odchodu
do penze a ve dvou případech po náhlých
úmrtích definitivně uzavřelo šest stomatologických ordinací – MUDr. Vladimír
Wisinger, MUDr. Eva Lehká, MUDr. Bořivoj Lehký, MUDr. Růžena Benešová,
MUDr. Alena Šmídová. Jako poslední
před letošní zimou ukončila svoji dlouholetou praxi MUDr. Eva Nentvichová. Stále více Dobrušťáků je donuceno za svým
stomatologem dojíždět, přičemž ho hledá
velmi komplikovaně.
Zvyšující se věk nejen zubních léka-

řů je již delší dobu
celorepublikovým
problémem.
Neutěšenou situaci v okrajových regionech,
menších městech a obcích navíc komplikuje neochota mladých lékařů začínat
praxi právě zde. Na venkov se bohužel
nehrnou. Příčinou je podle odborníků skutečnost, že mnozí absolventi se po ukončení studia nevracejí do domovských
regionů, ale zůstávají ve městech, ve kterých studovali, nebo odchází do zahraničí.
Dobrušská radnice už několik let pro
příchozího stomatologa drží volný byt
3+1. Nyní má pro eventuálního nového
zubaře další lákavou pobídku. Paní doktorka Eva Nentvichová za výhodných
podmínek poskytne ordinaci, v níž ještě
před pár měsíci pečovala o chrup svých
pacientů.
Absence zubních lékařů v Dobrušce
je alarmující. Bohužel se s tímto problémem nepotýká pouze naše město. Zajištění zubařů je povinností pojišťoven.
A donutit je k tomu může ministerstvo.
Pokud chcete pomoci s nalezením zubaře
v našem regionu, vyplňte stížnost on-line
na Ministerstvu zdravotnictví na adrese
https://nedostupnapece.mzcr.cz.
(six)
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Sociálně-právní ochrana dětí
Primární funkcí orgánu sociálněprávní ochrany dětí (tzv. OSPODu) je
VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA NEPŘÍZNIVÉHO VÝVOJE DÍTĚTE,
která souvisí s prací s dětmi (poskytování sociálně-právní ochrany dětem), které
spadají do kategorie ohroženého dítěte dle
§ 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů. Tato role spočívá zejména:
• v sociální práci s ohroženým dítětem
a jeho rodinou (např. sociální pomoc
a podpora ohroženým dětem, koordinace případu ohroženého dítěte, vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, tvorba

individuálních plánů ochrany dětí),
• ve výkonu dohledu nad ohroženým dítětem a jeho rodinou.
Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem do 18 let věku. S ohledem na fakt, že hlavní cílovou skupinou
OSPODu jsou děti, přizpůsobují pracovníci OSPODu způsob a formu komunikace jejich věku a rozumové zralosti. Citlivě
a s maximálním ohledem je přistupováno
k vyjádření dětí, k jejich pocitům a přáním
s důrazem na to, aby nedošlo k negativnímu zásahu do jejich citového a psychického vývoje. Pracovníci OSPODu jsou
připraveni poskytnout dětem pomoc

a radu, když
mají např. problémy
samy
se sebou, problémy doma,
s
vrstevníky,
ve škole atd..
Informační letáky vytvořené pro děti
jsou dostupné přímo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška
a na webových stránkách MěÚ Dobruška
– Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
V rámci spolupráce OSPODu s významnými subjekty v ochranné síti pro ohrožené děti jsou letáky také zasílány do škol,
dětským lékařům, policii či volnočasovým zařízením.
(sd)

ADVOKÁT RADÍ
Povinnost přijímat hotovostní platby
Nedávno jsem si chtěl koupit u okénka kavárny kávu do kelímku a bylo mi
řečeno, že restaurace přijímá z důvodu
hygieny v souvislosti s pandemií jenom
platby kartami. Bohužel kartu nemám,
protože nemám ani účet. Před lety jsem
byl jednatelem v jedné společnosti, podepsal jsem tam několik směnek a vše
skončilo tím, že společnost i já jsme se
ocitli v několika exekucích s dluhem,
10

který asi nikdy nesplatím. Teď jsem
v důchodu, a pokud bych měl účet, tak
by mi exekutor vše zabavil. Překvapilo
mě ale, že někteří obchodníci odmítají
přijímat hotovost, což mi znemožňuje
u nich nakoupit. Je to vůbec možné?
Ačkoli si to široká veřejnost neuvědomuje, tak stále existují velké skupiny
lidí, kteří nemají bankovní účty a neplatí kartami. Důvodů je celá řada, vedle

lidí v exekuci, kterým by zbylé peníze
na účtech zabavil exekutor, je to velká
skupina nízkopříjmových zaměstnanců,
seniorů, ale třeba i těch, kteří prostě bankovní účet ke svému životu nikdy nepotřebovali. Bohužel tyto lidi současný
trend preference bezhotovostních transakcí může vyřazovat ze společnosti, zejména pak, pokud obchodník přistoupí
k úplnému odmítání hotovosti nebo k významnému znevýhodňování hotovostních
transakcí.

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 3 / 2021
Proto je třeba si uvědomit, že často jde
o jednání v rozporu s právem. Povinnost
přijímat hotovostní platby vyplývá ze zákona o oběhu bankovek a mincí. Zákon
obsahuje i několik výjimek, ty se ale týkají třeba příkladů, kdybyste za nákup auta
platil korunovými mincemi či případů,
kdybyste chtěl platit bankovkami či mincemi, které jsou poškozené. Obecně tedy
platí povinnost hotovost přijímat a obchodník se nemůže sám rozhodnout, že
bude přijímat pouze bezhotovostní platby,
ačkoli si to mnoho obchodníků myslí.
Mimochodem obdobná situace platí
například i u výplaty mzdy, kde můžete
po zaměstnavateli stále požadovat výplatu v hotovosti, ačkoli zaměstnavatelé toto
rovněž často nerespektují.
Co může obchodníkovi hrozit, pokud
platbu v hotovosti nepřijme? Je trochu

paradoxní, že zákon neobsahuje žádnou
sankci za přestupek, teoreticky mu ale
může třeba vzniknout povinnost nahradit
škodu nebo nemajetkovou újmu, která by
zákazníkovi v důsledku nepřijetí peněz
vznikla. Sankci lze pak najít až v trestním zákoníku, zejména pokud by se jednalo o systematičtější odmítání hotovosti,
může se jednat i o trestný čin ohrožování
oběhu tuzemských peněz, za nějž může
hrozit i odnětí svobody až na šest měsíců.
Tedy obchodník právo odmítat hotovost obecně nemá, a pokud se tím cítíte
poškozen, doporučuji mu toto sdělit, pokud nezjedná nápravu, tak se můžete obrátit na Českou národní banku, která by
na přijímání hotovosti měla dohlížet.
Na závěr možná ještě doporučení z jiného soudku. Pokud jste ve starobním
důchodu a máte dluhy, které, jak píše-

te, „nikdy nesplatíte“, doporučuji zvážit
možnost zažádat o oddlužení. Rádi vám
posoudíme, jestli splňujete všechny podmínky, nicméně pokud jste starobní důchodce s průměrným důchodem, tak je
velmi pravděpodobné, že i velmi vysokých dluhů byste se v rámci procesu oddlužení mohl během tří let zbavit.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z.s.
Jeseniova 837/10, 130 00 Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z.s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva práce a sociálních věcí.

Potřebujete pomoc při orientaci v těžké situaci?
Nevíte na koho se obrátit se svým problémem?
Sociální pracovník na městském úřadu
vám může pomoci v různých tíživých životních situacích. Sociální pracovník poskytuje například základní i odborné sociální
poradenství, pomáhá s žádostí o sociální
dávky, napomáhá při potížích s dluhy a exekucemi, zprostředkovává sociální služby,
komunikuje s úřady a institucemi apod.
Sociální pracovníci spolupracují i se Sociálním šatníkem v Hradci Králové a jsou
schopni pro potřebné občany zprostředkovat i materiální pomoc ve formě ošacení.
Výkon sociální práce je i v situaci omezujících opatření zabezpečován
v pracovní dny (v rámci provozní doby
MěÚ) - v úředních hodinách MěÚ Dobruška. V neúředních hodinách jsou řešeny

neodkladné záležitosti na základě objednávky
předem,
akutní, nouzové, krizové případy.
Sociální pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška
(dále jen OSVZ) spolupracují mimo jiné
s Potravinovou bankou z Hradce Králové.
OSVZ využil nabídky Potravinové banky a zprostředkoval pro své klienty čerstvé ovoce a zeleninu z programu Ovoce
a zelenina do škol. Jednalo se o vitamíny
v podobě manga, hrušek, granátového
jablka a bílé ředkve.
Bc. Kristýna Hanzlíčková,
sociální pracovnice
tel.: 777 418 284

Sociální podnik „Švadlenky“ pomáhá lidem,
kteří i přes své potíže chtějí pracovat
Sociální podnik „Švadlenky“ pomáhá
lidem v Královéhradeckém kraji, kteří se
ocitli ve finanční nouzi a potřebují práci.
Své uplatnění na trhu práce však nachází
z nejrůznějších důvodů obtížně – například proto, že jako samoživitelé nebo ze
zdravotních důvodů nemohou pracovat
na plný úvazek. Někteří během nouzo-

vého stavu přišli o svou práci či brigádu
a jiní při hledání práce zažívají opakovaně
neúspěch už dlouhodobě. Právě těmto lidem dávají „Švadlenky“ novou šanci.
První švadlenkou se stala paní Iveta,
která žije nedaleko Hradce Králové. Život
se jí obrátil naruby, když se jí stala před
13 lety dopravní nehoda. Zdravotní následky úrazu jí komplikují život dodnes.
Jak sociální podnik funguje?
Jednoduše: Švadlence zapůjčíme šicí
stroj, domluvíme se na výrobku, nakoupíme látky a další materiál. Hotové výrobky
vyzvedneme a prodáváme na webu www.
svadlenky.com. Průměrně 50 % z každého prodaného výrobku zůstává švadlence,
zbylá část jde na nákup materiálu, provoz
a další vybavení.

Proč nakupovat u Švadlenek?
Protože Švadlenky šijí kvalitní a praktické výrobky. Při výrobě myslíme nejen
na design, ale také na přírodu a zbytky
látek dál zpracováváme. A hlavně protože
každým svým nákupem přispíváte k sociálnímu začlenění lidí, kteří i přes své potíže
chtějí pracovat a žít lépe. A to se vyplatí!
Více informací:
www.svadlenky.com,
www.facebook.com/svadlenky
11
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Centrum
pro integraci osob
se zdravotním postižením
Palackého 694, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
telefon: 494 535 494, E-mail: rychnov@czphk.cz

Vážení občané,
dovolte, abych vás seznámil se změnami, které nastaly v rychnovském Centru
pro integraci osob se zdravotním postižením („dále CIOZP“) od 1. ledna 2021.
Co se nezměnilo, jsou druhy služeb,
které poskytujeme. Služby jsou poskytovány bezplatně, kromě půjčovného
a nákupu baterií. Jedná se o tyto služby:
odborné poradenství, informační a poradenské centrum, půjčování rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, prodej baterií
a koncovek do naslouchacích aparátů pro
osoby se sluchovým postižením, podpora
a pomoc při zajištění nákupu kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, informace o možnostech získání
těchto pomůcek.
Změnily se však návštěvní hodiny a
nově jsou následující: PO, ÚT, ČT a PÁ
od 8.00 do 14.00 a ve ST od 11.00 do 17.00.
Dále bych upozornil na změnu vydávání euroklíčů: Euroklíč může zdarma
získat každý držitel průkazu TP, ZTP
a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou
sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
nespecifickými střevními záněty (jako
je Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močovými dysfunkcemi. Je nutné
předložit občanský průkaz a průkaz TP,
ZTP či ZTP/P. Výdejní místo euroklíče
je u nás v CIOZP. Můžete si u nás rovněž pořídit levné baterie do naslouchadel (Panasonic PR675, Panasonic PR13,
Panasonic PR10 a Panasonic PR 312).
Také nabízíme levné nástavce na berle
č. 3 a č. 4.

Najdete nás v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny, v ulici Palackého 694
v Rychnově nad Kněžnou, vchod je od synagogy – památníku Karla Poláčka. Těším
se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Chráska,
vedoucí CIOZP Rychnov n. K.
12
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Nový babybox změnil místo
nice přichází poprvé v životě, nesmí tedy
bloudit, babybox musí ihned najít a je jí
pravděpodobně zcela jedno, kolik lidí ji
uvidí vkládat dítě do babyboxu. Dali jsme
tedy na doporučení pana Hesse a babybox

V areálu náchodské nemocnice byl 4.
února slavnostně uveden do provozu babybox nové generace. Babybox je umístěn
u vstupu do areálu nemocnice v prostorách stravovacího pavilonu. Odloženému
miminku nabízí vyšší komfort i bezpečí.
Jeho přesunutí z horního areálu nemocnice do toho dolního navazuje na stěhování
dětského a gynekologicko-porodnického
oddělení do nových pavilonů. Umístění
nového babyboxu vzbudilo u mnoha lidí
údiv – „je příliš na očích, hned vedle vrátnice…“ Také my jsme před listopadovou
návštěvou pana Ludvíka Hesse, zakladatele babyboxů u nás, měli vytipované místo
mimo hlavní trasy a mimo dohled kamer.
Pan Hess nám však vlídně vysvětlil, že se
na situaci nesmíme dívat našima očima,
ale očima matky, která přináší odložit své
dítě. Podle jeho mnohaletých zkušeností
to může být matka, která do naší nemoc-

nainstalovali do místa, které vytipoval
jako nejvhodnější. Babybox je užitečná
pojistka pro případ nejvyšší nouze. Přejeme však našemu regionu a maminkám,
aby ho nikdy nebyly nuceny využít.

Zdravotníci děkují
Milí spoluobčané, máme za sebou pravděpodobně dva nejhorší měsíce současné
epidemie. Máme za sebou také mnoho skvělých lidí našeho regionu, kteří stojí při
nás a podporují nás. Nemyslíme však jen podporu materiální, ale také a zejména
podporu spočívající v dodržování takových opatření, která nám pomohou vyjít ze
současné tíživé situace.
Těšíme se, že se snad blíží doba, kdy se budeme moci vrátit alespoň částečně
k normálnímu životu. A to díky vám i nám, očkování a novým léčivým prostředkům. Vydržme to ještě chvíli! Děkujeme.
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Hasiči zasahovali loni u rekordního počtu událostí,
přibylo technických pomocí
Na historické maximum počtu událostí se
v loňském roce dostaly statistiky zásahové činnosti jednotek požární ochrany
v Královéhradeckém kraji. Hasiči zasahovali celkem u 7659 událostí, to je o 440
událostí více než v roce 2019. Stejně jako
v minulých letech je nejčastějším typem
události, u které je vyžádána přítomnost
hasičů, technická havárie.
Z celkového počtu událostí je nejvíce
technických havárií (4140, nárůst o 350),
kdy hasiči typicky pomáhají s otevřením uzamčených prostor, odstraňují popadané stromy nebo jiné překážky, měří
koncentrace při podezření na únik plynu,
vyprošťují osoby z výtahů, apod. Pokles
zaznamenali hasiči u dopravních nehod,
u kterých zasahovali v 1553 případech

(o 110 méně než v roce 2019). Propad 7659. Za tímto číslem je nejen každodenve statistikách je evidován v kategorii po- ní nasazení jednotek požární ochrany při
žárů. Těch likvidovaly jednotky požární různých typech mimořádných událostí, ale
ochrany v roce 2020
celkem 803, což
je o 122 méně než
v roce 2019. Při
všech zásazích došlo
ke zranění 11 profesionálních a 8 dobrovolných hasičů.
„Máme za sebou
výjimečný rok, a to
nejen z hlediska četnosti naší zásahové činnosti. V roce
2020 jsme zaznamenali rekordní počet událostí, celkem 19. 3. 2020 - Dekontaminace ZŠ, Náchod.
13
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osoby na místě zemřely, jedno dítě bylo
zraněné předáno do péče zdravotnické záchranné služby.
Nepřetržitě fungují nejen výjezdové
jednotky požární ochrany, ale také krajské
operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje. V technologii Telefonního centra tísňového volání (TCTV)
jsou tísňové hovory přijímány na linky
112 i 150 z území celého Královéhradeckého kraje, ale ve výjimečných případech
jsou přijímány také hovory z jiných krajů, popř. ze zahraničí. Na TCTV Hradec
Králové bylo v roce 2020 uskutečněno
celkem 98 655 tísňových hovorů, což
odpovídá průměrnému počtu 270 hovorů
za den.

18. 6. 2020 - Povodně Rychnovsko.
podepsala se na něm významně také opatření přijatá s šířením onemocnění covid-19
a s nimi spojené úkoly, které sbor plnil.
Naši příslušníci působili v bezpečnostních
radách a krizových štábech obcí s rozšířenou působností a kraje, distribuovali jsme
ochranné pomůcky a zdravotnický materiál, zřizovali jsme dekontaminační místa
pro výjezdová vozidla složek IZS a prováděli desinfekci prostor nebo jsme zajišťovali činnost mobilního odběrového týmu
s následnou podporou odběrových center
v nemocnicích,“ uvedl ředitel Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého
kraje plk. Ing. David Pouč.
Při podílení se na zvládnutí epidemie
covid-19 plnil v průběhu roku 2020 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje úkoly, během kterých je evidováno
více než 400 událostí a ostatních činností
s nimi spojených. Kromě dekontaminací
osob, techniky a prostor, zajišťovali příslušníci transport zdravotnického materiálu a distribuci ochranných pomůcek
v rámci Královéhradeckého kraje i mimo
něj. Dále zajišťovalo operační středisko
telefonickou podporu občanům a hygienické stanici. V období od 31. 10. do 17.
12. 2020 vyrážel každý den do terénu mobilní odběrový tým hasičů, který za uvedené období provedl PCR testy u 1031
osob na 433 místech, přičemž najezdil
téměř 13 tisíc kilometrů. Od 18. 12. 2020
se příslušníci HZS KHK zapojili z důvodu vyššího požadavku na testování osob
a dostupnosti antigenních testů do činnosti stacionárních odběrových týmů
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
a v nemocnicích v Náchodě a Dvoře Králové nad Labem. Zde provedli do konce
roku celkem 2335 odběrů na PCR testy
a 2218 odběrů na antigenní testy.
Požáry v loňském roce
Z celkového počtu zásahů tvořily požáry v roce 2020 asi 10,5 %. Přímé škody
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způsobené požárem byly loni vyčísleny
na 252,5 milionu korun. Oproti tomu se
však hasičům podařilo uchránit hodnoty
představující asi 1,1 miliardy korun.
Hasiči v Královéhradeckém kraji zachránili před hrozícím nebezpečím loni
celkem 2225 osob, 796 lidí evakuovali
a pomohli 1854 zraněným osobám. Smutnou statistikou, kde bohužel čísla v loňském roce rostla, jsou počty usmrcených
osob. Během mimořádných událostí loni
zemřelo 225 lidí (nárůst o 17).
Během požárů zemřelo v loňském roce
devět osob, o jednu více než v roce 2019,
zraněno bylo 51 lidí. Nejvíce zásahů při
požárech evidují hasiči v okresu Hradec
Králové (201), dále v okresu Náchod
(192), Trutnov (171), Rychnov nad Kněžnou (124) a nejméně v okresu Jičín (115).
Nejtragičtější bilanci měla dopravní nehoda s následným požárem z 31. května
2020, kdy došlo na silnici č. 33 u Černožic ke střetu dvou osobních vozidel. Tři

Kdy měli hasiči v roce 2020
nejvíce práce?
Nejvíce událostí bylo z pohledu statistiky nahlášeno loni mezi 13. a 14. hodinou. V tomto rozmezí evidují hasiči 587
událostí. Dnem v týdnu, kdy měli hasiči
nejvíce rušno, bylo pondělí. První pracovní den v týdnu se stalo celkem 1456
událostí. Mezi měsíci v roce vede loňskou
statistiku únor s 975 událostmi. V dubnu
pak likvidovaly jednotky požární ochrany
nejvíce požárů z celého roku (137).
Největší požár roku 2020 – Požár skladovací haly firmy HAUK s.r.o., Police nad
Metují, okr. Náchod, 6. 5. 2020. Šestnáct
jednotek hasičů z třetího stupně požárního
poplachu se podílelo na likvidaci rozsáhlého požáru skladovací haly v ul. 17. listopadu v Polici nad Metují 6. května 2020
od brzkých ranních hodin. Celková přímá
škoda způsobená požárem byla stanovena
na 155 milionů korun. Uchráněné hodnoty
byly vyčísleny na 180 milionů korun. Příčina požáru nebyla prokazatelně zjištěna.
Martina Götzová, tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje

6. 5. 2020 - Požár skladovací haly HAUK, Police nad Metují.
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Nejtemnější den
Středa 15. března roku 1939 zůstane
v českých dějinách navždy zapsána černým písmem. Toho dne definitivně skončila existence Československé republiky.
Nelze již napsat samostatné, protože samostatnost jsme ztratili přijetím mnichovské
dohody již o půl roku dříve. Tzv. druhá republika byla okleštěným torzem, stále více
a více ve vleku nacistického Německa.
Zklamání lidí z mnichovské zrady se
transformovalo několikerým způsobem.
Někteří odcházeli do zahraničí ve víře,
že celý tento marast vyústí v novou válku, v níž se budou moci uplatnit na straně bojující proti nacismu. Bylo to velké
riziko a od budoucích bojovníků krok
do neznáma.
Většina obyvatel však zůstala. Mnozí
neztratili tvář a v budoucnu se zapojili
do odbojových skupin nejrůznějšího politického zabarvení. Někteří však přehodili
výhybku v duchu úsloví „kdo chce s vlky
býti, musí s nimi výti“. K takovým patřil
například Emanuel Moravec, který se stal
přímo prototypem zrádce, nebo mnozí aktivističtí novináři, kteří se například podíleli na uštvání spisovatele Karla Čapka.
Ta největší skupina patřila jako vždy
k oné „mlčící většině“. Bahno druhé republiky v nich sice vzbuzovalo odpor, ale
snažili se toto období nějak přežít a přitom
se nezkompromitovat. Obdobně to platilo
i o následné okupaci a existenci v nově
zřízeném Protektorátu Čechy a Morava.
Stejně jako v jiných místech, prožívali i lidé v Dobrušce 15. březen velmi bolestně. Odcházely veškeré naděje spojené
s ideály první republiky a s myšlenkami
jejího zakladatele T. G. Masaryka. Atmosféru osudového dne zachytila ve svých
řádcích i dobrušská městská kronika.

Nacistický prapor u továrny na Zastavilce.

Kronikář Josef Cvrček.
„Dne 14. března 1939 vyhlásili luďáci
na popud nacistů samostatný slovenský stát
a hortyovské Maďarsko začalo obsazovat
Podkarpatskou Rus. Hitler pozval Háchu
do Berlína k podepsání dohody o vytvoření
protektorátu Čechy a Morava. Hácha podepsal a ve středu dne 15. března ráno od 4.
hodiny hlásil rozhlas: „Německé vojsko
obsazuje Čechy a Moravu. Zachovejte klid
a pořádek. Jděte klidně za svým zaměstnáním.“ Všech občanů se zmocnil smutek nad
rozvrácením československého státu. Venku
padal sníh, byla plískanice a obloha byla
potažena těžkými šedými mraky.
Do Dobrušky přijel první oddíl nacistické armády 5 minut před 14. hodinou.
Bylo to 80 motorových vozidel. Okupanti
přijeli od Ohnišova, ubytovali se v sokolovně a teprve za několik dní se přestěhovali do kasáren. Jejich velitelem byl
poručík Kunnert. Ihned nařídili, že se
od 20 hodin do 5 hodin nikdo nesmí zdržovat na ulicích. Hostince musely být od 20
hodin zavřeny. Teprve od 18. března bylo
povoleno zavírat hostince ve 24 hodin.
Dne 16. března prošly Dobruškou
2 pluky od Olešnice směrem k Opočnu
a od Nového Města nad Metují k Rychnovu nad Kněžnou projelo několik motorizovaných oddílů.“
Další zápis se
týká již víceméně
praktických důsledků nového pořádku
pro každodenní život lidí, včetně poněkud uštěpačných
poznámek k chtivosti
příslušníků
německé armády.
„Podle německého způsobu byla
s platností od 16.
března 1939 úředně nařízena jízda
vozidel po silnicích
vpravo.
Vyhláškou říšskoněmeckého voj-

ska ze dne 16. března 1939 byl stanoven
směnný kurs československé koruny
na 0,10 říšské marky. Tato vyhláška byla
vyvěšena v Dobrušce dne 20. března současně s vyhláškou, že ceny veškerého zboží nesmějí být zvyšovány.
Nadiktovaný poměr mezi německou
markou a československou korunou byl
pro nacistické vojáky velmi výhodný.
Proto plnili hostince, řeznické a pekařské krámy a cukrárny, jedli a pili. Lacino
nakupovali potraviny, boty, textilie a jiné
zboží a posílali domů tolik balíků, že takový provoz na poště v Dobrušce nikdy
dříve nebyl.“
Ne všichni se s touto situací smířili, ale
spíše ze zoufalství dávali najevo svůj nesouhlas s ní. Jednoho z nich to stálo i místo dobrušského policejního strážníka.

Dvojjazyčné označení Dobrušky na Zastavilce.
„Městský policejní nadstrážník Josef
Petr nevykonával dne 18. března od rána
službu, zdržoval se v hostincích a nadával na Němce. Neuposlechl ani důtklivého vyzvání, aby z hostince u Petrů přišel
do kanceláře, že zde má velmi nutnou práci. Teprve na zakročení vrchního četnického strážmistra Cidliny odešel z hostince
domů. Poněvadž se městský úřad obával,
že by mohl nadstrážník Petr vyvolat v opilosti výtržnost s říšskoněmeckými vojáky,
byl po dohodě s okresním úřadem vydán
Petrovi příkaz, aby do služby prozatím,
než bude jinak rozhodnuto, nechodil. Současně mu bylo zakázáno nosit policejní
stejnokroj.“
Takový tedy byl 15. březen 1939 a dny
následující v Dobrušce. Zápisy v městské kronice však byly kronikářem Josefem Cvrčkem učiněny až dodatečně, tedy
po válce. Je to patrné již z jejich dikce.
Psát takto otevřeně o pocitech lidí a nenávisti k okupantům by v té době asi nebylo
možné.
(jm)
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Z KULTURY
Toulavá kamera se po dvou letech toulala v Dobrušce
Dobruška je městem F. L. Věka, hrdiny románu Aloise Jiráska. Věkovým
předobrazem byl český vlastenec, obrozenecký spisovatel, skladatel a úspěšný
kupec František Vladislav Hek. Životopis
dobrušského rodáka se Jiráskovi zalíbil
natolik, že podle něj napsal jeden z nejčtenějších románů zasazený do doby českého národního obrození. Poprvé si o F.
L. Věkovi lidé přečetli v roce 1888 v časopise Osvěta a pro velký úspěch následovalo již v roce 1890 knižní vydání.
Dobrušský příběh má ještě jednu linii. Letos uplyne 50 let od doby, kdy byl
na obrazovky uveden třináctidílný seriál
F. L. Věk. Bohužel se výročí nedožily dvě
stěžejní osoby a čestní občané Dobrušky
– představitel hlavní role Radoslav Brzobohatý, díky jehož skvělému výkonu už
bude mít Věk navždy v myslích lidí jeho
tvář, ani režisér pan František Filip.
V našem městě se nachází několik míst,
která jsou s F. V. Hekem – F. L. Věkem
spojena, ať životem, knižně nebo filmově.
A právě po těchto místech se v pátek 5.
února vydala Toulavá kamera se svými
průvodci – vedoucí muzea Pavlou Skalickou a historikem Jiřím Machem. Nejprve
naše kroky mířily samozřejmě do rodného
domku. Nádherná stavba s typickou šindelovou střechou a dřevěnou pavlačí přečkala všechny požáry.

František se zde narodil 11. dubna 1769
jako nejmladší ze čtyř dětí dobrušského
kupce Josefa Heka. V rodném domku jsou
také k vidění předměty, kterých se Hek
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osobně dotýkal, například mince, kterou
mu daroval Mozart, soudobé noviny, držáky na váhy v podobě mořských panen
nebo knihovní skříň a sklo z domácnosti
jeho dcery Ludmily.

V roce 1773 koupil Františkův otec
pro svou kupeckou živnost měšťanský
dům čp. 17 na náměstí. Chlapec nastoupil
v Dobrušce do měšťanské školy, dobře se
učil a výborně zpíval, především na kůru
sousedního kostela sv. Václava. Díky
tomuto nadání odjíždí jako desetiletý
na studia do Prahy.
V seriálu F. L. Věk však reálná místa Hekova života bohužel nenajdeme.
Rodný domek byl zrekonstruován až
v reakci na úspěch televizního seriálu,
muzejní expozice byla otevřena v roce
1972 za účasti herců. V seriálu původní
krám kupce hrála stará roubená kovárna
v Nízké Srbské na Náchodsku, vedlejší stavení pak představovalo jeho rodný
dům. Podobně je na tom i dům čp. 17,
kam se Hekovi přestěhovali kvůli výhodné poloze na náměstí. Po požárech
města v roce 1806 a 1866 přišel o svůj
původní vzhled a typické podloubí, takže

„dobrušské“ náměstí se pro seriál natáčelo v sousedním Novém Městě nad Metují. Dnes je na domě umístěna pamětní
deska, při jejímž odhalení byl přítomen
sám Alois Jirásek. Scény, odehrávající se v dobrušském svatostánku, se zase
natáčely v kostele sv. Jakuba Většího
v pražské Zbraslavi. Pro dokreslení atmosféry na kůru sv. Václava tedy alespoň
štábu „Toulavky“ zahrál místní varhaník
Lukáš Koblása úryvek skladby „Soudce
všeho světa, Bože“, kterou v seriálu ráda
zpívala Františkova maminka. Venku
na bývalém hřbitově jsme s kamerou tiše
rozjímali u náhrobků Hekovy manželky
Marie a jejích rodičů.
Dobrušské dominanty se objevují alespoň v úvodních záběrech seriálu F. L.
Věk, mezi nimi renesanční radniční věž.
Ta i v reálném životě hrdiny sehrála jistou
roli, respektive úřad jako takový. Františkův bratr Alois Josef Hek byl krátký čas
dobrušským purkmistrem, jejich otec také
léta pracoval pro městskou samosprávu,
a tak nebylo divu, že zde mladý František
našel alespoň dočasné zaměstnání po studiích v Praze. Stal se radním protokolistou
a později starším cechu várečníků. Dokonce mu bylo dvakrát nabízeno místo purkmistra, ale pro své vnitřní přesvědčení jej
s díky odmítl a věnoval se raději obchodu,
zapůjčování a distribuci novin a knih, zejména Krameriovy České expedice. Sám
psal v této době epigramy a satirická dílka, kterými popuzoval pány u koryt. Však
se mu to také vymstilo, ale nechme si nějaké tajemství pro návštěvu muzea.
Toulavé kameře neunikla socha románového hrdiny, která byla na náměstí od-
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halena v roce 1962, v době, kdy se jinde
stavěly téměř výhradně sochy představitelům minulého režimu. Autorem monumentu je dobrušský rodák, akademický
sochař Josef Adámek. Není bez zajímavosti, že modelem pro obličej sochy nebyl
muž, ale populární písňová textařka Hana
Čiháková. Kvůli instalaci se musely nechat zasypat pivovarské sklepy, nacházející se v místě pod sochou, jejich klenby
nebyly pro takovou zátěž stavěné.
A tak vlastně jediné místo, které pro
svou krajinnou a architektonickou jedinečnost spojuje v záběrech Dobrušku se
seriálem, je kostel Svatého Ducha a cesta,
která k němu vede. Tudy se vždy František vracel z Prahy a vlastně nikomu nevadilo, že reálně nešel od Prahy, ale od Valu,
hlavně, že víme, že došel k nám!
(ps)

Nenechte si ujít na ČT 1
Toulavá kamera z Dobrušky
Premiéra: Neděle 28. února v 10.00
Repríza: Sobota 6. března v 00.50

Chystá se náhrada zrušených koncertů
Navzdory pokračujícímu nouzovému stavu, který zatím nedovoluje pořádat kulturní akce
pro veřejnost, připravuje
Spolek
F. L. Věka dokončení
jubilejního
desátého
hudebního
festivalu
a vedle toho také
chystá další festivalový ročník.
Na konci ledna
proběhla
schůzka vedení spolku.

Předběžně bylo rozhodnuto
uspořádat tři vloni neuskutečněné koncerty během měsíce
června tohoto roku, vše se
ale bude odvíjet od epidemické situace.
Pokud bude možné koncerty zorganizovat, nabídnou během nich pořadatelé také
abonentky na 11. ročník festivalu. Jeho
přípravy jsou v plném proudu a měl by
odstartovat na začátku září.
Aktuality z festivalového dění přinese
opět Dobrušský zpravodaj.
(eda)

www.mhf-vek.cz

Novoměstská filharmonie oslavila šedesáté narozeniny
Je tomu už
neuvěřitelných
více než šedesát
let, kdy poprvé
zazněly tóny Komorního orchestru (tak se původně
Nofi jmenovala),
který založil pan Dušan Vrchoslav. Tato
jediná neprofesionální filharmonie v Královéhradeckém kraji rozdává radost
z hudby, jejího poznání a krásy už od roku
1960!
V roce 1998 přebírá dirigentskou taktovku nám, dobrušským milovníkům
hudby, známý Jaroslav Rybáček, který jej
postupem času rozšířil do podoby symfonického orchestru, známého jako Novoměstský orchestr. Během svého působení
na nejrůznějších koncertních podiích získal Novoměstský orchestr řadu prestižních ocenění, natočil CD Tance/Dances
a nahrál i filmovou hudbu pro snímky
Síla lidskosti a Nickyho rodina. Od roku
2011 toto těleso nese název Novoměstská
filharmonie (Nofi).

Netrvalo ovšem téměř ani jednu sezonu, doslova to bylo přesně 25. února 2012
a naše, jak dnes již chlubivě říkáme, Nofi,
poprvé vystoupila v sále Kina 70 v Dobrušce. Byl to neuvěřitelně nádherný hudební, ale i velice příjemný společenský
zážitek. Později jeden z našich věrných
návštěvníků, podporovatelů a příznivců
pan Josef Ježek napsal: „Kino 70 se záslu-

hou Nofi a jejích sólistů stalo zdejší slavnou Carnegie Hall!“
No, a tradice byla na světě. Následovaly každoroční koncerty včetně nahrávání
profesionálního CD Slavné filmové melodie (v květnu 2014) a nezapomenutelný
koncert se sólistou a jedním z nejlepších
klavíristů světa - Lukášem Vondráčkem.
To se psal rok 2019.
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Koncert, který měl být ještě více
slavnostní než ty ostatní, bohužel zatím
neproběhl. Všichni víme, jaká je situace nejen v kultuře, ale v celém našem
státě v souvislosti s právě dlouhodobě probíhající pandemií. Doufali jsme
do poslední chvíle, že se vše zlepší a že
Nofi pogratulujeme ještě v roce jejího

jubilea, respektive k výročí založení
Komorního
orchestru. Ovšem
všechno je jinak…
Dovolte
mi,
abych za všechny
čekající milovníky
hudby, návštěvníky,
posluchače vyjádřil upřímnou lítost,
ale ovšem i velkou
naději, že se slavnostního koncertu
již brzy dočkáme
a užijeme si nádherného hudebního večera. A to nejen proto, že mnoho hráčů Nofi
pochází z řad ZUŠ v Dobrušce. Jsme vždy
velice pyšní na to, že je vidíme a slyšíme
hrát v orchestru vedeného Jaroslavem Rybáčkem.

Držte nám i sobě palce a těšíme se
na shledanou ve velkém sále „Carnegie
Hall“ Kina 70 v Dobrušce. Doufejme, že se
brzy budeme moci zaposlouchat do hudby
plné emocí!
Pavel Štěpán – Kino 70 Dobruška

Obrazy Věry Jičínské se po restaurování vrátily zpět
do dobrušského muzea
Na podzim minulého roku převezlo dobrušské muzeum k restaurování prvních 22 obrazů Věry Jičínské a jeden její portrét,
který namaloval manžel Věry, Prokop Laichter. Sedmnáct prací
je již zpátky v Dobrušce.
Renovaci obrazů provedl renomovaný restaurátor Mgr. art.
Luboš Machačko a studenti 3. ročníku Fakulty restaurování Univerzity Pardubice pod jeho vedením. Ročně by muzeum chtělo
takto restaurovat minimálně deset obrazů, vždy podle aktuálního
zájmu vystavovatelů.
Celkově sbírka muzea čítá několik set obrazů a kreseb nejen
této autorky, která prožila část svého života v Dobrušce. Barevná vrstva byla naštěstí u většiny prací kompaktní a stabilní až
na drobné defekty, ozdobné rámy lokálně mechanicky poškozené. Povrch všech obrazů byl ale znečištěn silnou vrstvou prachového depozitu a mastné nečistoty (saze), která se tam dostala
ještě v dobách, kdy byla obrazová sbírka uložena v rodném domě

Dva obrazy Věry Jičínské – Pohled na město a Chalupy v Dobrušce – po restauraci. Na straně 36 se můžete podívat na Portrét
Věry Jičínské od jejího manžela Prokopa Laichtera a porovnat
stav obrazu před a po restaurování.
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Jana Laichtera a topilo se tuhými palivy. Odtud obrazy putovaly
do muzejního depozitáře, kde čekaly na vhodný okamžik. Zásluhou Nadačního fondu Věry Jičínské, Orlické galerie v Rychnově
nad Kněžnou, dobrušského muzea a dalších institucí i badatelů
se zájem o dílo autorky začal postupně zvyšovat. Bylo tedy třeba
zahájit restaurování.
V první etapě se restaurovala díla pro připravovanou výstavu Věra Jičínská – Doma v Dobrušce, která měla být instalována v březnu tohoto roku při příležitosti výročí 60 let od úmrtí
Věry Jičínské. Termín byl kvůli koronavirové epidemii přesunut na září. V dalších letech budou restaurovány pařížské práce autorky, které pak budou k dispozici pro zapůjčení galeriím.
Prostředky na restaurování se podařilo získat z rozpočtu města, muzeum připravilo žádosti o dotace z Ministerstva kultury
a Královéhradeckého kraje.
Pavla Skalická,
vedoucí vlastivědného muzea Dobruška

www.muzeum.mestodobruska.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – březen 2021
Beletrie pro dospělé
Jan Budař
Anna Tarneke

Příběh lásky
Teď to trochu štípne:
pravdivé příběhy z pohotovosti
Christina McDonald
Osudný pád
Wilbur Smith, Tom Harper Tajemný oheň
Barbora Šťastná
Hezčí svět
Jaromír Jindra
Zajatec osudů.
Dcera Edwarda Kellyho
Casey McQuistonová
Červená, bílá a královsky modrá
Angela Marsonsová
Osudný slib: případy Kim Stoneové
Valery Esperian
Nesmrtelný Cheops
Christopher Paolini
Spát v moři hvězd
Miroslav Macek
Saturnin zasahuje
David Drábek
Play Drábek:
hry a adaptace z let 2010-2020
Michel Bussi
Návrat na ostrov lží
Táňa Keleová-Vasilková
Rodinné klubko
J. D. Robb
Nebezpečné známosti
Naučná literatura pro dospělé
Miroslav Bobek
Supi v hotelu Continental
a další zápisky ředitele zoo
Beatrice Landovská
Nikdy není pozdě na šťastné dětství
Karol Lovaš
Jan Saudek: mystik: fotograf,
kterého se dotkl Bůh
#Nezapomeňme:
příběhy Paměti národa
Libor Podmol
Moje cesta na Dakar.
Deník Libora Podmola

Vlastina Svátková
Slávek Král
Veronika Nešporová
Literatura pro děti
Sabine Bohlmannová
Otfried Preussler
Radek Malý
Maciej Szymanowicz
Joan Bauerová
S. A. Patrick
Radek Adamec
Ondřej Neﬀ

Marek Šnábl
Jean-Yves Ferri
Ivana Janišová
Erin A. Craigová

Najdeš mě ve tmě
Stopařův průvodce zeměkoulí
Dobrá myslivna
Dívka jménem Willow
Loupežník Zuřivous
Počítání oveček
Rok v pohádce
Lily a já
Flek Jasnovod a dračí mračno
Nové pohádky
o nezbedných mašinkách
Barbora a Zlatý robot
Vaříme... s Beruškou.
Kouzelná Beruška a Černý Kocour:
80 jednoduchých receptů
na sladké a slané pokrmy
Filipínek
Vercingetorixova dcera.
Asterixova dobrodružství
Popletený svět
Dům soli a smutku

Vyhlášení „nej“ čtenářů roku 2020
Ve středu 17. března 2021 budou v obou odděleních
městské knihovny vyhlášeni a odměněni nejpilnější čtenáři
roku 2020.

Náš tip pro tento měsíc:

Výstava ve foyer knihovny

Literatura pro dospělé:
Josef Klíma, Marek Epstein:
ŠARLATÁN
1. vydání, Euromedia Group, Praha, 2020,
222 s., 299 Kč
Román
je
knižní podobou
scénáře k filmu
režisérky Agnieszky Holland,
který je inspirován životním
příběhem lidového
léčitele
Jana Mikoláška.
Hlavní
hrdina Jan v sobě
objeví
zvláštní talent, který mu dává léčitelské schopnosti. Jako
syn zahradníka má blízko k bylinkám
a svůj dar se snaží zdokonalit. Velmi
záhy se stává známým a je vyhledáván
nejen obyčejnými lidmi, ale i slavnými
a mocnými. Jeho nevšední život v obou
násilnických
režimech,
nacistickém
i komunistickém, příkladně ilustruje dramatické události našich dějin v jejich tragickém kontextu.

(dle vývoje epidemické situace):

Literatura pro děti:
J. K. Rowlingová: IKABOG
1. vydání, Alabatros, Praha, 2020, 309 s.,
349 Kč
Napínavý pohádkový příběh plný naděje, s ilustracemi českých dětí. Království
jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější
na světě. Oplývalo spoustami zlata, zdejší král měl nejkrásnější knír ze všech
a po místních dobrotách lidé tančili blahem. Jen v mlžném Mokřadu na severu žil
podle legendy strašlivý Ikabog. Všichni
věděli, že jsou to povídačky, ale ty někdy
začnou žít
vlastním
životem.
Co
když
se taková
legenda
rozhodne
srazit království
na kolena
a unést dvě
děti ve víru
dobrodružství, o které
ani za mák
nestály?

na měsíc březen

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 epidemické
situace.
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Nové audioknihy

Magnesia Litera

Ve fondu městské knihovny pro vás
máme 21 nových titulů audioknih. Můžete si nově vypůjčit například tituly 99:
hokejové příběhy, Báje evropských měst,
Makléř, Ostrov šedých mnichů, Letuška
z economy, Šlehačková oblaka, Taková
normální rodinka, Vánoční vražda a jiné
povídky, Ona, oni a já aneb Vychovatelem
snadno a rychle nebo Žížeň. Z dětských
audioknih nabídneme Pokladnice pohádek – Na vlásku, Malá mořská víla Ariel
a Popelka, Chaloupka na vršku, Broučci,
Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy,
3 x Bubáček. Do knihy se můžete zaposlouchat třeba během úklidu, vaření, řízení auta nebo prostě jen když máte unavené
oči a přejete si odpočívat.

Výroční knižní ceny Magnesia Litera,
jejichž hlavním úkolem je propagovat
kvalitní literaturu a dobré knihy.
Vyhlášení vítězů proběhne v 11 kategoriích: Magnesia Litera – Kniha roku,
Litera za prózu, Litera za poezii, Litera
za naučnou literaturu, Litera za publicistiku, Litera za knihu pro děti a mládež,
DILIA Litera pro objev roku, Litera
za překladovou knihu, Litera za nakladatelský čin, Kosmas cena čtenářů, Magnesia blog roku.

Kosmas cena
čtenářů - i vy
máte možnost
hlasovat! Napište, která kniha vydaná v roce 2020
se vám líbila nejvíc. Vybírejte z původní české prózy, poezie a knih pro děti.
Hlasujte do 31. března 2021 na adrese
https://www.magnesia-litera.cz/. Vítězná
kniha bude vyhlášena 6. dubna v přímém
přenosu České televize (ČT Art).. 500
vylosovaných čtenářů získá poukázku
na knihu od knihkupectví Kosmas v hodnotě 200 Kč.

UPOZORNĚNÍ KNIHOVNY
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
(pondělí, úterý, středa, pátek - kromě čtvrtku) od 8 do 14 hodin.
Nově vás chceme upozornit i na možnost objednávání knih přímo z našeho
on-line katalogu Portaro, kde si můžete po přihlášení na svůj účet knihy objednat. Požadované knihy vám na předem domluvený čas nachystáme do chodbičky knihovny. Knihy je možné vracet kdykoliv do biblioschránky před knihovnou.
Registrační poplatky budeme vybírat až po znovuotevření knihovny.
Přejeme vám hezké a klidné dny. Knihovnice z Dobrušky

PALEC NAHORU
Prvňáčci se dozví o Dobrušce
již ve Slabikáři
David jede do Dobrušky,
veze tetě Daně hrušky.
Dášence pak dáreček,
malovaný džbáneček.
Tyto verše najdete v jednom z řady vydání Slabikářů pro první ročník základní
školy. Je potěšitelné, že naše město se dostane do povědomí nejmenších školáků již
v raném dětství. Bude záležet jen na nich,
zda se v pozdějším věku budou zajímat
o bohatou historii a současnost města F. L. Věka.
(dr)
P.S. Poděkování za zaslání zajímavé informace míří za Vendulou Morávkovou do Brna, kde dobrušská rodačka učí na druhém stupni ZŠ Bakalka.
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Živá hudba z městského rozhlasu
Město Dobruška se připojilo k originálnímu
hudebnímu happeningu s názvem „Na slyšenou!“.
V sobotu 30. ledna v 15 hodin se ve více než
50 městech a obcích napříč republikou rozezněl
městský či obecní rozhlas. Ve dvacetiminutovém programu živě
vystoupili muzikanti symfonického orchestru Police Symphony
Orchestra. Cílem hudební akce bylo vnést do veřejného prostoru
pozitivní náladu prostřednictvím živé kultury s ohledem na bezpečnost v aktuální epidemické situaci. „Myslím, že v každé době
je málo pozitivních zpráv, natož pak v této. Rádi bychom tak k co
nejvíce lidem dostali obyčejnou radost prostřednictvím naší hudby,“ řekla Petra Soukupová, zakladatelka polického orchestru.
Nezbývá než souhlasit a dát palec nahoru!
(dr)
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ZE ŠKOL
Když se sny mění ve skutečnost
Také v dnešní složité době si najdeme
místo a čas, abychom si plnili své sny.
Tím místem, kde si lidé s chutí své sny
plní, je nová školní budova v dobrušské
Střední škole – Podorlické vzdělávací
centrum, kde se v současné době prázdné
třídy pomalu zaplňují nábytkem a zařízením, aby mohly v ten správný čas přivítat
své studenty ve zkušebním provozu.
A tak první patro, kde jsou hlavně učebny, už začíná vypadat jako skutečné třídy
správné školy. Lavice různých tvarů a barev vyplňují prostor jednotlivých učeben,
nové bílé bezkřídé tabule čekají na to, až
budou moci být umístěny tam, kam patří…
do čela třídy. Počítače v učebnách ledabyle stojí na stolcích a monitory mlčí černou
barvou do okolí. Jen žáci zatím chybí!
Zatím je tu ticho a klid! V křesílkách nad
schodištěm nikdo nesedí a po dlouhé chodbě prvního patra se jenom prohání zách-

Jedna z učeben.

věvy tepla, které vydávají nové radiátory.
V přízemí ale už takové ticho není.
Šest robotů KUKA, které tu svůj domov
našly už dávno v jedné z laboratoří, začíná
pod rukama svého učitele pomalu ožívat.
V druhé laboratoři se zase chystá místo
pro jeden z nejmodernějších vláknových

laserů, které budou
mít studenti ve výuce k dispozici.
Nečekejte, že půjde o nějakou výukovou
hračku, se kterou si hrají děti, tedy v našem
případě studenti. Jedná se o téměř 10 tun
vážící moderní stroj, který vysokou rychlostí řeže plechy ve 2D rozměrech. Pracuje na principu „letmé optiky“, kdy plech
leží na stole a laserová hlava se pohybuje
ve směrech os X a Y. Celý laser je ovládán
v počítačových programech CAD a CAM,
které už škola mnoho let ve své výuce používá a studenti je plně zvládají.
I tady si Střední škola – Podorlické
vzdělávací centrum Dobruška plní svůj
sen, neboť dnešní doba vyžaduje plně
kvalifikovaného a vzdělaného absolventa se znalostmi moderních a nových
technologií používaných ve výrobních
organizacích.
(jme)

Sborovna učitelů.

Klidová zóna.

Tady bude nový laser.

Na vysvědčeních svítily jedničky
Žáci a učitelé na Základní škole Pulická
mají za sebou první
pololetí školního roku
2020/2021. Vzhledem
k epidemické situaci
a probíhající distanční výuce obdrželi
výpis pololetního vysvědčení pouze žáci
prvních a druhých ročníků.

„Prvňáci dostali vůbec své první vysvědčení a velice se těšili. Většinou
na papíře svítily samé jedničky, protože
děti učivo zvládají, zapojují se do procesu vzdělávání aktivně s radostí a elánem
a všechny dělají pokroky. Kéž by jim to
vydrželo. Naštěstí, i přes vládní opatření, může být 1. a 2. třída vyučována prezenčně, i když jsme v říjnu a v listopadu

distanční výuku také absolvovali. Byla to
zkušenost. Mohu říct za žáky, učitele a asi
i rodiče, jak jsme šťastni, že lze do školy
chodit, a být v kolektivu mezi kamarády.
Absenci zpěvu a tělesné výchovy a různá omezení si nahrazujeme rytmickými
hrami, pobytem venku na terase nebo
procházkami po okolí. Doufejme, že se
již brzy vrátí do škol i žáci ostatních ročníků,“ řekla třídní učitelka Mgr. Markéta
Schmoranzová.
(dr)
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Chceme žáky motivovat v distanční výuce
Nabízí se řada
způsobů
výuky na dálku tak,
aby byl plně využit potenciál distanční výuky pro rozvoj samostatného učení dětí. Kromě
synchronní výuky, kdy žáci pracují či
spolupracují na stejném úkolu, je možné využít i asynchronní výuku, kdy žáci
pracují na zadaných úkolech vlastním
tempem a s ostatními se setkávají při
společném hodnocení. Přizpůsobit výuku
žákům je na samotném vyučujícím daného předmětu.
Nástup distanční výuky byl rychlý
a pro mnoho pedagogů náročný. Každý
z nás se musel poprat se spoustou nových
informací, naučit se mnoha novým věcem
a své poznatky začlenit do výuky tak, aby
byla distanční výuka pro žáky atraktivní. Pokud se v současné době ohlédneme
zpět, vidíme, jakou proměnou prošla výuka na Základní škole Františka Kupky
v Dobrušce. Pedagogové zvládli přechod
na distanční výuku velmi dobře a rychle
se přeorientovali i na výuku rotační či

prezenční. Každý pedagog školy pracuje
tak, aby žákům předal co nejvíce znalostí
zajímavou formou výuky. Pro žáky, kteří
mají potíže s distanční výukou, jsou učitelé k dispozici ve škole k osobním konzultacím či individuálním probíhajícím
on-line. Žáci mají k dispozici školní psycholožku a speciální pedagožky, které jim
pomáhají při řešení jejich potřeb. Do výuky jsou zapojeni i asistenti pedagogů. Každý z nás má snahu žáky podpořit v jejich
vzdělávání. Plánované akce, které se měly

Tři králové a prvňáčci
Ve středu 6. ledna si žáci prvních tříd ZŠ Františka Kupky
připomněli svátek Tří králů. Toto téma provázelo celou výuku.
Třídní učitelky Monika Svědíková a Kateřina Šuhajdová seznámily nejmenší školáky s biblickým příběhem a po zhlédnutí videa děti tvořily pěkné výrobky, kterými si vyzdobily třídy. (sš)
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pořádat ve škole, se přesouvají do on-line
prostoru.
Pro žáky naší školy jejich vyučující zajišťují on-line besedy a webináře.
Naši žáci se mohli účastnit Besedy o Africe, kterou moderoval rektor filosofické
fakulty, následně byl pro žáky, kteří se
učí ruský jazyk, připraven webinář Cesta po Rusku. Velmi zajímavého webináře
se sportovkyní a mistryní světa Zuzkou
Kubáňovou se zúčastnilo 65 žáků školy. Jednotliví lektoři pro žáky připravili
velmi zajímavé informace ze svého oboru. V současnosti chystáme další besedu
o zajímavostech USA.
Možná si teď kladete otázku: Co škola
připravuje pro nejmenší a mladší žáky?
Pokud se nám podaří vše podle plánu,
rádi bychom těmto žákům zprostředkovali četbu on-line na pokračování se známou
osobností, proto nám držte palce, abychom po 20. únoru mohli začít.
Tímto způsobem chceme žáky motivovat a podpořit je v on-line vzdělávání.
Mgr. Alena Bačíková,
ředitelka ZŠ Fr. Kupky
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Beseda s vrcholovou sportovkyní

Mladý chemik

V úterý 2. února přijala pozvání Základní školy Františka Kupky na on-line
besedu osminásobná mistryně světa a mistryně republiky v racketlonu Zuzka Kubáňová. Seznámila nás dopodrobna s tímto
sportem a jeho pravidly. Poutavě vyprávěla žákům o svých začátcích, sportovní
kariéře a životosprávě. Dnes se Zuzka
věnuje především profesi osobní trenérky a jako držitelka kapitánského průkazu
rovněž jachtingu. Představila nám projekt
České asociace sportu „Zdravý hráč“, jehož je součástí. Tento projekt se zaměřuje
právě v této době na studenty on-line výuky a hráče počítačových her, které však
zábavnou formou zapojí do mnoha pohybových aktivit. Cílem její iniciativy je pomoci studentům lépe si rozvrhnout volný
čas a předcházet také možným zdravotním

V říjnu proběhlo v rámci hodin
chemie školní kolo
soutěže Mladý chemik. Tři nejlepší
řešitelé ze Základní školy Františka Kupky postoupili do regionálního kola v Pardubicích. Vzhledem k epidemické situaci
se toto soutěžní kolo konalo on-line. Této
části se účastnilo 212 žáků a Benedikt
Hlaváček z 9. B se umístil na krásném
35. místě. Do celostátního kola postoupilo 31 mladých chemiků, takže Benovi
postup unikl pouze o vlásek. Úspěšnými
řešitelkami testu se dále staly Eliška Václavková a Johana Hájková. Všem patří
velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy.
Radana Moravcová

komplikacím
z
nadměrného sezení.
Velice zajímavé
bylo
i
„lidské“
povídání
a dotazy studentů. Rádi
bychom Zuzce
popřáli
další úspěchy ve světě
sportu
a děkujeme
za devadesát
minut inspirativního vyprávění s nakažlivým nadšením a dobrou náladou.
Radka Skočdopolová

A my plujeme stále dál…
Navzdory nadále nepříznivé epidemické situaci základní
školy speciální nadále realizují vzdělávání prezenční formou
ve všech ročnících. Žáci ZŠ Opočenská tedy jako jedni z mála
měli možnost převzít pololetní vysvědčení osobně. Situace není
ani pro žáky, ani jejich učitele a pedagogické asistenty jednoduchá. Vzhledem k tomu, že ve speciálním školství není povinnost
nosit roušky nebo respirátory, což by někteří žáci doopravdy nezvládli, obavy z nakažení nemocí covid-19 brání plnému nasazení obou stran.
Přesto do školy žáci i pedagogičtí pracovníci chodí rádi.
Sice jim chybí akce, které jsou běžnou součástí školního roku
a žákům zpestřují výuku – zážitkové aktivity, preventivní programy, návštěvy filmových a divadelních představení, akce zaměřené na posílení vztahu žáků k přírodě apod., ale vyučující se

jim je snaží vynahradit alespoň v rámci tříd. V minulých týdnech
se uskutečnil ve třídách karneval a krátké preventivní chvilky
připravené metodikem prevence zaměřené na různé rizikové
chování.
Žáci se nadále zúčastňují výtvarných soutěží vyhlášených
různými organizacemi. Proto s nadšením přivítali aktivitu Domu
dětí a mládeže v Dobrušce a zapojili se do série úkolů zimní soutěže, která byla zaměřena nejen na výtvarné činnosti a kreativitu,
ale i na rozvoj slovní zásoby, postřehu a paměti.
Ani učitelky a asistentky pedagoga v poslední době nezahálely a ve svém volném čase vyzdobily chodby a schodiště školy
veselými malbami na stěnách žákům i sobě pro radost. A protože
se již blíží jaro a s ním spojené další příjemné aktivity, doufáme,
že se budou moci uskutečnit bez stávajících omezení. Kéž by se
nám všem toto splnilo!
ZŠ Opočenská, Dobruška
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
CHARITNÍ ZPRÁVY
Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka je poselstvím
lásky a požehnáním, je přáním pokoje, štěstí, zdraví.
Jednou ročně koledníci přinášejí zvěst,
že nikdo není sám. Pracovníci Farní
charity Dobruška jsou tu také s vámi.
Jsme vám nablízku i v době covidové
a můžeme dál pomáhat seniorům a potřebným.
Vážení přátelé Tříkrálové sbírky, dovolte mi, abych vám upřímně poděkovala
za pomoc a podporu při organizaci Tříkrálové sbírky 2021. Děkuji vám i všem
dobrým lidem, kteří přispěli na pomoc
potřebným, či jakkoliv jinak v těchto těžkých dnech pomohli.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína,
Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů
VAL, Provoz
Chlístov
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce
POHOŘÍ
SEMECHNICE
Mokré
TRNOV, Houdkovice, Záhornice
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky
PŘEPYCHY
OČELICE, Městec n. Dědinou
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné,
Spáleniště, Chmeliště
BYSTRÉ V O.H.
JANOV A TIS
OHNIŠOV, Zákraví
SNĚŽNÉ
SEDLOŇOV
DOBŘANY, Nedvězí
BOHDAŠÍN
KOUNOV, Šediviny
BAČETÍN, Sudín
DEŠTNÉ V O. H.
OLEŠNICE V O. H.
TÝNIŠTĚ N. O.
LÍPA N. O.
ON-LINE
CELKEM

72 327 Kč
803 Kč
1 451 Kč
35 671 Kč
6 947 Kč
3 250 Kč
4 578 Kč
5 918 Kč
14 890 Kč
18 316 Kč
14 445 Kč
5 990 Kč
12 269 Kč
11 352 Kč
5 000 Kč
7 204 Kč
2 444 Kč
7 077 Kč
9 276 Kč
2 380 Kč
0 Kč
5 441 Kč
9 184 Kč
3 829 Kč
5 806 Kč
8 682 Kč
73 745 Kč
348 275 Kč

Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2021!
Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz
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Letošní Tříkrálová sbírka byla jiná.
Chyběli malí králové v bílých pláštích
v ulicích, nebylo
slyšet radostné zpívání tříkrálové koledy, nikdo nezvonil
u dveří domácností.
Chyběla setkávání,
která činí sbírku tak
lidsky výjimečnou
a jedinečnou. Díky
pátému stupni PES
nebylo možno vyjít
9. ledna ani v posunutém
termínu
23. ledna do ulic,
proto jsme použili
připravenou
variantu se statickými
stojany a kasičkami.
Tento nápad nám
nabídl pan Ladislav
Horčička už v prosinci, a přestože
jeho firma měla
v závěru roku velký
„frmol“,
vyrobila
nám 50 kusů unikátních kartonových
stojanů, které nikdo
jiný v republice neměl. Tyto stojany
s kasičkou měly
také přihrádky s kalendáříky, cukříky

a informačními letáčky. Rozmístili jsme je
do všech obcí a měst. Byly v obchodech,
na obecních úřadech, v lékárnách, v kostelích, v knihovnách apod. Tyto kasičky byly
zapečetěny stejně jako klasické tříkrálové
pokladničky. Celý výtěžek 274 530 Kč byl
hlavně díky těmto stojanům. Menší část
tvoří darování online, ke dni uzávěrky
tohoto čísla Dobrušského zpravodaje je
to 73 745 Kč. Letošní výtěžek se zdaleka
nepřibližuje k výtěžkům z minulých let,
ale vzhledem k tomu, že mnozí prožívají
těžké časy v osobním i pracovním životě,
je výtěžek velmi povzbudivý a radostný.
Mám velkou radost z celkové částky
348 275 Kč, která se součtem výtěžků ze
66 zapečetěných kasiček a on-line plateb
doposud sešla. Konečná částka bude zřejmá až na konci dubna. On-line část sbírky pokračuje na www.trikralovasbirka.cz
do 30. dubna!
Pro vaši představu uvedu, že loni se
v České republice vykoledovalo 133 milionů Kč, letos je to zatím 78 milionů
Kč. V Dobrušce jsme měli loni výtěžek
802 000 Kč.
Tříkrálová sbírka je pro naši činnost
velmi důležitá, pomáhá zajistit služby,
pro které se nedaří zajistit finance z jiných
zdrojů. I když je letošní výtěžek nižší,
naše Farní charita se musí s aktuální situací vyrovnat a zvládnout ji.
Výtěžek pro Dobrušsko je určený pro
sociální službu osobní asistence, na nákup
dalších pomůcek do půjčovny a na pomoc
lidem v nouzi. Dobrušská charita obdrží
65 % z celkového vykoledovaného výtěžku v místě. Pět procent je určeno pro
realizaci humanitárních projektů v Indii
a Hondurasu. Tři procenta tvoří krizový
fond charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech (např. při povodních).
Třetina výtěžku je určena na humanitární
pomoc Charity Česká republika v zahraničí i u nás a na další charitní projekty
na pomoc lidem v nouzi.
S velkým díkem a přáním klidného roku
Ing. Jana Poláčková
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Děti pomáhají dětem aneb Vyrábění pro dobrou věc
Již před třemi lety se zrodil nápad maminek s dětmi ve farnostech Dobruška
a Nový Hrádek jak svou činností podpořit
hendikepované dítě žijící v naší blízkosti.
Každoročně totiž během adventního času
zapojí svoji fantazii a šikovné ruce a vyro-

bí spoustu krásných
vánočních výrobků
(např. vánoční ozdoby, přáníčka, náušničky,
perníčky,
svícínky...).
Tyto
výrobky
následně
děti nabízejí v kostele k prodeji a každý si může vybrat výrobek anebo jen přispět na dobrou věc.
Výtěžek z této
akce je pak předán
prostřednictvím Farní charity Dobruška,
která doporučí příjemce daru a společně
pak uspořádají setkání dětí a rodičů s předáním finančního daru. Letos se bohužel
nemohlo osobní setkání dětí uskutečnit,
ale radost na obou stranách byla veliká.
Vyrábějící děti nejenže samy svou prací
„vydělaly“ peníze, ale i samy navrhly,
komu je chtějí dát.
Loni v adventu poprvé děti nevyráběly
společně, ale doma s maminkami a babičkami, a jsme rádi, že i přes všechna koronavirová omezení vše dopadlo výborně.
Celková tržba malých farníků dosáhla

krásných 21 700 Kč, které byly předány
mamince nemocného Péti, jenž je od narození vážně hendikepovaný a odkázaný
na čtyřiadvacetihodinovou péči.
Je krásné, že se z této akce stala tradice a lidé se těší, že mohou dětem přispět na dobrou věc. Hlavní cíl této akce
je pomoci rodině s hendikepovaným človíčkem v jejich nelehké situaci a zároveň
naučit i zdravé děti, aby si uvědomily, že
je potřeba pomáhat znevýhodněným a nemocným, a svého zdraví si vážit.
Jana Poláčková a Markéta Hůlková

Mail od maminky:
Dobrý den, paní Poláčková.
Chci vám všem poděkovat za poslané peníze od dětí pro Péťu. Použijeme to
na plínky a na Sunar. Jen vás chci poprosit, jestli by bylo možné vaším prostřednictvím poděkovat oběma skupinám dětí za nás. Jen jim prosím vzkažte, že jim
všem moc děkujeme a že si toho moc vážíme. Vy se taky všichni držte a díky
za vaši pomoc.
maminka Péti

Únor v on-line i na procházce
V měsíci únoru bohužel nemohlo být
v Sedmikrásce opět otevřeno, což nás
velmi mrzí. Navzdory špatné epidemické situaci jsme nabídli rodinám možnost
účastnit se on-line kurzu na téma školní
zralost dětí „Chystáme se do školy 2,“
s ukázkami jednoduchých aktivit spojených s nástupem do 1. třídy.
Budoucím školáčkům se nástup do 1.
třídy blíží a chtěli jsme tímto kurzem

podpořit rodiny i v této složité době pandemie. Kurz vedla učitelka I. stupně ZŠ
Mgr. Kateřina Faltová. Zároveň byla
na Facebooku k dispozici online praktická přednáška pro rodiče, které čeká
návrat do zaměstnání po mateřské dovolené „Po mateřské do práce“ s Mgr. Gabrielou Machovou, právním koncipientem.
Posluchači měli možnost zaslat osobní
dotazy elektronicky na e-maily uvedené
na pozvánce. V rámci Národního týdne manželství jsme
na Facebooku sdíleli
pozvánku na online
interaktivní besedu
s odborným lektorem OD5K10 z.s.,
rodinným poradcem
Mgr. Martinem Vlasákem „Manželství
a pět jazyků lásky."

Beseda byla velmi podnětná a přínosná
do všech oblastí manželského života.
„Sedmikráska v akci“ připravila pro
rodiny s dětmi od pondělí 15. února interaktivní procházky po Dobrušce s plněním
úkolů „Cesta po Sedmikráskách“. V prostoru Sedmikrásky už dlouho chybí děti
i jejich rodiče a prarodiče a také oblíbené
programy s Žabkou, písničkami a kytarou. Proto jsme nahráli další videa na Facebook, tentokrát se zimní tématikou.
V březnu, pokud to epidemiologická
situace dovolí, bude otevřeno po - čt
7.30 – 12.00 a po a st 15.00 – 18.00. Důležité informace pro vstup: bez příznaků
nemoci / v roušce (zakrytý nos i ústa) /
po dezinfekci rukou/ po předchozím přihlášení.
Za celý tým Sedmikrásky jsme rádi,
že vám naše aktivity pomáhají, přejeme
všem pevné zdraví a těšíme se na viděnou.
Iva Horáková, vedoucí RC Sedmikráska
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Dům dětí a mládeže – Velikonoční soutěž a výtvarná výzva
Děkujeme všem, kteří se zapojili
do našich zimních soutěží. A protože jsou
v Dobrušce i okolí soutěživé týmy a rodiny, připravili jsme na Velikonoce další
soutěž: KO-KO CROSS.
Tato soutěž je pro všechny, kteří si
chtějí ověřit, jak znají velikonoční zvyky
a tradice. Během velikonoční procházky centrem města můžete od pondělí 29.
března do pondělí 5. dubna najít deset
míst se slepičkou KO-KO. Na každém zastavení je jedna otázka týkající se jarních
a velikonočních tradic. Pokud vyberete
správnou odpověď, získáte písmeno, které
se vám bude hodit k vyluštění soutěžní-

ho hesla. K procházce potřebujete pouze
tužku a papír nebo telefon k zaznamenání správné odpovědi. Podrobné informace o místech s otázkami budou vyvěšeny
od 26. března v okně DDM, nebo si o ně
požádejte na e-mailu lamohlav@post.cz.

Výtvarná výzva PETRKLÍČ –
K JARU KLÍČ. Pomozte nám otevřít nejen jaro, ale také vaše srdce. Vyrobte přání
s petrklíčem nebo jinou květinou, s jarním nebo velikonočním motivem. Můžete
kreslit, malovat, lepit i stříhat podle vašeho uvážení. Do přání napište milý vzkaz.
Vaše výrobky budeme v DDM vybírat
do 22. března. Poté je předáme těm, kteří
v této složité době stále nemohou prožívat jarní období ve společnosti ostatních,
především našim seniorům. Pojďme tímto
způsobem popřát všem zdraví a sílu!
Jaroslava Šafářová,
ředitelka DDM Dobruška

Pandemie zrušila výcvik i kurzy kynologů
V roce 2020 byla
činnost Základní kynologické organizace Dobruška přerušena pandemií
covid-19. Mrzelo nás, že jsme byli nuceni zrušit výcvik i kurzy pro začátečníky.
Noví zájemci o výcvik se hlásili od začátku roku 2020. Majitelé různých plemen
– border kolie, stafordšírský teriér, retriever, československý vlčák, německý ovčák, jack russel teriér, dokonce i tři stejně
stará štěňata (3-4 měsíce) chodských psů,
malý kříženec – byli bohužel zklamáni
z nucené přestávky hned na jaře!
V pauze mezi zákazy shromažďování
jsme se opět setkali. Pejsci se velmi rádi
viděli, ale dlouho to netrvalo a zase jsme
museli skončit. Snad nám to již brzy situ-

ace dovolí, že budeme s výcvikem moci
pokračovat.
Naši zkušenější kynologové se v této
době připravovali individuálně, cvičili
poslušnost, stopy i obrany, aby byli připraveni ke zkouškám. V této vypjaté době
se podařilo zvládnout šest zkoušek (dle
NZŘ a MZŘ), což byl pro naši organizaci
dobrý výsledek! Zkoušky úspěšně složili:
16. května – Toráč ZZO, Bílek ZZO (rozhodčí Kubeš), 26. září – Toráč ZZO1, Bí-

lek ZZO1, Sobotka BH-VT, Lepš ZVV1
(rozhodčí Klapal).
Vzhledem k tomu, že řada závodů byla
kvůli koronaviru zrušena, zúčastnili jsme
se jen tří klání v našem kraji - Žernov, Hořice v Podkrkonoší a Doudleby nad Orlicí.
Nejlépe se našim psovodům vedlo v Hořicích, kde ve stopařském závodě zvítězil
Moravec s Axou a Brožová s Tessi obsadila třetí místo. Bohužel, nebylo možné se
zúčastnit více akcí. Uvidíme, jestli letošní rok bude pro nás všechny radostnější
a úspěšnější. Všichni příznivci kynologie
se těší na brzké setkání ať již stále na původním cvičišti nebo na novém – u cyklostezky. Stěhování bylo přerušeno kvůli
koronavirové pandemii.
Základní kynologická organizace
Dobruška

Distance není nemoc
Zdravíme vás všechny za celý tým Vješáku. I přesto, že už dlouhou dobu nemůžete do Vješáku přijít, což nás mrzí, jsme
tu pro vás stále k dispozici. Můžete nás
najít na Facebooku, když budete chtít pomoci s úkoly, poradit v nějaké těžké situaci nebo jen jednoduše si popovídat.
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Distance nebo taky oddělení od druhých
lidí, kamarádů nás teď provází každý den.
Aniž si to uvědomujeme, má na nás tento
stav velký vliv. Nutí nás uzavírat se do sebe
a celkově trávit čas samostatně. Myslíme si
ale, že přesto je důležité věnovat se i druhým. Mnoho lidí zažívá těžké chvíle a jed-

ním z těch lidí může být i tvůj nebo můj
kamarád. Naše jednoduché povzbuzení
tedy je: Věnujme se druhým, zajímejme se
a zkusme si pomáhat. Můžeme si předávat
radost a vzájemně se motivovat.
Těšíme se na vás a věříme, že se brzy
uvidíme.
Váš Vješák
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Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Putování za sluníčkem

Hezké dny už třetího měsíce roku 2021. I když dnes ještě
nikdo z nás neví, co si budeme moci z programu, který pro vás
na březen připravily spolky Doteky naděje, z.s. a Senioři ČR
z. s., Městská organizace Dobruška užít, tak se těšíme na společně strávený čas s vámi.
NA SLOVÍČKO
V Rýdlově vile se sejdeme ve středu 3. března v 9.30 hodin.
Kromě kávy a sladkého překvapení na vás budou čekat různé
druhy pomazánek.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 18. března v 16 hodin se sejdeme v Rýdlově vile.
Společně s námi se na vás těší zajímavý host ze známého zahradnictví. Dozvíte se spoustu důležitých informací, jak v té
letošní zahrádkářské sezóně zazářit svými pěstitelskými výkony. Občerstvení bude připraveno.

PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
I v letošním roce jsme pro vás připravili výlety na zajímavá
místa naší krásné země. Letošní putování zahájíme ve středu
14. dubna, a to výletem do botanické zahrady, kde zavítáme
na prodejní výstavu orchidejí. Počet účastníků je omezen počtem sedadel v autobuse. Přihlášky do 20. března na níže uvedené kontakty.
V pátek 28. května se vydáme do Harrachova, kde nás čeká
návštěva sklárny a firemní prodejny. Zajdeme i do místního
pivovaru a máme pro vás ještě jedno velké překvapení. Takže
na nás čeká den plný bezva zážitků. Přihlášky do 10. května.
Petr Tojnar, Renata a Xanto s Nikem
Kontakty na přihlášky, nápady a dotazy jsou:
renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz,
mobil: 732 262 600, tel: 494 622 953

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V březnu oslaví významná životní jubilea
František Horský
93 let Dobruška, Zd. Nejedlého
Marie Černohlávková
92 let Dobruška, Za Universitou
Zdeňka Doležalová
91 let Dobruška, Solnická
Stanislav Vašata
75 let Dobruška, Křovice
Rudolf Tošovský
75 let Dobruška, Javorová
Miroslav Senko
70 let Dobruška, Na Budíně
Karel Kořínek
70 let Dobruška, Za Universitou
Hana Voláková Citová
70 let Dobruška, Za Universitou
Ivana Petrová
65 let Dobruška, Spáleniště
Jitka Ničová
65 let Dobruška, Na Budíně
Josef Hybeš
65 let Dobruška, Javorová
Václav Hybeš
65 let Dobruška, Křovice
Ivana Bárnetová
65 let Dobruška, Opočenská
Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V lednu z našich řad odešli
Jakub Pavlíček
MUDr. Olga Wisingerová
Josef Šenkýř
Václav Šolín
Marie Šenkýřová
Peter Trenčan

1987
1949
1953
1933
1944
1952

Dobruška, Spáleniště
Dobruška
Dobruška
Dobruška, Pulice
ice
Křovice
Dobruškaa

Čest jejich světlé památce!

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021
06. 03.
07. 03.
13. 03.
14. 03.
20. 03.
21. 03.
27. 03.
28. 03.
02. 04.
03. 04.

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
MDDr. Paličková Zlata - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MDDr. Tomáš Petrák - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
MDDr. Rýdlová Zuzana
Tyršova 515, Opočno
MUDr. Salamin Akram
Kvasinská 129, Solnice
MUDr. Zdena Skřičková
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

721 200 244
721 200 244
499 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
777 667 353
602 152 873
494 515 695
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Opočno je historickým městem roku 2020
v Královéhradeckém kraji
Cenu
za
nejlepší přípravu a realizaci
Programu
regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Krajským vítězem
za rok 2020 se v Královéhradeckém kraji
stalo Opočno. Bude tak soutěžit o celostátní titul Historické město roku.
Úspěch a velká reklama
Hodnotící komisi zaujala systematičnost, s jakou město Opočno své historické centrum obnovuje, a kvalita, jakou
od oprav a úprav vyžaduje. Ocenila rovněž, že se město ve více případech rozhodlo pořídit do svého vlastnictví ohroženou
historickou budovu, postarat se o ni a využít ji pro rozšíření kulturní nabídky pro
své obyvatele i návštěvníky.

Podle
starostky Opočna Šárky
Škrabalové je to pro
město velký úspěch
a velká reklama.
Věří, že by ocenění mohlo pomoci
i při hledání financí
na rekonstrukci objektu čp. 2 na Trčkově náměstí.
„Chceme
také
motivovat vlastníky
objektů v památkové zóně, aby investovali do oprav
Městská památková zóna Opočno.
svých
nemovitostí. Nabídnout jim bezplatnou konzultaci
s městským architektem a třeba i nějakou
finanční podporu,“ řekla starostka.

Kostnice u Mariánského kostelíku z 18.
století v posledních desetiletích značně
chátrala a zachránit ji mohla jen kompletní rekonstrukce. Ta proběhla v letech
2019 a 2020. Areál Mariánského kostelíku, kde se kostnice nachází, je vyhledávaným místem pro pořádání kulturních akcí
a svatebních obřadů. Opravený objekt tak
nabízí další možnosti pro pořádání komorních výstav či koncertů.

Historické domy na Trčkově náměstí se objevily v seriálu Božena, který nedávno vysílala Česká televize.

Dům čp. 24 v Kodymově ulici. Ačkoliv vnější vzhled se téměř nezměnil, dům prošel
během dvou let náročnou rekonstrukcí a vnitřní prostory doznaly rozsáhlých změn. Cílem rekonstrukce památkově chráněného stavení ze 16. století bylo zřízení pohodlného
obytného a pracovního prostoru při maximálním zachování původní architektury domu.
28

Dvojnásobný triumf
Opočno zvítězilo i v krajském kole
soutěže Památka roku 2020. A to hned
dvakrát! Do této soutěže město přihlásilo
rekonstruovanou kostnici v areálu Mariánského kostelíku. Druhým želízkem v ohni
byl dům čp. 24 v Kodymově ulici, který
přihlásil majitel domu. Obě rekonstrukce
získaly první místo v rámci Královéhradeckého kraje a postoupily do celostátního hodnocení. Jak Opočno dopadne
v celorepublikovém srovnání, se dozvíme
na vyhlášení výsledků soutěže 25. března
v Poděbradech. Cenu uděluje Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska za nejlepší projekt a realizaci obnovy
nemovité kulturní památky, budovy nebo
souboru staveb.
Dalibor Štěpán,
Informační centrum Opočno
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
březen 2021

přehled akcí

Dojde-li ke změně stávajícího stavu a k uvolnění opatření a zákazů budou pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce budou zveřejněny na webových
stránkách města a vývěskách.

te soutěžní heslo. Soutěž proběhne od 29. března do 5. dubna.
Uvnitř zpravodaje najdete více!
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA – čtvrtek 1. dubna
8-12 hodin, určeno pro školní děti. Cena 50 Kč.
Přihlášky a bližší informace v DDM, Domašínská 363,
☎ 494621505
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)!

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.

PŘIPRAVUJEME NA LETNÍ PRÁZDNINY
Stanový tábor v Mělčanech – od 2. srpna do 6. srpna a od 9.
srpna do 13. srpna - všestranně zaměřený stanový tábor pro děti
od 1. do 5. třídy s celotáborovou hrou Detektivní škola. Děti se
mohou hlásit i na jednotlivé týdny.

Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ
PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU JSOU DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY.

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 sezonu možné předem telefonicky objednat na pracovní dny na tel.
725 048 991 (průvodkyně) nebo po domluvě kdykoli u vedoucí
muzea na tel. 603 373 752.
RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou: prohlídku je ve vedlejší sezóně možné objednat v informačním centru
na tel. 494 629 581 nebo v muzeu na tel. 725 048 991.
VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile:
říjen – duben zavřeno.

Víkendový řezbářský kurz – na táborové základně v Mělčanech pátek 6. srpna od 18 hodin do neděle 8. srpna do 16 hodin.
Taneční tábor – 15. srpna - 22. srpna, ubytování v rekreačním
zařízení Radost v Plasnicích, vhodné pro děti od 1. třídy.
Všechny táborové akce budou upřesňovány podle aktuální epidemické situace!

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 online hrané stolní hře Kartografové. Bližší informace na 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!

Pokud by došlo k uvolnění zákazů, budeme vás o dalších akcích
informovat.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Výstava OBRAZY Hana Mňuková – olej na plátně.
Výstava po celý měsíc v otevíracích hodinách pro veřejnost.
UPOZORNĚNÍ!
Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu poskytne kurátor
František Nagy – tel. 721 537 933.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
VÝTVARNÁ VÝZVA PETRKLÍČ - K JARU KLÍČ
vyrobte jarní přání a odevzdejte v DDM do 22. března. Uvnitř
zpravodaje najdete více!
KOKO – CROSS – během procházky centrem města získá29
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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
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 605 548 288
(vchod směrem od pošty)
Otevřeno: po-čt 7.30-12.00
po a st 15.00-18.00
- změny dle nařízení vlády na www.sedmikraska.jbdobruska.cz
a Facebooku
Čtvrtek 11. března v 9.30
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍ
aneb PREVENCE JE ZÁKLAD
PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D. - lékárník
Úterý 16. 3. od 9.30
DYSLALIE (PATLAVOST) A JEJÍ PREVENCE
Mgr. Daniela Koblásová, logoped
Středa 24. března v 16.00
CHYSTÁME SE DO ŠKOLY
Mgr. Kateřina Faltová - učitelka I. stupně ZŠ
Přihlášky na akce: www.sedmikraska.jbdobruska.cz
☎ 608 795 989. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
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PALEC DOLŮ
Ucpaný odtokový kanál u kinetické koule
Palec dolů dáváme tentokrát tomu, kdo ve čtvrtek 4. února ucpal odtokový kanál fontány s kinetickou koulí igelitovými sáčky. Kvůli tomu následně
došlo k přetékání vody na dlažbu náměstí F. L.
Věka. Vzhledem k velkému mrazu rozlévající se voda rychle zamrzala a tvořila ledovou plochu. Jen díky včasnému oznámení
a opětovnému zprovoznění odtoku nedošlo k rozsáhlejšímu „zaledování“ náměstí. Pracovníci technických služeb nebezpečné
ledové plotny ošetřili posypem. Městská policie zkoumá kamerový záznam, který jistě přispěje k odhalení pachatele.
(dr)
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Křížovka o ceny
Tajenka druhého Dobrušského zpravodaje roku 2021 souvisela s lednovým úmrtím režiséra a čestného občana Dobrušky
Františka Filipa. Tajenka 2/2021 zněla následovně: ODEŠEL VELKÝ REŽISÉR
FILIP.
Z šedesáti úspěšných luštitelů starosta
města Petr Lžíčař vylosoval tři výherce.
Jsou to: Radana Moravcová z Křovic, To-

NÁPOVĚDA: TJK, AUL, SUDA, RAPA, TIN, ASY, IY.

máš Rohlena a Martin Hajdík 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. března. V případě otevření Informačního centra můžete
řešení osobně odevzdat do boxu.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.

R

9ë52%$$352'(-957É.ĩ

=QDĀNRYiSURGHMQDĀHVNìFKYìUREFĪQiĢDGtDQiVWURMĪ'REUXåND
RWHYtUDFtGRED3R3iKRG6RKRG
2GSRYďGQìYHGRXFt0DUHN)UHOLFK
)U.XSN\'REUXåND
1DMGHWHQiVLQD)DFHERRNX
1iVWURMH&=3URGHMQD'REUXåND
0RELOZZZQDVWURMHF]F]GREUXVND#QDVWURMHF]F]

2WHYĢHQRLYVRERWX
3R3iRWHYĢHQRRG

2OLABGK>GBS&L?ORx@BW>HLPQBIBJSW>Q^@B

Likvidace velkoobchodních zásob, slevy jako prase!
'DOåtGHVtWN\SRORçHNVH[WUpPQtVOHYRX

Nejlepší cena!

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+
Nejlepší cena!

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

ġHWď]RYiSLOD
(35:
1HMQLçåtFHQDQDLQWHUQHWX

ÔKORYiEUXVND

$NXYUWDĀND
YOiWNRYpPNXIUX
''*/'

(%8&:PP
1HMQLçåtFHQDQDLQWHUQHWX

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

&HQDRG

&HQDRG

&HQDRG

.ĀEH]'3+

.ĀEH]'3+

.ĀEH]'3+

.ĀEH]'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

1ĪçN\QD
çLYpSORW\
PPNRYRYiUXNRMHĨ
%$6,&6.,//&2

1ĪçN\]DKUDGQt
PPSUPPJ
SURSURĢH]iYiQtYLQLF
RYRFQìFKVDGĪ
a okrasných rostlin

=iWNDGRWUXEN\

.ĀEH]'3+

NUXKRYiPP
ĀHUQi3(B NV

.ĀV'3+

6NODGHPYåHFKQ\UR]PďU\

=iWNDGRMHNOX

=iWNDGRMHNOX
REGpOQtNRYi[PP
ĀHUQi3(B NV
6NODGHPYåHFKQ\UR]PďU\

ĀWYHUFRYi[PP
ĀHUQi3(B NV
6NODGHPYåHFKQ\UR]PďU\

=iWN\GRMHNOXMHPRçQpNXSRYDWLSRMHGQRPNXVH

1ĪçN\]DKUDGQt
PPSUĪPďĢYďWYHPPJ
.ĀEH]'3+
.ĀEH]'3+

1ĪçN\SURĢH]iYDFt

.ĀV'3+

.ĀV'3+

´PPQiKUDGQtĀHSHO
%$6,&6.,//&2
.ĀEH]'3+

.ĀEH]'3+

.ĀEH]'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

æDFtVWUXQD
SURWUDYQtVHNDĀN\

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

NXODWiSUPPȣP
äLURNìVRUWLPHQWVWUXQVNODGHP
RAIDER
.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

.RåWď
SUĪP\VORYp
9\VRNRWODNìĀLVWLĀ

ÿLVWLĀSORFK

+'5.

SUR+'5.

NAVŠTIVTE NÁŠ ESHOP:

+UiEďQDOLVWt
ODPHORYp]XEĪ
TOPMASTER

PPKQďGp
QiVDGDGĢHYďQi
PP
SUPER cena!!!

/RSDWDåSLĀDWi

5ìĀNXODWì

66/.:+
.RPD;LW
VQiVDGRX

VGĢHYďQRXUXNRMHWt
PP
TOPMASTER

obchod.nastrojecz.cz

$NFHSODWtRGGR)RWRJUD¿HMVRXLOXVWUDþQt3ĜtSDGQpWHFKQLFNp]PČQ\WLVNRYpFK\E\DRGOLãQRVWLYHY\REUD]HQtMVRXY\KUD]HQ\EH]XSR]RUQČQt$NFHSODWtGRY\SURGiQt]iVRE

32

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 3 / 2021

INZERCE

e
m
á
d
e
hl Wð


Úspěšná rodinná ﬁrma
hledá parťáka na pozici:

SKL ADNÍK

Skladník u nás zodpovídá za včasné naskladnění a vyskladnění
zboží. Obsluhuje manipulační techniku a scanner.
• obor vzdělání není podstatný • praxe ze skladu vítána
• zkušenosti s vysokozdvižným vozíkem výhodou
• pracovní úmístění: DOBRUŠKA nebo ČERNOŽICE
u Hradce Králové – můžeš si vybrat
• práce na hlavní pracovní poměr • dvousměnný provoz

NÁSTUP IHNED
Pošli nám životopis
jako vstupenku.
Kontakt:
kariera@servisbal.cz

Zdravotní
programy 2021
Požádejte si o příspěvky
pro Vaše zdraví!
Kdykoliv během roku,
s doklady ne staršími 3 měsíců
Nově můžete žádat i elektronicky
Proplácíme pouze bezhotovostně
na Váš účet
Příspěvky proplácíme do 30. 11. 2021,
v určených případech až do 20. 1. 2022.
Bližší podmínky na www.zpskoda.cz

Nový
způsob
proplácení

Přidejte se k nám
do 31. 3. 2021
Registrace jednoduše
v pár krocích on-line na

www.pojistovnamehosrdce.cz
33
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PETR POLÁČEK

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

MÍSTO I PRO VAŠI
INZERCI

AUTOLAKOVNA
Vlastimil Kohout

Autolakovna Doly þp.366, 518 01 Dobruška 518 01

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

ZEMċDċLSKÉ DRUŽSTVO
RUŽSTVO
DOBRUŠKA
KA

PRODEJ
þerstvého, plnotuþného, pasterovaného mléka
s pĜirozeným obsahem tuku
Na vrátnici družstva:
pondČlí – pátek
7.oo – 17.oo hodin

Nadojené mléko je pasterizováno pĜímo na farmČ
šetrnou pasterací pĜi teplotČ 72ºC
a plnČno do PET lahví, které nakupujeme
od mlékárny Bohemilk v OpoþnČ.
NáslednČ je uloženo v chladícím boxu pĜímo
v prodejním místČ na vrátnici.
Mléko má schválenou dobu použitelnosti 7 dnĤ.
Pasteruje se v pondČlí a ve þtvrtek, na tyto dny
je možné objednání telefonicky na þísle: 494 623 800.
PĜi objednání budete mít jistotu,
že bude mléko pro Vás rezervováno.
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Ceník inzerce
Celá strana
1/2 strany
1/4 strany
1/8 strany

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

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Leoš Dragúň (dr),
e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz, tel. 778 536 600.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Mgr. Taťána Klapková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný.
Autor fotografie z předání vysvědčení prvňáčkům
na titulní straně: ZŠ Pulická.
Autoři fotografií: Pavel Štěpán, Miroslav Sixta, Leoš Dragúň,
Honza Ježdík, Dana Ehlová, Jan Dušek, Jana Melicharová,
Petr Slavík, Pavla Skalická, Michal Fanta, Tomáš Novotný,
Samuel Mikulecký, Jiří Petr, Jitka Štěpánová (redakce TV Metuje).
Archivy: města Dobrušky, vlastivědného muzea, městské knihovny,
ZŠ Pulická, ZŠ Fr. Kupky, Farní charity Dobruška, města Opočna.
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.

Doslova před očima roste NOVÁ PRODEJNA LIDL v Dobrušce. Za pomoci dvou jeřábů byly vztyčeny sloupy a instalovány střešní
prefabrikáty, pak již na řadu přišlo budování obvodové zdi objektu.
V plném proudu je VÝSTAVBA NOVÉHO SOCIÁLNÍHO ÚSTAVU v areálu bývalé nemocnice v Opočně. Na snímcích, které byly
na stavbě pořízeny během kontrolního dne ve čtvrtek 28. ledna, si můžete prohlédnout objekt v průběhu pokračující přestavby.

PŘED A PO RESTAUROVÁNÍ. Vloni na podzim dobrušské muzeum převezlo k restaurování první dvě desítky obrazů Věry Jičínské. Podrobnosti se dozvíte v článku
na straně 18. Jak se obnova obrazů podařila, můžete posoudit na portrétu Věry Jičínské, který namaloval její manžel Prokop Laichter. Obraz před (vlevo) a po restaurování (vpravo).

V reprezentační obřadní síni renesanční
radnice se v pátek 29. ledna uskutečnila
PRVNÍ LETOŠNÍ SVATBA. „Ano“ si
zde řekli Tatjana a David. Novomanželům
přejeme hodně lásky, štěstí a zdraví.

ZIMNÍ RADOVÁNKY. Z únorového sněžení a mrazů měly největší radost hlavně děti, které využily příznivých podmínek k sáňkování a bobování. Místo si našly snadno, třeba na kopečku mezi
paneláky na Hečmandě či přímo na náměstí F. L. Věka.

Do prázdninové soutěže DOBRUŠSKÝ SNĚHULÁK, kterou
město Dobruška vyhlásilo na svých facebookových stránkách, se
ve druhém únorovém týdnu zapojili děti i dospělí. Navzdory mrazivému počasí a sypkému sněhu zaslali celkem čtrnáct fotografií
originálních sněhových figur, figurek či staveb. Všechny stavitele
potěšily věcné ceny.

