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Zajímá vás, jak bude vypadat NOVÁ SPORTOVNÍ HALA, jejíž výstavba se chystá za komplexem budov gymnázia a základní školy
Pulická? Budoucí moderní sportovní zařízení vám přiblíží snímky s vizualizací hrací plochy a tribun.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
máme za sebou další měsíc,
který jsme prožili v nouzovém
stavu. Od začátku března platila
v celé republice
zatím nejpřísnější protiepidemická opatření za celý rok trvání epidemie
covidu-19. Všichni jsme se museli vypořádat s řadou omezení, jako jsou zakázaný
pohyb mimo okres bydliště, povinné nošení respirátorů, zákaz nočního vycházení či zákaz pohybu mimo rámec katastru
obce. Po třech týdnech došlo ke zmírnění některých opatření, například povolení volnočasových aktivit v rámci celého
okresu, ale lockdown pokračuje dál. Nezbývá nic jiného než dodržovat nařízení,
obrnit se trpělivostí a doufat, že dojde
ke zlepšení situace. Uvidíme, co přinesou
příští dny a týdny.
Důležitou roli v boji s koronavirovou
pandemií hraje vedle očkování rovněž
povinné pravidelné plošné testování.
Město Dobruška předběhlo plánovanou
povinnost pro zaměstnavatele a nabídlo
již 1. března svým zaměstnancům možnost testování na onemocnění covid-19.
V průběhu března mobilní testovací
tým zavítal do Dobrušky celkem pětkrát
a v dubnu tomu bude podobně.

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje
město zajistilo testování pro veřejnost
v Hotelu Dobruška. Rychle zorganizovaná akce se setkala se zájmem veřejnosti,
testování se zúčastnilo devětadevadesát
předem zaregistrovaných občanů. Členům
mobilnímu odběrovému týmu a všem,
kteří se podíleli na zajištění akce, děkuji
za obětavou práci.
V minulém čísle Dobrušského zpravodaje jsem vás informoval v souvislosti
s výstavbou sportovní haly u ZŠ Pulická,

že byla podepsána smlouva o dílo se společností PS Brno. Se zástupci firmy jsme
se v minulých dnech sešli, abychom řešili záležitosti související se zahájením
stavby. V současné době probíhají práce
na přípravě staveniště (na snímku). Jak
bude vypadat exteriér a interiér haly se
můžete podívat na straně 2.
Přeji všem, abyste prožili velikonoční
svátky v rodinné pohodě a ve zdraví.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Testování na covid-19 pro veřejnost
Mobilní odběrový tým Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje ve spolupráci s městem Dobruška zajistil testování na covid-19 pro
veřejnost.
Zájem o provedení antigenního testu
zdarma byl velký. Možnosti testování,
které se uskutečnilo ve středu 10. března
v Hotelu Dobruška, využilo 99 zaregistrovaných občanů z obcí v území ORP Dobruška.
Vlastní provedení testů hasičským týmem bylo bezproblémové, stejně tak jejich vyhodnocování a předávání potvrzení
o výsledcích testů. Bohužel, v průběhu
testování došlo k politováníhodným prodlevám, které vedly k nedodržení rezervovaných termínů.
„Časový skluz zapřičinily technické
výpadky na straně provozovatele serveru
Národního zdravotnického informačního
systému, což přičítáme velkému celore-

publikovému zájmu o testování. Vzniklá
situace nás mrzí,“ omluvila se Martina
Götzová, tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje.
„Na přípravu testů byla krátká doba.
Pro hasičský tým jsme v „šibeniční“
lhůtě dokázali zajistit všechny požadavky – vnitřní prostory, dvě administrativní síly, dohled před budovou městskými
strážníky a telefonickou rezervaci zájemců o testování. Domnívám se, že jsme pro
zdárný průběh prvního testování veřej-

Startuje
výtvarná soutěž
Fr. 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 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
Dobruška (označit obálku VÝTVARNÁ SOUTĚŽ) nebo osobně předat
na podatelně městského úřadu v úředních hodinách. Na vítěze čeká sláva
a hodnotné ceny. Vybrané práce budou
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)

nosti v našem městě udělali maximum.
Děkuji všem, kteří se na něm podíleli.
Zejména zaměstnancům Hotelu Dobruška a krytého bazénu,“ řekl místostarosta
Miroslav Sixta.
S průběhem akce bylo seznámeno
vedení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, aby mohlo
eliminovat případné nedostatky při dalších testováních. V případě opakování
akce v Dobrušce budou obyvatelé včas
informování prostřednictvím městského
rozhlasu, webových stránek a plakátů.
(dr)

Číslo měsíce: 99
Devětadevadesát občanů využilo
premiérového testování na covid-19
pro veřejnost, které se uskutečnilo
v Hotelu Dobruška. Většina testů byla
negativních, pouze tři případy měly
pozitivní výsledek.
3

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 4 / 2021

ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města.

Rada města
dne 22.02.2021
schvaluje

– provedení rozpočtového opatření číslo
3/2021 dle předloženého návrhu
– uzavření Smlouvy o spolupráci a o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrských
sítí se společností DMO Invest a. s. na realizaci projektu Retail Park Dobruška
– uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového
prostoru – kovárny v I. nadzemním podlaží
budovy čp. 364, která je součástí pozemku
parc. č. 229 v obci a k. ú. Dobruška, Ondřeji
Požárovi, IČO 73988260
– uzavření smlouvy pro stavbu Oprava vodovodu (50) a kanalizace (50) na pozemcích
parc. č. 739/1 a 739/2 v kat. území Pulice
se společností AQUA SERVIS a. s. Cena
za provedené práce činí 178.408 Kč bez DPH
– podání žádostí o dotaci na projekty Využití
dešťových vod pro zálivku travních ploch
Archlebových sadů k.ú. Dobruška a Využití
dešťových vod pro zálivku travních ploch
hotelu Dobruška z OPŽP 144. výzva
– podání žádostí o dotaci na projekty VZT
a FVE v budově bývalé Karlovy Univerzity
– MÚ Dobruška, Úprava výměníkové stanice - MaR v budově bývalé Karlovy Univerzity – MÚ Dobruška, Vzduchotechnika
v budově ZŠ Pulická, Dobruška a Zateplení
střechy, stínění, výměna zdroje tepla a IRC
regulace v budově ZŠ Pulická, Dobruška,
z OPŽP 146. výzva
– podání žádostí o dotaci na projekt Rekonstrukce a přestavba veřejných budov:
Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce z podprogramu MMR, Podpora obcí
s 3.001 – 10.000 obyvateli, dotačního titulu
117D8220E
– odběr elektrické energie z připojovacího
místa na budově Krytého bazénu z rozvaděče RlS za účelem napájení budovaného
zařízení staveniště k výstavbě 4 x 13 b. j.
v Mírové ulici. Odběratelem a plátcem
spotřebované elektrické energie bude,
na základě smlouvy uzavřené přímo s poskytovatelem energie, dodavatel stavby
společnost Chládek a Tintěra Pardubice a. s.
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 6
v ulici Na Příčnici 671 v Dobrušce dohodou
k 28.02.2021
– uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
3 v čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce na dobu od 01.03.2021 do 31.05.2021,
smluvní nájemné za m2 podlahové plochy
bytu bude činit 65 Kč
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 29
v ulici Mírová 813 v Dobrušce dohodou
k 31.03.2021
– uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
6 v čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce na dobu od 01.04.2021 do 30.06.2021,
smluvní nájemné za m2 podlahové plochy
bytu bude činit 65 Kč
– uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
18 v čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobruš-
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ce na dobu od 01.03.2021 do 31.05.2021,
smluvní nájemné za m2 podlahové plochy
bytu bude činit 46,04 Kč
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
20 v čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce na dobu od 01.03.2021 do 31.05.2021,
smluvní nájemné za m2 podlahové plochy
bytu bude činit 46,04 Kč
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu název:
Dobruška, ul. Provozská, p.č. 1719/3-kNN,
se společností ČEZ Distribuce, a. s.
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
z důvodu změny parcelních čísel a z toho
vyplývající změny smlouvy
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se
společností CETIN a. s.
zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků
parc. č. 1699/18 a 1699/35 v obci a k. ú.
Dobruška
vyřazení přípojky vodovodní – kovárna čp.
364 z evidence majetku města Dobrušky.
Přípojka je v havarijním technickém stavu,
její oprava je neadekvátní a nerentabilní
vyřazení majetku města Dobrušky dle návrhu příspěvkové organizace města Dobrušky
Základní škola, Dobruška, Pulická 378, a to
prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem k ekologické likvidaci. Majetek je starý, nefunkční, rozbitý, dále nepoužitelný,
jeho oprava je nerentabilní
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti uzavřené dne 06.11.2020
uzavření smlouvy o zajištění a provozu SSL
certifikátu pro webové stránky kultury a sportu se společností Galileo Corporation s. r. o.
Pořizovací náklady činí 2.490 Kč bez DPH
a roční poplatek je ve výši 1.490 Kč bez DPH
program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 15.03.2021

byla seznámena

– s návrhy na pořízení změny Územního
plánu (ÚP) Dobruška doručených na město Dobruška v období od 07.08.2020
do 11.02.2021
– se Zápisem z 5. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 15.02.2021 v budově
čp. 643 města Dobrušky

souhlasí

– s umístěním a vybudováním podzemního požárního hydrantu v pozemku parc. č.
2835 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky v souladu se zákresem
v situaci širších vztahů M 500 projektu
s názvem „Novostavba rodinného domu
na pozemku p.č. 1694/2, kat. území Dobruška projektová dokumentace pro ohlášení
stavby“, kdy hydrant svým nákladem vybuduje a bezúplatně ho darovací smlouvou
do vlastnictví města Dobrušky převede stavebník. Zároveň s hydrantem stavebník pře-

–

–

–

–

dá i kopii funkční zkoušky tohoto hydrantu
a doloží hodnotu tohoto hydrantu
s napojením nové vodovodní přípojky
od plánované novostavby na pozemku parc.
č. 1694/2 v obci a k. ú. Dobruška na vodovodní řad ve vlastnictví města Dobrušky
s vybudováním sjezdu z účelové komunikace, která je součástí pozemku parc. č. 2835
v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města
Dobrušky, na pozemek parc. č. 1694/2 v obci
a k. ú. Dobruška ve vlastnictví stavebníka
s částečným zpevněním části účelové komunikace, která je součástí pozemku parc.
č. 2835 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky, v úseku od napojení
na silnici I/14 po koncovou část nově budovaného sjezdu na pozemek parc. č. 1694/2
v obci a k. ú. Dobruška, které bude realizováno nákladem stavebníka, a to navezením
štěrku do stávajících vyjetých kolejí
s provozem sociální služby Občanské poradenské středisko, o. p. s., na území města
Dobrušky a schvaluje její finanční podporu
na rok 2021, která bude přidělena na základě podané žádosti o dotaci z rozpočtu města
Dobrušky v maximální výši 20.000 Kč

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky

– vzít na vědomí návrhy na změnu územního plánu s tím, že návrhy budou zahrnuty
do Zprávy o uplatňování Územního plánu
Dobruška, ze které vyplyne potřeba pořízení
změny územního plánu, kde budou uvedené
návrhy prověřeny, a schválit starostu města
Ing. Petra Lžíčaře jako určeného zastupitele, který bude s úřadem územního plánování spolupracovat při zpracování Zprávy
o uplatňování Územního plánu Dobruška
– schválit Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací na období 2020 – 2029

Rada města
dne 08.03.2021
schvaluje

– objednání opravy městského bytu č. 5
v bytovém domě čp. 672 v ulici Na Příčnici u Václava Svatoně, IČO 13223062
za 210.600 Kč
– uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby 17 BJ – Fr. Kupky,
Dobruška se společností STATING s. r.
o., kterým se upravuje rozsah provádění
díla a současně se zvyšuje celková cena
díla o 95.906,97 Kč bez DPH na celkových
28.608.240,19 Kč bez DPH
– uzavření smlouvy na výkon technického
dozoru a koordinátora bezpečnosti práce u stavby Sportovní hala v Dobrušce,
ulice Pulická s Michalem Novákem, IČO
87825848. Cena za výkon technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce činí
998.250 Kč vč. DPH
– zaslání výzvy k zahájení prací dodavateli
zakázky „Sportovní hala v Dobrušce, ulice
Pulická“, společnosti PS BRNO, s. r. o., již
před tím, než bude městu Dobrušce doručeno případné rozhodnutí poskytovatele
dotace, a to za podmínky, že Zastupitelstvo
města Dobrušky bude souhlasit s realizací
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–

–
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–
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–

–

tohoto projektu i bez získání příslušné dotace a s případnou úhradou jeho ceny z vlastních finančních prostředků města Dobrušky
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí se Společenstvím vlastníků Čsl. armády 775 a 776 v Dobrušce za účelem realizace opravy hydroizolace bytového domu čp.
775–776
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 2951/1 v obci a k. ú. Dobruška
vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace a vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - vyrovnávací platby, na jejichž základě budou poskytovány dotace
z rozpočtu města Dobrušky
formulář Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky, platný od 08.03.2021
do 31.05.2021 a formulář Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky,
platný od 01.06.2021
formulář Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Dobrušky v roce ….,
platný pro vyúčtování dotací poskytnutých
na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřených po 08.03.2021
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
SR_21_1647194, jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené dotace z prostředků
přidělených poskytovateli ze státního rozpočtu ve smyslu § 101a ZSS na financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby ve výši 990.000 Kč
podání žádosti o dotaci na projekt Obnova
stromořadí podél ul. Mělčanské - III. etapa z Národního programu Životní prostředí
Výzva č. 9/2019: zeleň ve městech a obcích
výsadba stromů

souhlasí

– s podáním žádosti o zápis školní jídelny
s nejvyšším povoleným počtem 600 stravovaných a místem poskytovaných služeb
na adrese odloučeného pracoviště Františka
Kupky 295, 518 01 Dobruška, jejíž činnost
bude vykonávat příspěvková organizace
Základní škola Františka Kupky, Dobruška
s účinností od 01.05.2021 do rejstříku škol
a školských zařízení

byla seznámena

– s návrhem Změny č. 5 Územního plánu
Dobruška

–

–

–

–

tj. k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
v jeho prospěch, ještě nedošlo a nemusí ani
dojít a aby souhlasilo s realizací projektu
„Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“
za uvedenou cenu bez ohledu na to, zda město Dobruška dotaci nakonec získá či nikoliv,
a se zahájením jeho realizace v nejbližším
možném termínu umožněném smlouvou
o dílo uzavřenou městem Dobruškou s vybraným dodatelem příslušné veřejné zakázky bez ohledu na to, že o poskytnutí této
dotace nebude jejím poskytovatelem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, v této době
rozhodnuto a nebude tak zřejmé, zda dotace
bude či nebude městu Dobrušce nakonec
poskytnuta a s uhrazením celé ceny z vlastních finančních prostředků města Dobrušky v případě, že by dotace nakonec nebyla
městu Dobrušce poskytnuta
schválit zaslání výzvy k vrácení celé dotace
ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, příjemci dotace Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Region Česká republika
s ohledem na kontrolou zjištěné nedodržení
účelu poskytnuté dotace
rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí dotací uvedených v příloze a schválit uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s úspěšnými žadateli
schválit uzavření Smlouvy o spolupráci
při realizaci záměru institucionální spolupráce měst Opočno a Dobruška při zajištění dostupnosti pobytové sociální služby
mezi Domovem F. A. Skuherského, z. ú.,
příspěvkovou organizací Sociální služby
Města Opočna, městem Opočno a městem
Dobruška
schválit změny Zakládací listiny ústavu
Domov F. A. Skuherského, z. ú., schválené Zastupitelstvem města Dobrušky dne
24.06.2020 usnesením č. ZM 11/11/2020

nesouhlasí

– jako vlastník sousedního pozemku parc. č.
2800/1 v obci a k. ú. Dobruška, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace, s umístěním neprůhledného betonového
plotu maximální výšky 2 m na pozemku
parc. č. 1290/57 v obci a k. ú. Dobruška

Rada města
dne 11.03.2021

rozhodla

– o poskytnutí / neposkytnutí dotací z rozpočtu města Dobrušky tak, jak je uvedeno
v příloze

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky

– schválit provedení rozpočtového opatření
číslo 4/2021 dle předloženého návrhu
– vydat Změnu č. 5 Územního plánu Dobruška formou opatření obecné povahy
– aby vzalo na vědomí cenu za realizaci veřejné zakázky „Sportovní hala v Dobrušce,
ulice Pulická“ ve výši 96.138.200,81 Kč vč.
DPH sjednanou ve smlouvě o dílo uzavřené
městem Dobruškou na základě provedeného
zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s vybraným dodavatelem této zakázky, společností PS BRNO,
s. r. o., a že město Dobruška obdrželo
na projekt „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ zatím pouze písemný příslib dotace z programu „11782 – Podpora rozvoje
regionů 2019+“ ve výši 30 mil. Kč ve formě Registrace akce a že k přiznání dotace,

schvaluje

– uzavření smluv o smlouvách budoucích
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu číslo: IE12-2006530/SoBS VB/02 a IE-12-2006530/
SoBS VB/47 název: Dobruška, Křovice
- rek. nn z RK_0282, se společností ČEZ
Distribuce, a. s.
– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
ze dne 07.03.2019 se společností CODE,
spol. s r. o.

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky

– souhlasit s případným poskytnutím slevy
společnosti Sodexo - integrovaný facility
management a zařízení školního stravování s.
r. o. (Sodexo s. r. o.) na nájemném za užívání prostor a vybavení školní jídelny v ZŠ Fr.
Kupky v Dobrušce za období od 01.09.2020
do 30.04.2021, a to maximálně ve výši 70 %.
Přesnou výši slevy a podmínky jejího poskytnutí stanoví Rada města Dobrušky
– prominout paní Adéle Vítové, IČO

07206755, část dluhu na nájemném za užívání prostor a vybavení kavárny ve Společenském centru - Kině 70 v Dobrušce
za období od 01.07.2020 do 31.03.2021,
a to ve výši 50 % z částky nájemného, která v jednotlivých kalendářních měsících
tohoto období připadá na dobu, po kterou
musela být kavárna na základě opatření
vydaných Vládou ČR či Ministerstvem
zdravotnictví ČR v souvislosti s epidemií
nemoci COVID-19 pro veřejnost uzavřena

Zastupitelstvo města
dne 15.03.2021
bylo seznámeno

– s rozpočtovými opatřeními č. 16/2020
a 1/2021 - 3/2021 schválenými Radou města Dobrušky

schvaluje

– provedení rozpočtového opatření číslo
4/2021
– Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 – 2029
– prodej bytové jednotky č. 741/9 v bytovém
domě čp. 741, 742 se spoluvlastnickým
podílem na společných částech bytového
domu na pozemku parc. č. 2150/8
– změny Zakládací listiny ústavu Domov F. A.
Skuherského, z. ú., IČO 09618724, schválené Zastupitelstvem města Dobrušky dne
24.06.2020 usnesením č. ZM 11/11/2020
– uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci záměru institucionální spolupráce měst
Opočno a Dobruška při zajištění dostupnosti pobytové sociální služby mezi Domovem F. A. Skuherského, z. ú., příspěvkovou
organizací Sociální služby Města Opočna,
městem Opočno a městem Dobruška
– poskytnutí dotací ve výši:
• 100.000 Kč na sociální službu Osobní asistence v roce 2021 příjemci Farní charita
Dobruška
• 10.000 Kč na sociální službu Odlehčovací
služby v roce 2021 příjemci Farní charita
Rychnov nad Kněžnou
• 60.000 Kč na sociální službu Nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež v roce 2021 příjemci OD5K10, z. s.
• 15.000 Kč na sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v roce
2021 příjemci Salinger, z. s.
• 144.750 Kč na sociální službu Domovy pro
seniory v roce 2021 příjemci Sociální služby Města Opočna
• 50.000 Kč na činnost v roce 2021 příjemci
FBC Dobruška z. s.
• 30.000 Kč na činnost družstva Dorostenci
a družstva Ženy A v celostátní 1. lize v roce
2021 příjemci FBC Dobruška z. s.
• 50.000 Kč na činnost v roce 2021 příjemci
SK Dobruška z. s.
• 180.000 Kč na činnost fotbalového oddílu
v roce 2021 příjemci SK Dobruška z. s.
• 50.000 Kč na činnost atletického oddílu
v roce 2021 příjemci SK Dobruška z. s.
• 5.000 Kč na činnost tenisového oddílu
v roce 2021 příjemci SK Dobruška z. s.
• 15.000 Kč na činnost skupin mažoretek
v roce 2021 příjemci Spolek rodičů a přátel
školy při Základní škole Františka Kupky
v Dobrušce
• 40.000 Kč na činnost sportovního klubu
vedeného pod AŠSK v roce 2021 příjemci
Spolek rodičů a přátel školy při Základní
škole Františka Kupky v Dobrušce
• 250.000 Kč na činnost v roce 2021 příjemci
Tělocvičná jednota Sokol Dobruška
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• 100.000 Kč na realizaci akce Festival F. L.
Věka 2021 příjemci Spolek F. L. Věka
• 359.000 Kč na realizaci projektu Pořízení
akumulátorového přetlakového ventilátoru, pořízení vysavače k likvidaci zátop
a povodní a zhotovení vestavby do technického zásahového automobilu a 14.000 Kč
na realizaci projektu Pořízení příslušenství
k akumulátorovému přetlakovému ventilátoru příjemci Česká republika - Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého kraje

bere na vědomí

– návrhy na změnu územního plánu s tím, že
návrhy budou zahrnuty do Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobruška, ze které
vyplyne potřeba pořízení změny územního
plánu, kde budou uvedené návrhy prověřeny a schvaluje starostu města Ing. Petra Lžíčaře jako určeného zastupitele, který bude
s úřadem územního plánování spolupracovat při zpracování Zprávy o uplatňování
Územního plánu Dobruška
– cenu za realizaci veřejné zakázky Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická ve výši
96.138.200,81 Kč vč. DPH sjednanou
ve smlouvě o dílo uzavřené se společností PS BRNO, s. r. o. a že město Dobruška
obdrželo na projekt Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická zatím pouze písemný
příslib dotace z programu 11782 – Podpora
rozvoje regionů 2019+ ve výši 30 mil. Kč
ve formě Registrace akce a že k přiznání
dotace, tj. k vydání rozhodnutí o poskyt-

nutí dotace v jeho prospěch, ještě nedošlo
a nemusí ani dojít a souhlasí s realizací
projektu Sportovní hala v Dobrušce, ulice
Pulická za uvedenou cenu bez ohledu na to,
zda město Dobruška dotaci nakonec získá
či nikoliv, a se zahájením jeho realizace
v nejbližším možném termínu umožněném
smlouvou o dílo uzavřenou městem Dobruškou s vybraným dodatelem příslušné
veřejné zakázky bez ohledu na to, že o poskytnutí této dotace nebude jejím poskytovatelem, Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR, v této době rozhodnuto a nebude tak
zřejmé, zda dotace bude či nebude městu
Dobrušce nakonec poskytnuta a s uhrazením celé ceny z vlastních finančních prostředků města Dobrušky v případě, že by
dotace nakonec nebyla městu Dobrušce
poskytnuta

souhlasí

– s vyhodnocením stanovisek, námitek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 5
Územního plánu Dobruška, vypracovaném
Odborem rozvoje města Městského úřadu
Dobruška ve spolupráci s určeným zastupitelem
– s případným poskytnutím slevy společnosti Sodexo - integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o.
na nájemném za užívání prostor a vybavení
školní jídelny v ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce
za období od 01.09.2020 do 30.04.2021,
a to maximálně ve výši 70 %. Přesnou výši

Z pracovního diáře starosty
■ Úterý 16. 2.: jednání bezpečnostní rady
ORP
■ Středa 17. 2.: jednání se zástupcem
Aqua servis o celoplošné deratizaci
■ Čtvrtek 18. 2.: schůzka s plk. gen. št.
Vladimírem Répalem, novým ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu
■ Pátek 19. 2.: jednání bezpečnostní rady
ORP, videokonference s hejtmanem
Královéhradeckého kraje, vystoupení
v pořadu ČT24 vysílaného z Deštného
v Orlických horách
■ Pondělí 22. 2.: schůze rady města, kon-

trolní den na stavbě 17 bytových jednotek
■ Pátek 26. 2.: porada vedoucích odborů
a oddělení městského úřadu a organizačních složek, jednání bezpečnostní
rady ORP, jednání finančního výboru
Královéhradeckého kraje
■ Pondělí 1. 3.: kontrolní den na stavbě
17 bytových jednotek, videokonference
s hejtmanem Královéhradeckého kraje
■ Čtvrtek 4. 3.: projednání pozemkových
úprav se zástupcem pozemkového úřadu na Spáleništi, on-line porada k přípravě oslav výročí 150 let od narození

Okénko poslance Petra Sadovského:
Pěkně půl na půl
Vážení
spoluobčané,
tento příspěvek
se nebude týkat
Dobrušky, ale naopak každého z nás.
Tak už to tady máme
zase! Starý vtip,
kdy se dohadují Rus
a Čech, jak si něco rozdělí. Rus říká, rozdělíme se bratrsky a Čech na to, žádný takový, pěkně půl na půl.
Vakcíny proti covidu nejsou v Evropské unii rozdělované spravedlivě podle
počtu obyvatel jednotlivých států, jak se
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členové bloku původně dohodli. To víme
všichni, ale konečně to na tiskové konferenci prohlásil i rakouský kancléř Sebastian Kurz. Tak snad se už začne něco
dít! Naše volání možná bude konečně
vyslyšeno!
A o co jde? Některé členské země si
zřejmě uzavřely separátní dohody s výrobci vakcín. A to je prostě problém!
A kde to vzniklo? Při postranním jednání v takzvaném řídícím výboru EU (steering board), který dle všeho působil jako
„bazar“, v němž se uzavíraly dodatečné
dohody mezi členskými státy a farmaceutickými firmami. Jenže všichni členo-

slevy a podmínky jejího poskytnutí stanoví
Rada města Dobrušky

promíjí

– paní Adéle Vítové, IČO 07206755 část dluhu na nájemném za užívání prostor a vybavení kavárny ve Společenském centru - Kinu
70 v Dobrušce za období od 01.07.2020
do 31.03.2021, a to ve výši 50 % z částky
nájemného, která v jednotlivých kalendářních měsících tohoto období připadá na dobu,
po kterou musela být kavárna na základě opatření vydaných Vládou ČR či Ministerstvem
zdravotnictví ČR v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 pro veřejnost uzavřena

vydává

– Změnu č. 5 Územního plánu Dobruška
formou opatření obecné povahy po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona,
že změna územního plánu není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu

ukládá
– starostovi města Dobrušky do červnového
zasedání Zastupitelstva města Dobrušky
prošetřit, zdali chybami v průběhu stavby
a navyšováním víceprací při stavbě 17 bytových jednotek v ulici Fr. Kupky nevznikla
městu Dobrušce škoda a v případě, že vnikla, zahájit kroky vedoucí k vymáhání této
škody po jejím původci

malíře Františka Kupky
■ Pátek 5. 3.: jednání bezpečnostní rady ORP
■ Pondělí 8. 3.: schůze rady
města, kontrolní den na stavbě 17 bytových jednotek, jednání s architektem Jurou Bečičkou
■ Úterý 9. 3.: jednání se zástupci ČEZ
distribuce, videokonference s hejtmanem Královéhradeckého kraje
■ Čtvrtek 11. 3.: kontrolní den na stavbě
prodejny Lidl
■ Pátek 12. 3.: jednání bezpečnostní rady
ORP
■ Pondělí 15. 3.: zasedání zastupitelstva
města
vé podepsali ujednání o utajení, takže se
těžko dozvíme, jak vypadají smlouvy…
Uvědomují si chlapci a děvčata z EU, že
tady jde o lidské životy?
Vypadá to, že bude v EU s vakcínami
ještě „zábava“. Všichni jsme si rovni, ale
někteří jsou si rovnější.
Hlavní prioritou je, aby se očkování zrychlilo a nejen v našem kraji se co
nejrychleji dostala vakcína k většině lidí.
Jedině očkování je totiž cestou z této situace, která už trvá dlouho, a všichni
bychom rádi viděli co nejjasnější světlo
na konci tunelu.
Dávejte na sebe pozor, dodržujte protiepidemická opatření a hlavně zůstaňte
zdraví.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
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nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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AKTUALITY Z MĚSTA
„Dobruška je hlavním městem české vojenské geografie“
Rozhovor s Vladimírem Répalem, novým ředitelem Vojenského
geografického a hydrometeorologického úřadu
V čele dobrušského Vojenského geografického
a hydrometeorologického úřadu stojí
od 1. ledna plukovník gšt. Ing. VLADIMÍR RÉPAL,
Ph.D.
Nového
ředitele jsme požádali o rozhovor,
ve kterém přiblížil nejbližší úkoly
a plány, ale i připravované oslavy sedmdesátiletého výročí příchodu vojenských
geografů do Dobrušky.
S jakými plány či záměry jste nastoupil
do funkce ředitele?
Na tuto otázku existuje jednoduchá,
ale současně i složitá odpověď. Především bych chtěl jednou předat svému
nástupci Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) alespoň v tak dobrém stavu, v jakém jsem ho
převzal od svého předchůdce plukovníka
gšt. Ing. Jana Marši, Ph.D. Lakonicky
řečeno, udržet stávající stav a pokračovat v rozvoji úřadu podle potřeb obrany
státu a možností rezortu obrany. Svět je
dnes vystaven celé řadě vojenských, humanitárních, epidemiologických a dalších
krizí, teroristických útoků nebo živelních
pohrom. Jejich řešení se mj. neobejde bez
kvalitních geografických a hydrometeorologických dat, informací a produktů,
které zásadním způsobem ovlivňují působení pozemních vojsk, vzdušných sil,
bezpečnostních a civilních složek půso-

bících v postižených
oblastech.
Mým Vizitka
cílem bude zajistit
Vladimír Répal se narodil 21. října 1970 v Rychnově nad
a rozvíjet schop- Kněžnou. Je absolventem Vojenské akademie (VA) v Brně,
nost úřadu nepře- oboru vojenská povětrnostní služba. První léta vojenského
tržitě
poskytovat života strávil jako meteorolog-synoptik na leteckých základkvalitní geografické nách Vzdušných sil AČR v Prostějově a Pardubicích. V září
a hydrometeorolo- roku 1997 nastoupil na VA jako odborný asistent skupiny
gické zabezpečení povětrnostní služby katedry letectva, kde se věnoval zejménaší armádě a pod- na problematice fyziky atmosféry. Se založením Univerzity
le potřeb i vojskům obrany a s tím souvisejícím vznikem katedry vojenské geoaliance NATO a or- grafie a meteorologie byl ustanoven jako vedoucí skupiny
gánům
krizového meteorologie. V roce 2012 přišel k VGHMÚř na funkci nářízení naší země. čelníka odboru, který dnes nese název hydrometeorologicSvět se mění a my kých technologií. A od roku 2019 vykonával funkci zástupce
v tomto duchu čelí- ředitele. V rámci vojenské kariéry se zúčastnil jako vojenme novým a novým ský pozorovatel mise OSN v Iráku (2002–2003) a jako mevýzvám a hrozbám. teorolog důstojník specialista na velitelství v Kosovu (2008)
Shodou
okolností a v Afghánistánu (2011, 2015).
jsme právě v tomto
Je ženatý, s manželkou Martinou mají dvě dospělé děti.
období zpracovali
v geografické službě AČR (GeoSl AČR) statut státních mapových děl, dále je to
a hydrometeorologické službě AČR provádění měřických geodetických prací,
(HMSl AČR) několik zásadních koncepč- zpracování geodetických a geografických
ních a strategických dokumentů na roky podkladů, zajišťování leteckého měřické2021 až 2030, které vychází z vládou ho snímkování a zpracování snímků, tvorschválené Koncepce výstavby Armády ba a údržba digitálních geografických dat,
České republiky 2030. V nich jsou nasto- nepřetržitý seizmický monitoring na odleny směry rozvoje všech oblastí naší pů- loučeném pracovišti Polom v nedalekém
sobnosti a mojí snahou bude naše ambice Sedloňově apod.
V oblasti hydrometeorologického zav maximální možné míře realizovat.
bezpečení plníme úkoly zejména v oblasti
Můžete přiblížit hlavní úkoly, které poskytování leteckých meteorologických
služeb ve prospěch vzdušných sil naší
úřad v současné době plní?
Úřad je ústřední pracoviště a hlavní pro- armády a poskytujeme všestrannou medukční zařízení GeoSl AČR a HMSl AČR teorologickou podporu našemu rezortu
a v celé řadě oblastí plní úkoly s celoar- i mimorezortním orgánům.
V oblasti globálních navigačních drumádní působností. Hlavními oblastmi naší
působnosti jsou geografické, hydrometeo- žicových systémů, úřad sehrává roli rerologické a polygra- zortního kontaktního místa pro oblast
fické zabezpečení, GPS a plní celou řadu úkolů zajišťujících
zabezpečení v ob- provoz navigačních zařízení a přístrojů
lasti
globálních v naší armádě.
V oblasti odborné přípravy a výcviku
navigačních
družicových systémů, úřad sehrává roli ústřední výcvikové záodborná
příprava kladny rezortu obrany ve všech oblastech
a výcvik a zásobo- naší působnosti, kdy zajišťujeme přípravu
vání geografickými a výcvik našich vojáků vysílaných do mezinárodních operací a podílíme se na sysprodukty.
V oblasti geo- tému rezortního vzdělávání.
A v neposlední řadě je úřad centrálním
grafického zabezpečení úřad plní řadu rezortním polygrafickým pracovištěm,
úkolů
spojených v rámci nějž zajišťuje ve dvou dislokacích
zejména s tvorbou – v Dobrušce a v Praze – tisk nejen karkartografických děl, tografických děl a dalších geografických
z nichž mnohá mají produktů, ale i tzv. merkantilního tisku
9
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rezortu obrany, tedy různých publikací,
formulářů, terčového materiálu apod.
Ve své působnosti má úřad i centrální
systém zásobování a distribuce geografických produktů. V areálu úřadu v Dobrušce je dislokován centrální rezortní sklad
map a dalších produktů, které distribuujeme nejen v rámci našeho rezortu, ale
i do skladů aliance NATO, zahraničním
partnerům, ale i českým orgánům krizového řízení.
Projevuje se koronavirová pandemie
nějak výrazně na chodu úřadu?
Samozřejmě, že se VGHMÚř nevyhnul
protiepidemickým opatřením při prevenci vzniku a šíření onemocnění covid-19.
V současné době provádíme preventivní testování všech příslušníků VGHMÚř
a od začátku března využíváme systém
práce home oﬃce pro přibližně polovinu zaměstnanců. Tato opatření mají samozřejmě dopad zejména na plynulost
plnění některých úkolů, je minimalizován
systém jednání a porad, ve větší míře je
využívána tzv. vzdálená komunikace, ale
veškerá opatření jsou přijímána tak, aby
nedošlo ke snížení našich schopností
zabezpečovat naše uživatele požadovanými geografickými produkty a meteorologickými informacemi, a to samozřejmě
ve standardní kvalitě. Ve světle pandemie
totiž nesmíme zapomínat na to, že naši
vojáci nadále působí v celé řadě zahraničních aliančních operací, že je potřeba dál
důsledně dbát na zajišťování obrany státu
a tudíž se na naší práci koronavirová pandemie nesmí nijak zásadně projevit a doposud naštěstí neprojevila. Ale ještě zpět
k pandemii.
V loňském roce se v praxi ověřila naše
schopnost operativního řešení krizových
situací. Naši specialisté se fyzicky podíleli na výstavbě systému Chytré karantény
pro potřeby Centrálního řídícího týmu covid-19, a to poskytnutím digitálních geografických dat a vytvořením aplikací pro
vedení potřebných informací nad nimi. To
vše „za pochodu“, pod tlakem a bez možností dlouhodobější přípravy. Je to ukázka
nadstandardních schopností našich pracovníků a za to bych jim chtěl i touto cestou veřejně poděkovat.
Vojenská geografie je svázána s Dobruškou od roku 1951, kdy vznikl tehdejší Vojenský topografický ústav. Vojsko
v novodobé historii bylo a je nedílnou
součástí města. Spolupráce s radnicí se
v posledních letech rozvíjí. Dokladem
toho je například stálá muzejní expozice vojenské geografie v Rýdlově vile.
Souhlasíte?
Jednoznačně ano. Zmíněná expozice
je ale jen onou pomyslnou „třešničkou
na dortu“, jakési vyústění mnohaleté spolupráce vojenské posádky a vojenských
geografů (v poslední době i meteorologů)
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s městem. Ta začala již v roce 1936, kdy
byla v Dobrušce zřízena vojenská posádka
a postaveny kasárny (1938). Rokem 1951
se datuje příchod vojenských geografů,
kteří se určitě do historie města zapsali nesmazatelným písmem.
Vojáci a civilní zaměstnanci vojenské
správy v Dobrušce nikdy netvořili uzavřenou komunitu, ale po celou dobu působili
ve společenských, kulturních a sportovních organizacích. Hráli divadlo, sportovali, spoluorganizovali kulturní akce,
provozovali lyžařskou školu a mnoho
dalších a dalších aktivit. Angažovali se
i v městských orgánech, působili a působí
v zastupitelstvu a radách města. Dokonce
se z řad našich zaměstnanců rekrutovali
i dva starostové – pánové Zrzavý a Lžíčař.
Fakt , že je právě zde zřízeno muzeum vojenské geografie, svědčí o tom,
jaké postavení si Dobruška na tomto poli
vydobyla ve více jak stoleté historii československé a české vojenské zeměpisné
služby. Po všech reorganizacích naší armády lze s mírnou nadsázkou říci, že se
Dobruška stala „hlavním městem české
vojenské geografie“. A tak je vnímána nejen v rámci naší armády, ale i v civilním
sektoru a u našich zahraničních partnerů.
V čem či v jakých oblastech vidíte možnost dalšího rozvoje spolupráce s městem?
Ačkoliv je VGHMÚř kromě Dobrušky mírově dislokován i v Praze - Ruzyni
a Kbelích, Prostějově, Olomouci, Čáslavi,
Sedleci-Vícenicích a Pardubicích, jeho
významná a počtem příslušníků největší
část působí v tzv. samostatném dislokačním místě Dobruška a v nedaleké lokalitě
Sedloňov-Polom. Takže v našem regionu.
Jak je zřejmé již z odpovědi na předchozí otázku, za dobu působení armády
v Dobrušce se podařilo mezi vojáky a vedením města a jeho občany vytvořit až
nadstandardně dobré a vstřícné vztahy.
Vždyť celá řada vojáků, kteří sem v minulosti přišli z různých krajů naší země, zde
založila rodiny, které tady žijí již v něko-

lika generacích. Celá řada místních občanů našla v našem úřadu zaměstnání a není
výjimkou, že u nás pracovaly a dodnes
pracují celé rodiny či několik generací
z jedné rodiny. To vše svědčí o skutečně
pozitivním vnímání armády u dobrušské
veřejnosti. Mým cílem bude tyto vztahy
pokud možno dál udržovat a rozvíjet. Vytváříme a nadále budeme vytvářet podmínky našim zaměstnancům pro práci
v městských organizacích a sportovních
klubech, pro práci s mládeží apod.
Samozřejmě jako jeden z největších
zaměstnavatelů ve městě budeme dál podle možností nabízet pracovní příležitosti
dobrušským a regionálním obyvatelům.
Vždy budeme ochotní a připravení podle
našich možností a schopností poskytovat
jakoukoliv podporu vedení města zejména
při plnění úkolů při krizových situacích.
Povodeň v roce 1998 prokázala naši
schopnost přijmout v areálu kasáren velké
množství záchranných jednotek s těžkou
vyprošťovací technikou. V tomto ohledu
má město Dobruška ve svých vojácích
stálou jistotu koncentrované síly schopné podat pomocnou ruku, kdykoliv to
bude potřeba. A v neposlední řadě – svojí kvalitní prací a angažováním se v mezirezortních i mezinárodních orgánech
a pracovních skupinách budeme nadále
šířit nejen dobré jméno české vojenské
geografie, ale i Dobrušky na národní i mezinárodní úrovni.
V letošním roce dobrušský úřad oslaví jubileum - 70 let svého trvání. Co
chystáte v rámci oslav? Myslíte rovněž
na civilní obyvatele?
Na konci září tohoto roku bychom
chtěli – pokud nám to ale pandemická
situace v zemi dovolí – uspořádat oslavy
k 70. výročí příchodu vojenských geografů do Dobrušky. S touto akcí bude spojeno
několik aktivit. V areálu VGHMÚř uspořádáme odborný seminář pro uživatele
geografických produktů a odborných služeb z řad rezortu MO a civilních partnerů.
Vrcholem oslav bude slavnostní shromáž-
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dění v Kině 70 za účasti pozvaných hostů,
zástupců města, současných a bývalých
zaměstnanců, doplněné o panelovou výstavu tematicky spojenou s tímto výročím,
která bude umístěna v přísálí kina a bude
přístupná veřejnosti. Po dobu trvání oslav
bychom rovněž chtěli vhodnou formou
představit široké veřejnosti v prostoru Rýdlovy vily současnou měřickou techniku.
Se Sdružením přátel vojenské zeměpisné
a povětrnostní služby se budeme po celou
dobu trvání oslav podílet na prezentaci
vojenské geografie ve vlastivědném muzeu v Dobrušce.
V Dobrušce působíte delší dobu, jak se
vám zde líbí?
I když služebně zde působím tři roky,
není mi tento kraj cizí. Narodil jsem se
v Rychnově nad Kněžnou a mám vzdálenou rodinu v Třebechovicích pod Orebem
a v Týništi nad Orlicí. Takže jsem zde

v podstatě „doma“. Svoji odpověď bych
formuloval ve dvou rovinách – pracovní
a osobní. Pracovně velice pozitivně hodnotím zejména šikovnost zaměstnanců
úřadu, z nichž většina pochází z Dobrušky
a okolí, a jejich schopnost plnit nelehké
odborné úkoly jak ve standardních podmínkách, tak v operativních a krizových

situacích. Stejně tak je na vysoké úrovni
i jejich pracovní odpovědnost, spolehlivost, nasazení a zejména schopnost učit
se novým věcem. Vždyť mnozí z našich
zaměstnanců nemají geografické vzdělání, ale dokázali se na nové úkoly přeškolit
tak, že si nezadají se specialisty, kteří dané
obory vystudovali. To mj. svědčí i o tom,
jací lidé v dobrušském regionu žijí.
V osobní rovině asi neřeknu nic objevného. Krásné město a jeho okolí, nedaleké
Orlické hory a všestranně výborné podmínky k životu. I pro člověka, který zde
působí dočasně, je přes týden ubytován
v provizorních podmínkách, a žije zde bez
rodiny, město poskytuje veškeré zázemí
a potřebné podmínky k takovému způsobu života. A jak jsem uvedl v předchozích
odpovědích – významným kladem tohoto podorlického města je pozitivní vztah
jeho obyvatel k vojákům, a s tímto poci(dr)
tem se zde o to lépe působí.

První dendrochronologické datování v Dobrušce
odhalilo stáří krovu rodného domku F. L. Věka
Rodný domek Františka Vladislava
Heka čp. 185 je příkladem měšťanské
předměstské zástavby, ale mnoho o něm
nevíme. Nejstarší písemný zápis se dochoval v knize postupů majitelů domů
z 19. 5. 1679, kde je zmíněn Václav Procházka jako pravděpodobný stavitel.
Zástavbu v tomto místě lze očekávat již
od středověku, na levém břehu Brtvy stávala osada Leštná, která Dobrušce předcházela. V roce 1759 zakoupil dům čp. 185
Václav Rab, od něj pak roku 1764 Josef
Hek. Nebyla to první nemovitost, kterou
si za svůj krátký pobyt v Dobrušce pořídil. Od svého tchána p. Javůrka několik
let předtím koupil nedaleko jiný dům.
V roce 1769 se v domku za branou
narodilo nečekané štěstí, nejmladší syn
František. Oběma rodičům bylo přes 40
let, maminka považovala synka za zázrak
a velmi k němu přilnula. O stavebním
vývoji rodného domu není mnoho zná-

Rodný dům Františka Vladislava Heka.

mo, na první pohled jsou patrné rozdíly
mezi západní částí s pavlačí a hlavní částí s mansardovou střechou, jiné úrovně
podlah, charakter sklepů, síla zdí. V 19.
století je již na mapách zobrazen v dnešní
dispozici písmene „L“. František Vladislav Hek jako starý muž napsal svůj životopis, v něm však z prvních let svého
života vzpomíná jen na příhodu o seznámení rodičů a zachránění topící se maminky. Jeho otec Josef Hek dům prodává roku
1773 za výhodnou cenu Mikuláši Klenovi
a kupuje dům čp. 17 na náměstí. Podrobně
se o tom dočtete v letošním čísle Dobrušského vlastivědného almanachu.
Vlastivědné muzeum se rozhodlo pro
dendrochronologické datování dřevěných
konstrukcí dochovaných v rodném domku
F. Vl. Heka. Provedl jej přední odborník
Ing. Tomáš Kyncl (DendroLab Brno). Podrobnosti o zajímavém projektu nám sdělila vedoucí muzea PAVLA SKALICKÁ.

Proč jste se rozhodli pro dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí
domku?
Jednak proto, že krov dožívá a střechu
rodného domu čeká velká rekonstrukce.
Tedy v budoucnu by to třeba již nebylo
možné. Podle stáří krovu můžeme pracovat
s projektem. Dalším důvodem bylo, že vývoji objektu a spolu s ním celého prostoru
za novoměstskou branou nebyla věnována
dostatečná pozornost a údaj v památkovém katalogu, že se jedná o stavbu vzniklou po roce 1806 bez bližší specifikace, se
nám nezdál dostatečný. A nakonec jsme
také byli badatelsky zvědaví.
Jaké jsou závěry dendrochronologie?
Krov nad hlavní částí objektu byl zhotoven ze smrků a jedlí skácených v létě
roku 1806. Podkorní letokruhy datující
rok kácení nebyly ukončeny, což znamená, že tyto stromy byly káceny v průběhu

Ing. Tomáš Kyncl (DendroLab Brno) odebírá jeden ze vzorků.
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vegetační sezóny cca květen–srpen. Stropní trám světnice je smrkový a byl skácen
mezi lety 1805–1807 (Kyncl 2021, Výzkumná zpráva).
Z toho vyplývají následující historické závěry: Dům čp. 185 postihl 9. května
1806 požár a kromě střechy zasáhl také
vnitřní prostor. Můžeme se domnívat, že
dům byl ihned opravován, protože i v minulosti bylo běžné kácet stromy v klidovém zimním období, k letnímu kácení
museli mít obyvatelé Dobrušky dobrý důvod. Kamenné obvodové zdi zůstaly pravděpodobně stát, oprava byla rychlá. Krov
nad západní částí je na první pohled mladší a je zhotoven z velmi subtilních trámů,
které nebylo možno datovat (neměly dostatek letokruhů).
Kde tedy vznikl osudný požár 9. května
1806?
Z Hekovy autobiografie i kronik plyne, že požár vznikl ve stavení pana Brože
vpravo za Solnickou branou (dnes křižovatka Solnická a Na Budíně). Zahořelo
mu máslo na kamnech v dřevěné světnici,
tak málo stačilo.

Čís. WK
1
2
3
4
5
6
7
8

A
A
A
A
A
A
A
A

konstrukce
krov hlavního domu
krov hlavního domu
krov hlavního domu
krov hlavního domu
krov bočního křídla
krov bočního křídla
krov bočního křídla
strop světnice

číslo
vzorku
4. vazba od J – vazný trám
Z2630
7. vazba od J – V krokev
Z2631
vzpěra S sloupku V stojaté stolice Z2632
vaznice Z stojaté stolice
Z2633
J krokev 5. vazby od Z
Z2634
S krokev 4. vazby od Z
Z2635
J krokev 2. vazby od Z
Z2636
1. stropní trám od J
Z2637
popis prvku
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jedle
smrk
smrk
smrk
smrk
smrk
smrk
smrk

počet
let./běl
93
67
65
70
47
49
46
56 (+ 1-3)

datum
skácení
1806 léto
1806 léto
1806 léto
1806 léto
x
x
1805-1807

Výsledky datování v přehledné tabulce, Tomáš Kyncl, DendroLab 2021.
všech tří vozů bylo zatím pro pilné práce
polní složeno na dvoře, z terstského vozu
asi deset centů oleje, tři sudy terpentýnu
a sud lihu v domě u dveří do sklepa“.
Toto se stalo osudným nejen domu čp.
17, ale pravděpodobně hrálo roli také při
šíření požáru do přilehlých stavení. Zrovna
tam dopadla po úderu větru báň radniční
věže. Očití svědkové popsali, jak z dvora proudil tekutý oheň zbarvený červeně,
žlutě, modře i zeleně, který znemožňoval
hašení. Večer 9. května uhasil po větrné
smršti většinu spálenišť liják. Pouze Hekův dům na náměstí hořel až do rána.

Věřili jsme, že Hekův rodný domek
ochránil
okolo
protékající vodní
tok. Co vás vedlo
k tomu, že jste začali pochybovat?
K úvaze, že protékající Brtva nemohla
zachránit rodný dům
národního buditele,
nás vedlo mimo jiné
několik vět z městské kroniky: „...dosáhli potoka, v němž
chtěli hořící oděv
na sobě uhasiti,
avšak voda byla tak
vřelá, že oba nebezpečně se spařili, měDobruška, Indikační skica (Národní archiv), 1840 (www.cuzk. síce k zahojení ran
cz/archiv), vyznačen Hekův rodný dům, jeho dům na náměstí potřebovali“ a dále
„Z celého města
a ohnisko požáru.
zachráněna
pouze
ulice
Opočenská a PuNa rychlém rozšíření požáru se podílely
lická,
jeden
domek
z
ulice
Křovické, šest
i jiné aspekty...
Ano, vítr foukal od jihu tak prudce, domků z ulice Domašínské a sedm domků
že se stříkačky před rozšířením požáru z ulice Svatodušské“, všechny tedy poměrběhem několika minut k místu ani nedo- ně daleko za branami města a mimo směr
staly. Většina domů byla dřevěných nebo větru. Podle kroniky „Během tří hodin
měla dřevěné patro, střechy kryly rákoso- lehlo popelem 269 domů s radnicí i věží,
vé či slaměné došky nebo dřevěné šinde- pivovarem, kostelem, zvonicí, děkanstvím,
le. I různě po městě bylo mnoho drobných kostnicí, sladovnou, dvěma školami, chudřevěných kůlen, stánků, trhových bud, dobincem, masnými krámy, pěti židovskýkteré dobře hořely a také znemožňovaly mi domy, synagogou a 69 stodol.“
se k domům dostat. Citujeme z Hekova
životopisu:
„Dne 6. května přivezl Hekovi těžce
naložený vůz bohaté zboží z Terstu. Náš
kupec byl pilně zaměstnán jarním setím,
jež se toho roku trvalými dešti v dubnu
zpozdilo. Druhého dne bylo mu dopraveno
rozmanité zboží na dvou vozech, na jednom z Prahy, na druhém z Vídně. Zboží ze

dřevina

Na facebookovém profilu muzea proběhla soutěž o knihu Dobruška – příběh
města. Soutěžící mohli před zveřejněním výsledků tipovat, kdy bylo káceno
dřevo krovu a stropu rodného domku
F. V. Heka. Jak se Dobrušťáci trefovali?
Lidé se o osud domku vždy zajímali a v této době nám připadalo zajímavé
veřejnost do odhalení tajemství zapojit.

Celkem muzeum obdrželo 34 tipů na své
facebookové stránce, další odhady přicházely jinou cestou. Nejčastější tipy
byly před rok 1769, zhruba k dobám, kdy
Hekovi domek koupili. Mnozí uvažovali
velmi logicky, dům mohl stát po dobu života předešlých majitelů a podobně. Měli
pravdu, taková data opravdu mohla vyjít,
nebýt katastrofy, která Dobrušku potkala.
Životnost krovu závisí na jeho materiálu
a konstrukci, ale neobvyklé nejsou ani
krovy 400 let staré. Zkrátka, většina z nás
věřila, že krov, nebo alespoň strop v interiéru, bude pamatovat dobu, kdy v domku František Hek poprvé zakřičel. Pravdě
blízko byly nakonec tipy v rozmezí 1806–
1809, pokud vezmeme v úvahu, že dům
čp. 185 se mohl nějaký čas opravovat.

Vítěz Martin Vanta převzal dárkovou tašku z rukou vedoucí muzea Pavly Skalické.
Správný rok 1806 tipnul jediný muž,
Martin Vanta (FB Wantik Martin) z Dobrušky, který nám popsal, že tak usoudil
po prostudování dostupných zdrojů na internetu. Gratulujeme!
(re)

Co to je dendrochronologie?
Dendrochronologie je metoda datování dřevěných prvků podle ročního přírůstku dřeva, tedy letokruhů,
postupným překryvem pro jednotlivé
druhy stromů a oblasti. Vzorky mohou
být odebrány vrtem, řezem a v některých případech může být dřevo datováno z fotografie letokruhů (nábytek,
desky). Podle toho, jak se stromu daří,
narůstá jeho dřevo. Změřením šíře alespoň 50 po sobě jdoucích letokruhů,
jejich srovnáním s křivkou dnes již
dosahující v Čechách do 12. století
a přítomností posledního podkorního letokruhu je pak možné určit dobu
skácení stromu s přesností na půl roku.
Metoda je spolehlivá, levná a dává
přesné výsledky.
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Ve staré kovárně se opět rozpálí výheň
V dobrušské staré kovárně se opět
rozpálí výheň a rozezvučí kladivo na kovadlině. Rada města rozhodla o zapůjčení
kovářské dílny uměleckému kováři Ondřeji Požárovi. Historický objekt z počátku 19. století na první pohled zaujme
netradičním průčelím s podloubím, které
tvoří tři sloupy. V roce 2000 byla kovárna
prohlášena kulturní památkou. Před čtyřmi lety ji město koupilo od Josefa Hájka,
jehož otec vedle kostela vyráběl předměty
denní potřeby - kladiva, sekery, motyky
a také koval podkovy koní.
Spojení s dětmi padlo
Město Dobruška původně plánovalo
spojit kovárnu se sousedním domem dětí
a mládeže spojovacím krčkem. Vznikla
ambiciózní studie propojující oba objekty.
V kovárně měly fungovat výtvarné dílny
pro děti. Interiér měl zároveň sloužit jako
výstavní prostor. „Z originálního projektu, od něhož jsme si hodně slibovali, sešlo. Přístavba domu dětí a mládeže a její
spojení s kovárnou byly finančně náročné
a podmínky udělené dotace byly obtížně
splnitelné. Město koupilo velkou administrativní budovu sloužící v minulosti jako
studijní středisko od Univerzity Karlovy.
Nákupem jsme eliminovali hrozbu, že by
nám ve městě vznikla obří ubytovna pro

pracovníky nedaleké průmyslové zóny
v Kvasinách,“ vysvětluje starosta Petr
Lžíčař.
Do „univerzity“, postavené na sklonku
50. let minulého století jako okresní úřad,
se přestěhuje většina městských úředníků.
Po nich se uvolní kanceláře v budovách
na náměstí a v jeho sousedství. „Dům
dětí a mládeže budeme moci přestěhovat
do vhodnějších prostor nabízejících například také taneční sál a zásluhou výtahu
i bezbariérový přístup. S paní ředitelkou
Šafářovou jsme našli společnou řeč,“
dodává starosta.
Historická dílna bude raritou
Vraťme se však do historické kovárny,
která se v nedávné době několikrát proměnila ve výstavní síň. Poprvé během Česko-francouzských dnů věnovaných výročí
malíře Františka Kupky. Velkoformátové
fotografie stylově zasazené v rezavých rámech do provizorní galerie situoval místní
fotograf Pavel Štěpán a vloni během krátkého uvolnění protiepidemických opatření v kovárně vystavovali pestrobarevné
květy jiřin manželé Kolenovi z Mělčan.
Zásluhou uměleckého kováře Ondřeje
Požára z Lična (na snímku) se původní
kovadlina, která v budově zůstala, ocitne
opět v permanenci. Svůj řemeslný fortel
s dobovými nástroji hodlá v dohledné
době předvést také
široké
veřejnosti.
„Chci se pokusit obnovit v dílně činnost,
která se tady prováděla v minulých
stoletích. Bude se
jednat o raritu, protože mi není známo,
že by v republice
fungovala jiná obdobná historická kovárna. Vybavení už
sice nebude stejné,
ale typově do dílny
patřit bude."

Kovář už Dobrušťáky přesvědčil
S kovářstvím je úzce spjato podkovářství, řemeslo, které se zabývá výrobou
a připevňováním podkov koním. Ondřej
Požár slibuje, že by se v Dobrušce mohli
koně opět kovat. „Já to dělat nebudu, ale
mám spoustu přátel, kteří to umějí. Mám
v plánu pozvat je a také tohle starodávné
řemeslo Dobrušťákům ukázat.“
Co všechno se v dobrušské kovárně
vrátí do původního stavu? „Chci se pokusit někdejší podobě co nejvíce přiblížit.
Výheň zůstane tam, kde byla kdysi. Měli
tady také buchar. Složitě se shání, ale mně
se to podařilo, takže jej tady instaluji,"
usmívá se kovář Ondřej Požár, jenž Dobrušťáky přesvědčil o své zručnosti a kreativitě vloni. Na návsi v Mělčanech byla
slavnostně odhalena originální železná
plastika Nejsvětější Trojice z Požárovy
dílny. Následně na Mělčanském kopci nahradila kříž, který tam kdysi stával.
Ondřej Požár v létě opětovně vdechne
život kovárně, jejíž nenápadné architektonické prvky si v minulosti vysloužily
dokonce pozornost umělců. Motiv dobrušské dílny s nezaměnitelnými sloupy
v průčelí se objevil na řadě obrazů či
pohlednic. Výtvarnice Jarmila Haldová
v osobitém papírovém betlému z Podorlicka namísto do chléva uložila malého
Ježíška právě do výhní vyhřáté dobrušské
kovárny.
(six)

Družstevní bytová výstavba se již realizuje
Návazně na uvedené podmiňující přípravné práce pro zahájení družstevní
bytové výstavby viladomů, které jsme popsali a dokumentovali v lednovém a únorovém Dobrušském zpravodaji, můžeme
uvést, že se je podařilo zvládnout, a plně
zrealizovat.
Stavební společností Ch&T byl vybudován zpevněný přístup přes pozemek
smluvně zapůjčený vojenským úřadem
do prostoru staveniště pro vjezd zemních
a stavebních strojů. Na základě samostatného souhlasného povolení odboru vý-

stavby a životního prostředí města byly
v něm vytěženy veškeré stromy a dřeviny včetně jejich seštěpkování. Dále dle
uzavřené smlouvy s ČEZ byly přeloženy stavbu limitující podzemní kabelová
vedení VN a NN. Byl rovněž přeložen
kolidující datový optický kabel pro krytý bazén. Celé území staveniště je nyní
z bezpečnostních důvodů mobilně oploceno, je vybudováno buňkové zázemí pro
vedení a pracovníky stavby. Na staveniště
je dořešen přívod elektrické energie pro
stavební stroje a jeřáby.

Toto
všechno
bylo třeba dopředu
provést pro zahájení vlastní stavební
činnosti. V prvních dnech měsíce dubna,
kdy obdržíme stavební povolení v právní
moci, bude zahájeno skrývání vrchní části
zeminy za dozoru archeologických odborníků. Započne její postupný řízený odvoz
na mezideponii, která nám byla umožněna
za podpory vedení města a technických
služeb. Tato kvalitní uložená zemina bude
před dokončením staveb z velké části vy13
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užita na terénní úpravy a výsadbu projektem určené zeleně.
Tolik stručně k dosud provedeným
přípravným pracím, které zde budou návazně pokračovat výkopy pro uložení vodovodního a kanalizačního potrubí. Dále
nového teplovodního rozvodu jednak pro
stávající bytové domy, ale i pro nově budované jako náhrada za stávající nadzemní část, která po přepojení a odzkoušení

bude zcela odstraněna.
Od počátku se zodpovědně snažíme společně vše dokumentovat a vytvářet potřebný průběžný fotografický
materiál, který po dokončení výstavby
následně poslouží jak k archivaci, tak
i možnému představení široké dobrušské
veřejnosti.
Na závěr naší informace je třeba ještě
uvést, že všechny bytové domy jsou plně

obsazeny, smluvně mezi námi a budoucími uživateli vypořádány. Dochází nám
ještě další jednotlivé písemné žádosti
od zájemců o jejich zařazení, které pouze
evidujeme pro případ možného odůvodněného odstoupení některého ze stávajících
stavebníků. Úplný přehled naplněnosti je
stále k nahlédnutí na webových stránkách
našeho družstva.
Karel Joukl,
předseda představenstva SBD Dobruška

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dobruška
Pro celé území města Dobruška (tedy
všechny místní části a příslušná katastrální území) je v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
„stavební zákon“) zpracován Územní plán
Dobruška, který je účinný od 31. 12. 2015.
V roce 2018 byla pořízena Změna č. 2,
v roce 2020 Změna č. 4, v roce 2021 Změna č. 5, v současné době se pořizuje Změna č. 3. Územní plán je v listinné podobě
k nahlédnutí v kanceláři úřadu územního
plánování, odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška, nám. F. L. Věka
32. V elektronické podobě je kompletní
územní plán k nahlédnutí na webových
stránkách města www.mestodobruska.cz,
v sekci Město – Územní plán.
V souladu s §55 stavebního zákona je
nutné každé čtyři roky od nabytí účinnosti územního plánu vyhodnotit jeho
využití a vypracovat tzv. zprávu o uplatňování územního plánu (dále jen „Zpráva“). Výsledkem této Zprávy může být

konstatování, že účinný územní plán
nadále vyhovuje požadavkům obce, nedošlo ke změnám podmínek, za kterých
byl územní plán vydán a není třeba přistoupit ke zpracování změny územního
plánu (zejména u malých obcí s nízkým
počtem obyvatel a malým rozvojem).
V jiném případě jsou při vyhodnocování
územního plánu zjištěny nové skutečnosti
nebo nové potřeby v rozvoji obce, které
si vyžadují zpracování změny územního
plánu a součástí Zprávy jsou pak pokyny
pro zpracování návrhu změny územního
plánu. V takovém případě návrh Zprávy
nahrazuje zadání změny územního plánu
a dále se pokračuje v pořizování změny
územního dle stavebního zákona. Proces
pořizování územního plánu je uveden
na webových stránkách města, v sekci
Úřad – Územní plánování – Jak probíhá
pořizování ÚP.
S ohledem na výše uvedené budou
do 15. 4. 2021 přijímány písemné podněty na změnu územního plánu (formulář je

zveřejněn na webových stránkách města
pod odkazem www.mestodobruska.cz/
urad/dokumenty-a-formulare/rozvoj-mesta/ – Návrh na pořízení územního plánu).
Písemné podněty je možno doručit poštou
na adresu Město Dobruška, nám. F. L.
Věka 11, 518 01 Dobruška nebo osobně
na podatelnu městského úřadu v Dobrušce. Žadatele o změnu územního plánu
upozorňujeme, že podle §55 odst. 4 stavebního zákona lze změnou územního
plánu vymezit další zastavitelné plochy
pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch, tzn.
požadavek musí být řádně zdůvodněn.
O zařazení návrhu do změny územního
plánu rozhoduje zastupitelstvo města, stejně tak rozhoduje o způsobu úhrady změny
územního plánu dle Zásad postupu při pořizování změn Územního plánu Dobruška,
které jsou uveřejněny na webových stránkách města, v sekci Úřad – Územní plánování – Zásady postupu při pořizování
změn Územního plánu Dobruška.

Rex nalezl nový domov
V polovině měsíce února jsme požádali
veřejnost o pomoc při hledání domova pro
německého ovčáka Rexe, kterému náhle zemřel jeho pán, a z rodiny se o něj nebyl nikdo
ochoten postarat. Temperamentnímu psovi
ve věku zhruba tří let je těžké nového pána
najít. Na jeho transport do záchytného kotce musela být použita narkotizace, jelikož
k sobě nenechal nikoho přiblížit a všem nám bylo jasné, že převýchova nebude jednoduchá a bude to chtít pevné nervy a jistou
míru zkušeností. Nicméně po týdnu stráveném v záchytném kotci
se podařilo nového pána nalézt. Zkušený kynolog si Rexe vyzvedl a ten nyní hlídá statek s ovcemi, koňmi a dalšími zvířaty
14

na Broumovsku proti divokým vlkům, kteří nového pána obtěžují, namísto trápení se v kotci útulku.
Bc. Adolf Soumar, vrchní komisař MP Dobruška
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Hadí manévry dobrušských hasičů v Chlístově
Nezvaný host zavítal ve středu 10. března do rodinného domu
v obci Chlístov. Majitelka zahlédla, jak se do skuliny v cihlové zdi domu dostává asi metr dlouhý had. Vzhledem k tomu,
že nebylo zřejmé, o jakého hada se jedná, a v domě bylo malé
dítě, měla ze zvířete obavu a požádala o pomoc hasiče. Na místo
byla vyslána profesionální jednotka z Dobrušky. Hasiči zjistili,
že se naštěstí jedná o nejedovatou užovku. Podařilo
se jim hada opatrně vylákat z mezery mezi cihlami
ven a odchytit jej. Odtud
putoval do nádoby, která
posloužila k bezpečnému
převozu do volné přírody,
kam hasiči plaza vypustili.
(mg)

Oznámení o deratizaci na území města Dobrušky
Dle platné legislativy na úseku DDD
(Odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění) proběhne v termínu od 15. dubna
jarní část deratizace města, kterou bude
provádět firma Ing. Jaroslav Drbálek DERATEX Ochranná dezinfekce DDD (Pozďatín 67, 675 03 Budišov u Třebíče).
Deratizace je prováděna tzv. pulzační metodou za použití antikoagulantů II.
a III. generace. Tato metoda a používání
nejnovějších přípravků zaručuje 95 – 97%
účinek deratizace a řádné využití finančních prostředků určených na deratizaci.
Deratizace proběhne v prostorách kanalizační sítě a teplovodních kanálů,
na veřejných prostranstvích, zejména
u odpadových nádob a ve všech objektech
v majetku města včetně úřadu, školských,
kulturních a sportovních zařízení. S touto
akcí souvisí i deratizace objektů a prostranství firem, objektů soukromě hospodařících zemědělců, ale i obyvatel s chovem

užitkových zvířat, obytných objektů, potravinářských obchodů, zdravotnických
zařízení, restauračních a stravovacích zařízení. Má-li být tato akce úspěšná, je třeba
deratizaci provádět pravidelně a celoplošně na území celého města. Deratizaci lze
realizovat pouze v místech, kde majitel
nebo provozovatel umožní provést všechna opatření, včetně následných kontrol,
doplňování nástrah, sběru případných uhynulých hlodavců a zbytků po deratizaci.
Pracovník, který bude provádět deratizaci, si od vlastníka nebo provozovatele
objektu vyžádá prohlídku všech stanovišť
určených k deratizaci, zjistí druh hlodavce, současný stav napadení a stanoví deratizační přípravek. Rozmístění nástrah bude
zabezpečeno tak, aby nebyly dostupné dětem, domácím zvířatům, volně žijícím živočichům a aby nedocházelo ke zbytečné
kontaminaci životního prostředí.
Objekty, ve kterých bude provedena
deratizace, budou označeny výstražnými

letáky
upozorňujícími na tuto činnost, bude uveden
den zahájení deratizace a den provedené kontroly, popřípadě dalších kontrol
a doplnění nástrah. Po vymizení hlodavců provedou pracovníci firmy odstranění
všech dostupných uhynulých hlodavců.
Na provedené práce poskytuje firma záruku do příští pravidelné deratizace.
Deratizace se provádí na náklady
vlastníka nebo nájemce objektu. Pokud
předložíte doklad, že deratizaci provedla ve stejném období jiná odborná firma
a umožníte provést pracovníkovi, který
vás navštíví, kontrolu nakladených návnad, pak jste splnili svoji povinnost.
Bližší informace zájemcům poskytne
vedoucí Technických služeb města Dobrušky Vlastislav Kunc – tel. 602 240 343.
Ing. Ivan Ešpandr,
vedoucí odboru rozvoje města

Nový web provede cestující veřejnou dopravou v kraji
Královéhradecký kraj spustil nový web
určený cestujícím ve veřejné dopravě.
Zajistí lepší informovanost a dostupnost
poskytovaných dopravních služeb v regionu. Lidé web naleznou na adrese www.
dopravakhk.cz.
„Na novém krajském webu lidé naleznou vše potřebné pro cestování veřejnou
dopravou. Mohou si zde rychle vyhledávat své spoje, najdou zde informace o aktuální poloze autobusů a vlaků, výlukách
či uzavírkách nebo všeobecné aktuality
z oblasti veřejné dopravy. Věřím, že nový
web bude užitečný a praktický pro všechny cestující, kteří využívají veřejnou dopravu v našem kraji pravidelně, nebo tudy
třeba jen projíždí,“ uvedl radní pro dopravu Václav Řehoř.

Na novém dopravním webu lidé najdou také nově odjezdníky z vybraných
zastávek a také seznam zaručených přípojů. Nechybí zde ani přehledné informace
o jízdném a tarifech IDS IREDO.
Královéhradecký kraj aktivně podpo-

ruje cestování za výlety prostřednictvím
autobusů a vlaků, proto ani na novém
webu nechybí tipy na výlety po celém
kraji, na které lze pohodlně vyrazit ve vlacích či linkových autobusech.
Vedle nových webových stránek mohou lidé sledovat krajskou veřejnou
dopravu také na sociálních sítích, kde
najdou další aktuality, fotografie či informace a mohou zde diskutovat o nových
podnětech, zveřejňovat názory či dotazy.
Aktivní je veřejná doprava na: www.facebook.com/dopravakhk a www.twitter.
com/dopravakhk.
(re)
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Nový jízdní řád autobusů přináší více přímých spojů
a rychlejší spojení Hradce s Dobruškou
Od neděle 7. března 2021 jezdí autobusy podle nového jízdního řádu. Změny
přinášejí více přímých spojů mezi většími
městy.
Odpoledne každou hodinu
Komplexní změny se dočkala linka
IREDO 264 Deštné v Orlických horách
– Bačetín – Dobruška – Opočno – Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové.
Na lince došlo k zavedení nových přímých
spojů mezi Hradcem Králové a Deštným
v Orlických horách.
Nové spoje jedou v pracovní dny
z Hradce Králové ve 12.50, 13.50 a 16.50,
z Dobrušky pokračují do Deštného v Orlických horách. V odpolední špičce je tak
nabídnuto rychlejší spojení mezi Hradcem
Králové, Opočnem a Dobruškou každou
hodinu od 12.50 do 18.00 hodin. V Opočně je zajištěna přestupní vazba vybraných

spojů na linku IREDO 265 ve směru Přepychy, Voděrady, Lično (13.40, 14.35,
15.40, 16.35), resp. Bolehošť (14.38).
Díky této změně došlo v odpolední špičce
ke zkrácení doby nutné k přepravě o 15 až
20 minut oproti bývalému stavu. Stejně tak
jsou zajištěny přípoje v Dobrušce na spoje směr Dobré, Nový Hrádek a Olešnice
v Orlických horách. V opačném směru je
spoj s odjezdem v 6.31 z Deštného v Orlických horách nově protrasován přes Třebechovice pod Orebem do Hradce Králové.
Z Dobrušky jsou zavedeny nové spoje
do Hradce Králové v 11.25 a 14.15 hodin.
Z důvodu minimálního využití se ruší
spoj v 8.25 z Třebechovic pod Orebem
do Dobrušky a 7.46 z Třebechovic pod
Orebem do Dobrušky.
Školní spoj na Nový Hrádek
Na základě dlouhodobé žádosti Olešni-

ce v Orlických horách došlo od 7. března
2021 k uspíšení školního spoje z Olešnice
v Orlických horách přes Sněžné. Autobus
jede z Olešnice nově již v 7.18 a na Nový
Hrádek přijede v 7.42 hodin.
(mf, dr)

Ošetření dvou topolů kanadských
První březnový čtvrtek byl proveden
ozdravný a bezpečnostní prořez dvou
topolů kanadských na pravém břehu Brtevského potoka nedaleko Střední školy –
Podorlické vzdělávací centrum.
„Původně měly být oba monumentální topoly skáceny společně s nedalekým
jasanem, který nebezpečně zasahoval
na pozemek u rodinného domu. Usoudili
jsme, že by byla škoda přijít o tak pěkné
stromy s obvodem více než čtyři metry
a výškou téměř třicet metrů. To potvrdil i odborný posudek certifikovaného
arboristy z Okrasné zahrady arboristika

s.r.o. ze Žďárek. Jsem rád, že se podařilo
zachovat dvě místní dominanty i pro další
generace,“ řekl Vlastislav Kunc, vedoucí
dobrušských technických služeb.
Ošetření provedl Adam Čejchan pomocí horolezecké techniky. Cílem zdravotního řezu bylo zajištění dlouhodobé
vysoké funkčnosti stromů při udržení
co nejlepšího zdravotního stavu, vitality
a provozní bezpečnosti. Řez byl zaměřen
na celoobvodovou redukci koruny stromů
do průměru větví dvacet centimetrů, tím
bylo sníženo riziko vylomení kosterních
větví. Provedeným zásahem se zajistila

stabilita stromů a byla prodloužena jejich
životnost. Předpokládaná udržitelnost topolů je výhledově 30 až 40 let.
(dr)

ADVOKÁT RADÍ
Řidičské oprávnění a exekuce
Bývalý manžel dlouhodobě neplatí
výživné na syna, ten už chodí na vysokou školu a musí pracovat, místo aby
studoval. Já jsem už v důchodovém
věku, takže mu nijak moc vypomáhat nemohu. Ačkoli bývalý manžel má
dost peněz, tak se ani exekutorovi nedaří z něj peníze dostat, protože všech16

ny příjmy jsou jen z ruky do ruky, je
OSVČ a oficiálně má příjem minimální. Slyšela jsem ale, že prý lze odebrat
řidičský průkaz, dokud nezačne platit
a pokud by řídil, tak může jít i do vězení. Co je na tom pravdy? Bývalý manžel
se živí jako řidič kamionu, takže by ho
to mohlo donutit, aby platil.

Informace, které máte, jsou správné.
Skutečně exekuci lze dnes vést i tak, že
se pozastaví řidičské oprávnění. Je tomu
tak v případech, kdy je vymáháno výživné na děti, týká se to ale i zletilých do 26
let věku, pokud se připravují na budoucí
povolání, tedy pravděpodobně i vašeho
syna, pokud řádně studuje vysokou školu
a vyživovací povinnost tedy trvá.
Vše probíhá tak, že exekutor vydá exe-
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kuční příkaz, kterým pozastaví řidičské
oprávnění. Řidič od okamžiku doručení nesmí řídit. Pokud by přesto dál řídil,
tak se ale nejedná o trestný čin maření
výkonu úředního rozhodnutí, jako by
tomu bylo v případě, kdyby měl uložený například zákaz řízení. Jak konstatoval v publikovaném rozhodnutí z konce
minulého roku i Krajský soud v Praze,
takové jednání by bylo potřeba hodnotit
jako přestupek dle zákona o silničním
provozu. I tak by mu ale za takové jednání hrozil jednak zákaz řízení až na jeden
rok, za jehož porušení už by mohlo přijít i trestní stíhání, zároveň pak i pokuta
až 10 000 Kč.

V daném případě by mohl být ale problém s tím, že se bývalý manžel živí jako
šofér. Zákon totiž říká, že exekutor zruší
příkaz k provedení exekuce tímto způsobem, pokud povinný prokáže, že k uspokojování základních životních potřeb
svých a osob, ke kterým má vyživovací
povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění. A k řízení kamionu nepochybně řidičské oprávnění potřeba je.
Vydaný exekuční příkaz tedy nemusí mít
dlouhého trvání.
Pro úplnost je ještě třeba doplnit, že
druhým případem, kdy se zruší exekuční příkaz je ten, kdy o to zažádá povinný
poté, co doplatil dlužné výživné. Nezbývá

než popřát, aby prováděná exekuce skončila právě takto.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
Jeseniova 10, Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná advokátní
pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů,
exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ jsou podpořeny prostředky ze státního
rozpočtu ČR, v rámci dotačního programu
MPSV ČR - Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.

Sociálně-právní ochrana dětí
Děti jsou naší prioritou!
Důležitou rolí orgánu sociálně-právní
ochrany dětí (tzv. OSPOD) je veřejnoprávní opatrovnictví. Jedná se o zastupování
dítěte v soudním řízení, které nemá dostatečnou svéprávnost k tomu, aby mohlo v určité záležitosti jednat samostatně,
a současně zde není jiná osoba, která by
měla oprávnění dítě zastoupit a mohla jej
zastoupit (při hmotněprávních jednáních,
při procesních jednáních).
Soud na základě příslušných zákonů
v rámci řízení péče o nezletilé ustanovuje opatrovníka nezletilému účastníkovi
řízení, kterým bývá zpravidla OSPOD.
Ten vystupuje v roli “advokáta” dítěte, chrání zájmy dětí u soudních řízení, jelikož jejich rodiče nemusí být
zcela objektivní při hledání opravdového
zájmu dítěte.
Kolizní opatrovník je procesním zástupcem dítěte. Základní zásadou, která
určuje postavení kolizního opatrovníka, je

zásada rovnosti účastníků soudního řízení
(kolizní opatrovník tedy nemůže mít autoritativní oprávnění a povinnosti ve vztahu
k ostatním účastníkům řízení – rodičům
dítěte, musí splňovat záruky nezávislosti
a objektivity). V otázkách péče a výchovy
o děti je prioritně na rodičích, aby se v zájmu svých dětí dohodli.
Klíčová pracovnice OSPOD v roli kolizní opatrovnice informuje rodiče o tom,
že OSPOD byl ustanoven kolizním opatrovníkem a nabídne možnost spolupráce
s cílem zajistit co nejlepší zájem dítěte.
Zároveň poučí rodiče o právech a povinnostech, které jim vyplývají z rodičovské odpovědnosti. OSPOD preferuje, aby
konzultace na OSPODu byla za účasti
obou rodičů.
Po pravomocném ukončení soudního
řízení končí funkce kolizního opatrovníka. OSPOD může dále intervenovat pouze
v případě, že by na základě vyhodnocení

5. ročník

spočívat v individuálním právním poradenství v oblasti dluhů, exekucí, bydlení,
zaměstnání. Cílem mobilní právní pomoci
je zajistit pro občany (50+) možnost individuální osobní konzultace s advokátem.
Díky vstřícnému přístupu manželů Horákových z Centra pro všechny generace se 4. ročník bezplatné právní pomoci
uskuteční opět v prostorách tohoto centra
nad restaurací Jelen (nachází se zde RC
Sedmikráska a VK Vješák, náměstí F. L.
Věka 24, Dobruška - vchod od občerstvení U Sedmikrásky).
Na konzultaci navazuje další možná
právní pomoc, která bude poskytována
zejména prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo písemně.
Občané, kteří budou mít zájem o tuto
bezplatnou individuální advokátní pomoc,
mají možnost objednání konzultace
na telefonním čísle 776 703 170. Službu je možné využít i bez předchozího ob-

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ POMOCI
DLUHY, EXEKUCE, BYDLENÍ,
ZAMĚSTNÁNÍ
Je vám více než 50 let?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu
a nevíte, jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich
blízkých exekutor vybílí byt nebo účet?
Přemýšlíte o řešení dluhů osobním bankrotem?
Bojíte se, že přijdete o bydlení?
Nemáte prostředky na komerční právní
pomoc?
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Dobruška pro vás ve spolupráci s Iuridicum Remedium, z. s., připravil další
ročník jednodenní bezplatné mobilní advokátní poradny v Dobrušce, která bude

situace dítěte a jeho rodiny dospěl k závěru, že se jedná o ohrožené dítě. Pokud
by závěr o ohrožení dítěte nebylo možné
dovodit, pak je OSPOD (klíčová pracovnice) povinen poskytnout rodičům pouze
poradenskou činnost podle § 11 zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů a rodiče v rámci základního sociálního poradenství nasměrovat na případné vhodné
zdroje pomoci.
Další informace jsou dostupné přímo
na webových stránkách MěÚ Dobruška –
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
(sd)
jednání. Je ale možné, že na neobjednané
zájemce o pomoc se nemusí dostat řada,
přednost budou mít občané objednaní.
MÍSTO: Centrum pro všechny
generace Dobruška
DATUM: 19. dubna 2021
ČAS:
10.00 – 17.00
(poslední klient v 16.30.)
V případě trvání protiepidemických
opatření a nemožnosti uskutečnit osobní
konzultace, bude poradenství poskytováno telefonicky.
Bližší informace vám sdělí:
Ing. Mgr. Simona Dolková 606 743 984
Bc. Kristýna Hanzlíčková 777 418 284
NA KONZULTACI SI S SEBOU PŘINESTE POTŘEBNÉ DOKUMENTY,
KTERÉ SE K VAŠEMU PROBLÉMU
VZTAHUJÍ.

776 703 170
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Do Občanské poradny můžete zajít přímo v Dobrušce
Od 9. dubna 2021 díky podpoře města
začne v Dobrušce fungovat kontaktní místo Občanské poradny z Hradce Králové.
Poradna bezplatně pomáhá všem, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci nebo jim taková situace hrozí, ať už třeba z důvodu
věku, zdravotních problémů, kvůli krizové životní a sociální situaci, nedostatku
informací, financí nebo dovedností.
Máte problém s dluhy a chcete se dostat
z dluhové pasti či dokonce požádat soud
o oddlužení? Potřebujete řešit rodinné
problémy jako rozvod, výživné, majetkové vypořádání, dědictví? Nemáte zajiště-

né bydlení, řešíte nájemní smlouvu nebo
sousedské spory? Chcete si obhájit svá
práva jako spotřebitele a nedat šanci podvodníkům a šmejdům? Jste obětí či svědkem trestného činu? Není vám lhostejné
eskalující domácí násilí? Nebo se třeba jen
neorientujete v sociálním systému (dávky,
sociální pojištění, sociální služby)? Pro
všechny tyto případy je tady Občanská
poradna. Vyslechneme vás, navrhneme řešení a další kroky budou zcela na vás.
Už dál nezametejte problémy pod koberec, nezahazujte soudní obsílky a využijte možnost konzultace s poradcem, který

bude v Dobrušce k dispozici vždy první
lichý pátek od 9 do 15 hodin v diskrétním prostředí Hotelu Dobruška, Solnická
777 (přízemí vpravo od recepce). Osobní
návštěva je možná po předchozí domluvě na konkrétním termínu (samozřejmě
za splnění nařízených hygienických opatření kvůli covidu-19), stačí, když si zavoláte
PO - ČT 9 - 15 hodin na tel. č. 734 734 818.
K prvnímu kontaktu můžete využít
také: e-mail ophk@ops.cz, přímý dotaz
z webovek www.ops.cz nebo chatové poradenství na facebooku @ObcanskaporadnaOnline.
(zh)

ku do okresu minimálně 15 000 dávek
od společnosti Pfizer&BioNTech (leden
2 310 dávek, únor 2 778 dávek, březen
předpoklad 5 400 dávek). Od výrobce
Moderna a AstraZeneca objem dodaných
dávek v době psaní článku zatím nemáme. S ohledem na schválení vakcíny společnosti Johnson & Johnson Evropskou
komisí předpokládáme dodávky i této
vakcíny, která bude pravděpodobně směřovat k praktickým lékařům.
Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše webové stránky pod odkazem

„Rezervace Očkovací centrum Nemocnice Náchod“. Na stránkách naleznete
krátký návod postupu přihlášení prostřednictvím centrálních systémů. Uveřejněné
Informované souhlasy si můžete dopředu
nastudovat a podepisujete je před vlastním podáním očkovací látky. Preferované
očkovací místo (Náchod/Broumov/Jaroměř) volíte již při registraci k očkování.
Velikonoce jsou nejen svátky jara, ale
také naděje. Proto vám přejeme, abyste
nadcházející velikonoční svátky a jarní
dny prožívali s nadějí, že epidemická situace se v našem regionu zlepšuje a blíží
se snad čas, kdy se budou moci alespoň
některé věci začít vracet do svého původního stavu.
Děkujme, že na nás myslíte.
Vaše nemocnice

Průběh očkování
Na konci února padlo definitivní rozhodnutí Krizového štábu krajského úřadu
týkající se strategie očkování v Královéhradeckém kraji. S ohledem na možnost
zapojení praktických lékařů do očkování
nebude třeba vytvářet velkokapacitní centra, ale očkovací centra v jednotlivých
nemocnicích se vhodně doplní menšími
centry a praktickými lékaři ochotnými zapojit se do očkování proti covid-19.
V okrese Náchod bude největší očkovací centrum v nemocnici v Náchodě
(máme již otestováno, že zvládne kapacitu
minimálně 22 000 dávek měsíčně). Dále
očkovací centrum v nemocnici v Broumově s kapacitou přibližně 5 000 dávek
měsíčně, (očkuje od 22. 3.). V Jaroměři
na poliklinice bude očkování zajišťovat
společnost EDUMED s kapacitou 6 000
dávek měsíčně. Tato páteřní síť bude doplněna praktickými lékaři. Od dubna se
tempo očkování výrazně zrychlí. Přislíbeno máme k datu psaní tohoto příspěv-

Fotozpráva
Pracovníci technických služeb poslední únorovou středu odstranili z dobrušských ulic TŘI NEMOCNÉ STROMY.
Dva uschly a jeden napadl kůrovec.
V Domašínské ulici šla dolů borovice vej-

mutovka, uprostřed Solnické ulice byla
odstraněna jedle ojíněná a v Družstevní
padla douglaska tisolistá. V dubnu dojde jako každoročně k výsadbě nových
stromů a okrasných keřů, které zkvalitní
životní prostředí v našem městě.
(dr)
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Epidemie cholery
Nakažlivé nemoci byly metlou lidstva
takřka ve všech historických obdobích.
Zvláště nebezpečné byly ty se smrtelnými
následky. V našem středověku to byl zejména mor, zvaný také černá smrt, který
kosil lidi po tisících a v některých obdobích zasáhl celou Evropu. Nevyhnul se ani
Čechám, ani našemu městu, i když podrobnější záznamy nezůstaly zachovány. Naše
země byly postihovány morovými ranami
již od 14. století a mnohdy si nemoc vyžádala oběti, představující až polovinu stávající populace. Poslední morová epidemie
se v Čechách vyskytla v letech 1713–
1715 a zemřelo na ni kolem 200 000 lidí.
Koželužna na Poddomí.

Náměstí na počátku 20. století.

Kamenná kašna na náměstí.

Se zvyšující se městskou hygienou (např.
zavedením kanalizace) morová nákaza
přestala být akutním nebezpečím.
Další z takových pohrom přinesla cholera, nemoc, která přicházela z orientu
a šířila se především v důsledku špatné hygieny. Ta sužovala naše město (a samozřejmě nejen to) ještě v předminulém století.
V té době však již lidé věděli, co je příčinou jejího šíření, a snažili se o nápravu, jak
o tom svědčí i dobrušská městská kronika.
„Roku 1849 vypukla v Dobrušce a okolí nakažlivá cholera, na kterou mnoho lidí
v Dobrušce a přifařených obcích onemocnělo a zemřelo; v srpnu 1851 vypukla
opětně cholera, která trvala až do října
a mnoho obětí si vyžádala.
Od 25. listopadu 1849 do 3. ledna 1850
zemřely v městě zdejším 44 osoby a během

tří týdnů v létě r. 1851 zemřelo 28 osob
na choleru. Dohlížející lékař Dr. Skuherský
z Opočna žádal odstranění těchto závad:
1) Vyčištění postranních ulic, zvláště
za domky židovskými, kde různé nečistoty domů vylévané hnijí;
2) omezení nesnesitelného zápachu kolem
koželuhovny;
3) vypuštění a vyčištění kašny na náměstí,
která je do ¼ naplněna blátem, usazeninou a na jejímž povrchu je mnoho
smetí, křísu a jiné nečistoty;
4) přikrytí otevřeného kanálu, který celý
Velkým náměstím a do něhož močůvka,
výkaly ze záchodů a jiná nečistota stéká, hnije a vzduch kazí;
5) upravení a přikrytí hnojišť, jam na močůvku a otevřených jam pod záchody.
Zažité zvyklosti však nebylo jednoduché naráz odstranit. Lidé se sice cholery
báli, ale mnohdy se domnívali, že jim od ní
může pomoci třeba i zázračný škapulíř, či
požehnaný obrázek z pouti na svatá místa. Proto se v kronice objevil i následující,
poněkud smutný zápis. „Ale nařízení ta
zůstávala i nadále bez povšimnutí.“
Hnojiště byla z náměstí a přilehlých ulic
odstraněna až v roce 1905, ale ještě 3. října 1910 rozhoduje městské zastupitelstvo
o okamžitém odstranění zbytků hnojišť,
umístěných na veřejných prostranstvích.
Pro dnešní dobu je hygiena časů minulých něčím naprosto nepředstavitelným
a možná, že mnozí, kteří by toužili prožít
alespoň několik dní v některém z minulých století, by se z těchto důvodů ještě
rádi vraceli do naší doby. I když ani ta není
prosta pandemií, o čemž nás přesvědčil
covid-19, který dokázal celou společnost
a životy lidí obrátit mnohdy úplně naruby.
I když neměl tak tragické následky jako
mor a cholera časů minulých.
(jm)
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Z KULTURY
Šarlatán s dobrušskou stopou získal pět Českých lvů
V pražském Rudolfinu se první březnovou sobotu uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 28. ročníku Českých lvů. Nejlepším filmem roku 2020 se stal dramatický snímek režisérky
Agnieszky Holland Šarlatán.
Film přibližující příběh výjimečného muže – léčitele Jana Mikoláška – proměnil celkem pěti nominací. Vedle hlavní ceny za
nejlepší film si polská umělkyně odnesla Českého lva i za svou
režijní práci. Cenu za nejlepší výkon v hlavní mužské herecké kategorii převzal Ivan Trojan, za zvuk Radim Hladík jr. a za kameru
Martin Štrba.

Hned druhý den po vyhlášení Českých lvů byl v souvislosti s vítězným filmem Šarlatán na ČT Art uveden příspěvek
o působení lidového léčitele Jana Mikoláška (7. dubna 1887 –
29. prosince 1973) v Dobrušce. V reportáži Po stopách skutečného „šarlatána“ zavzpomínali na muže nadaného obzvláštní schopností pamětník Jan Čančara z Křovic a historik Josef
Ptáček.
(dr)

Reportáž najdete v iVysílání České televize v pořadu Události v kultuře z neděle 7. března.

Kdo byl Jan Mikolášek?
Jan Mikolášek se narodil 7. dubna
1887 v noci z Velkého pátku na Bílou
sobotu v Rokycanech, jako sedmé dítě
zahradníka Mikoláška. Vyučil se zahradníkem a po smrti otce se vydává do světa
na zkušenou. Nejdříve do Haliče a potom
do Rakouska. Po skončení války v roce
1918 začíná v Rokycanech obchodovat
s květinami. Tady se počíná jeho léčitelská dráha léčení bylinami, které je ostatně věrný celý svůj život. V roce 1929 se

20

na inzerát seznamuje s ovdovělou majitelkou zahradnictví v Dobrušce, se kterou se
žení. Po šesti letech se rozvádějí. Zahradnictví se údajně nacházelo v místech, kde
dříve stávala benzinová pumpa, v prostoru mezi Opočenskou ulicí a Na Poříčí. V roce 1935 se stěhuje do Bědovic
u Třebechovic pod Orebem. Zde prožívá
šťastné období s paní „S“, které však brzy
končí její smrtí. Odtud se stěhuje v roce
1937 do pražských Dejvic. V roce 1938 se
přemísťuje do Hradečna u Kladna, kde
je až do roku 1947.
V dubnu 1945 mu
umírá matka a následně je 9. června
zatčen Revolučními
gardami a deportován do sběrného
tábora v Dubí. Je
propuštěn a vrací se
do Hradečna.
V roce 1946 se
ujímá léčby těžce
nemocného tehdejší-

ho předsedy Ústřední rady odborů Antonína Zápotockého, který si z koncentráku
„přinesl“ nohu zachvácenou snětí. Lékaři
považovali amputaci nohy za jediné východisko. V Mikoláškově péči se Zápotocký po třech týdnech uzdravuje! Ten mu to
nikdy nezapomene a po celý zbytek svého
života nad ním drží ochrannou ruku.
V roce 1947 se stěhuje do nové vily
v Jenštejně. Tam se začíná naplno věnovat
své léčitelské praxi. V roce 1957 Zápotocký umírá a Mikolášek je varován, že bude
terčem represí. Režim na něho má spadeno. V roce 1958 je zatčen a v lednu 1959
s ním probíhá zmanipulovaný proces. Je
odsouzen k zabavení majetku (mimochodem velké sbírky obrazů) a ke třem rokům
vězení. Po odvolání mu jsou ještě dva roky
přidány. Tak svět – respektive komunisté
– odplácejí za to, že pomohl vyléčit jejich
prezidenta! Je vězněn na Pankráci, na Borech, ve Valdicích a v Ilavě. Samé „lepší“
kriminály. V roce 1963 je propuštěn, údajně na přímluvu dcery Zápotockého. V té
době opět na čas přichází do Dobrušky,
ke svému příteli panu Čančarovi do Křovic, jak vzpomíná jeho syn Jan Čančara.
O jejich přátelství svědčí lístek, kterým
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mu Mikolášek přeje k svátku v roce 1946:
„Velemilému příteli Františku Čančarovi
ve věčném přátelství ku dni milých jmenin jeho, věnuje mu přítel Jan Mikolášek.
2. 12. 1946.“
Po propuštění mu MUDr. Urbánek,
bývalý ředitel Státního zdravotního ústavu, nabídne, aby žil v jeho vile v PrazeStrašnicích. Mikolášek přijímá. Nakonec
ale převládne jeho touha po klidném prostředí a v roce 1972 se stěhuje znovu do
našeho kraje a to do Vysokého Újezdu. Po ataku mozkové mrtvice umírá
29. prosince 1973 ve vinohradské nemocnici. Sedmého ledna 1974 je uložen,
za velké účasti lidí, do hrobu na Olšanech,

kde spočívá i jeho maminka. V ten den je
také slouženo rekviem ve svatovítské katedrále. Na náhrobku stojí socha Krista,
zhotovená podle jeho zjevení ve snu.
Lidé za jeho léčitelskými schopnostmi putovali více jak šedesát let. On sám
odhadoval, že léčil víc jak pět milionů (!)
lidí. Denně se před jeho domem tvořily
fronty desítek či stovek lidí. Jeho schopnost okamžité diagnózy ze vzorku moči
byla udivující. Tu získal prý ve svém mládí od kořenářky Josefy Mühlbacherové, se
kterou se seznámil ve Volduchách.
On sám věřil, že jeho zvláštní dar je darem Božím. Faktem je, že pomohl uzdravit svými bylinami tisíce lidí. Mezi jeho

pacienty byl i prezident Masaryk, herečka Olga Scheinpflugová, Max Švabinský
či Saša Rašilov. Ale za války také Martin Borman, šéf kanceláře Adolfa Hitlera,
kterého léčil ze žlučových kamenů. Mnoho peněz, které vydělal prodejem bylin
(za vlastní diagnózu nic nechtěl), věnoval
na dobročinné účely nebo Červenému kříži. Přesto ho lidská závist a nenávist režimu přivedla až do vězení.
Takový byl osud „úředně zkoušeného
léčitele“ Jana Mikoláška. Muže nadaného
obzvláštní schopností, člověka, který jistě nebyl šarlatán. Přesto se hrdinou filmu
Šarlatán stal.
Josef Ježek

Poslední díky Jirkovi Holému
Dne 8. března 2021 svět navždy opustil „náš“ divadelní a filmový herec, režisér, kamarád, kolega, Jirka Holý.
S Jirkou jsem se osobně setkal poprvé v polovině 80. let minulého století, a to u příležitosti promítání veleslavných grotesek
Jaroslava Dolečka, taktéž rodáka z nedalekého Rychnova nad
Kněžnou-Dlouhé Vsi. Sál byl doslova přeplněn nadšenými diváky, kteří zde v rámci Filmového klubu v Dobrušce měli možnost
zhlédnout krátké amatérské filmové komedie - tzv. grotesky, které doslova obletěly celý svět. Ano, nedivte se, dvě z nich (Jen
borovičku, A ať spadne!) byly dokonce v roce 1985 vyhlášeny
jako jedny z nejlepších amatérských filmových grotesek světa!
V nezapomenutelných hlavních rolích se zde objevil Jirka Holý
společně s kolegy Pepou Ježkem a Jirkou Aubrechtem. Poslední
projekce tvorby Jaroslava Dolečka jsme měli možnost zhlédnout
v dobrušském kině 8. května roku 2007.

Vy, kteří jste jej znali z „prken, co znamenají svět“, vzpomeňte
na divadelní hry Světáci, Svatby pana Voka, Idiotka, které nejen
pro náš soubor F. A. Šubert v Dobrušce režíroval. V menších, tzv.
epizodních rolích vystupoval, hrál a dokonce občas i zpíval. Jeho
neuvěřitelný, geniální dar a smysl pro humor měl za následek, že
se diváci v sálech místních kulturních domů, kin a osvětových
besed, doslova váleli smíchy!
Za všechny smutné filmové i divadelní diváky mu chci vestoje
naposledy zatleskat, tak jako se to stávalo na koncích jím režírovaných divadelních představení!
Jirko, měj se tam v tom „Nebeském národním divadle dobře“
a slibujeme, až seženeme takového PANA režiséra, jako jsi byl
Ty, tak Tě pozveme na premiéru… Ale myslím, že to nebude
vůbec jednoduché. Taková ztráta není jen tak lehce nahraditelná.
Pavel Štěpán
21
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – duben 2021
Beletrie pro dospělé
František Niedl
Lizzie Page
Eva Střihavková
Ulf Schiewe
Beth Morreyová
Jonas Jonasson
Philippa Gregory
Steve Robinson
Luca Di Fulvio
Celeste Ng
Renáta Navrátilová
Danielle Steel
Lars Kepler
Marek Eben
Agatha Christie

Cesty rytířů
Nový domov
Vzácná návštěva
Atentátník
Milostný příběh jednoho života
Sladká pomsta
Poslední z Tudorovců
Dopisy od mrtvého
Vlnožrouti: vodácké povídky
Chlapec, který rozdával sny
Ohníčky všude kolem
Setkání v soumraku
Čas předminulý
Zrcadlový muž
Myšlenky za volantem
Poslední seance

Naučná literatura pro dospělé
Ladislav Miček
Světem českých rybníků
Sarah Shrimptonová
Moderní háčkování od A do Z
N. Hrklová,
J. Hrušínský, J. Balcar
Rudolf Hrušínský:
100 rozmarných let
Forest Trenz
Život v dodávce: náš příběh
Petr Hora-Hořejš
Toulky českou minulostí 16
Zbigniew Czendlik
a jeho hosté
Uchem jehly 2
Blanka Kovaříková
Retro příběhy

Václav Marhoul
Deník tvrdohlavého režiséra
Martin Šulc, Ivana Šulcová Životní příběh Jana Mikoláška:
pravda o slavném českém léčiteli
Literatura pro děti
Mikki Lish & Kelly Ngai
Eva Bešťáková
Kerstin Gierová
Clare Baldingová
Alice Rossi
Jenn Bennettová
Rosanne Parryová
Lucie Šavlíková
Zdeňka Šiborová
Sandra Grimmová
Jack Meggitt-Phillips
Victoria Vázquez
Queenie Chan
Lauren Brookeová

Dům na Hrabivém vrchu
Ztracené pohádky
Kluci jsou jako žvejkačka
Závodní kůň, který se ztratil
Děti z naší vily
Kudy ke hvězdám
Tulák
Strach má velké uši
Včelka Meduška: pohádky z
včelího úlu
Čarodějnice Lexa a splašená hůlka
Bethany a netvor
Tajemné zmizení Nikoly Tesly
Bájné království I, II
Heartland. Cesta domů

Odměnění NEJ čtenářů roku 2020
Ve středu 17. března byli v obou odděleních městské knihovny vyhlášeni a odměněni nejpilnější čtenáři za rok 2020.
Ocenění „NEJ čtenář roku 2020“ získala paní Jana Stránská
(213 výpůjček), dětskou čtenářkou roku byla vyhlášena Kateřina Kopecká s 251 výpůjčkami. Výherkyně si odnesly dárkové poukazy v hodnotě 500 Kč na nákup v e-shopu Kosmas
a malou pozornost. Gratulujeme!

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Constantin Kinský, Natalie A. Rollko:
VŠECHNO JE DAR
1. vydání, Euromedia Group, Praha, 2020,
183 s., 299 Kč
Rod Kinských patří mezi nejstarší
šlechtické rody u nás. Constantin Kinský

vzpomíná na své dětství, nabízí pohled
do zákulisí slavné rodiny, včetně exkluzivních fotografií z rodinného archivu.
Důležitým tématem je rozvoj jeho zámku ve Žďáru nad Sázavou a okolí, s tím
souvisí i soužití s přírodou a demonstrace
základních lidských hodnot, které mohou čtenáře ovlivnit. Předmluvou knihu opatřil Constantinův bratranec Karel
Schwarzenberg.
Literatura pro děti:
Alix E. Harrowová:
JANUARY A DESET TISÍC DVEŘÍ
1. vydání, CooBoo, Praha, 2020, 420 s.,
399 Kč
Fantasy román, v němž
alchymie slov
tvoří
příběhy
různých světů.
A hlavní hrdinka románu, January, se dokáže
mezi těmito světy
pohybovat
díky kouzelným
dveřím,
které
objevila.
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Milí čtenáři,
v dobrušské knihovně nadále funguje bezkontaktní půjčování knih na základě předem sdělené objednávky
(e-mailem: knihovna@mestodobruska.
cz nebo telefonicky: 607 834 738).
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 můžete posílat na účet města: 19-1721571/0100.
Výše poplatků zůstává stejná jako
v předchozích letech (děti do 15 let,
studenti, důchodci – 60 Kč, ostatní čtenáři – 120 Kč).
Přejeme vám pevné zdraví
a úsměv na tváři.
Knihovnice z Dobrušky
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ZE ŠKOL
Něco málo z historie…
Loňský rok znamenal pro Střední školu – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška velký zlom v její historii. V areálu
byla dokončena stavba nejnovější budovy
pro odborný výcvik v Královéhradeckém
kraji, kterou si škola nadělila ke svému
70. výročí vzniku, a o které jsme už mnohokrát psali. Ale na jedno výročí v loňském roce ve škole zapomněli! Bylo to
přesně 35 let, kdy začala výuka v tehdy
novém učebním pavilonu postaveném
těsně nad Brtevským potokem uprostřed
zelené louky.

Nová stará budova.

Škola po zateplení budovy v roce 2012.

Výstavba nové školní budovy v letech
1982–1985.
Pojďme se tedy
vrátit o těch 35
let zpátky do roku
1982, kdy stavba
začala. Průvodcem
nám bude Jiří Falta, tehdejší kronikář
školy, který stavbu
zaznamenal
slovy: „Čilý pracovní
ruch na výstavbě
nového
pavilonu
školy i na přístavbě
sociálního
zařízení ke staré budově (dnes dílny)
budil
oprávněný
optimismus o dodržení termínu jejich
dokončení. Prach,
rámus z bourání,
od míchačky i svá-

ření, rozblácené
nádvoří s provizorními přechody
přes výkopy pro kanalizaci nám už měsíce
ztěžují pedagogickou práci a na učitele
a mistry kladou zvýšené požadavky a vyžadují opravdové mistrovství pro realizaci
pedagogického procesu. Ale…“
O tři roky později už je v kronice zaznamenáno oslavné „Juchéj!!“, neboť škola byla dokončena a slavnostně předána
do užívání. Jiří Falta to popsal slovy: „Život není jednoduchej, je to zkrátka kolotoč. Člověk by rád volal „Juchej!“, jenže
mnohdy nemá proč.“ (J. Suchý) – Ale my
máme proč, dočkali jsme se krásné moderní budovy školy s vybavením, ve které jsme
kdysi tajně doufali – a proto – „Juchéj!!“
Od té doby se ale „stará“ budova, jak
jí ve škole už nikdo jinak neřekne, změnila k nepoznání. V roce svého otevření
to byl moderní bílými zdmi zářící panelák
se spoustou oken, dnes už je to také modrá budova s novou zateplenou fasádou
a novými okny, ve které se vyučují hlavně
teoretické předměty. Je opravdu už starší,
ale díky snaze vedení školy se i ona mění
před očima a neustále se modernizuje.
V dnešní době už je ale pozornost zaměřena na budovu jinou, na budovu zcela
novou, kterou se Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum posunula mezi
nejmodernější školy v Královéhradeckém
kraji. Ale to už je úplně jiná historie…
(jme)

Sladký dárek pro zdravotníky od prvňáčků
I když byl první březnový víkend ve znamení předjaří, polovina prvňáčků z 1. B
ZŠ Františka Kupky se rozhodla s rodiči
i s třídní učitelkou Monikou Svědíkovou
upéci různé „dobrůtky“ sestřičkám a doktorkám či jiným zdravotnicím k svátku
MDŽ.
„Žáci se dali s chutí do práce a z domovů se linula úžasná vůně. Nakonec všichni
krásně zabalené bábovky, koláčky, perníčky, muﬃny či jiné cukroví přinesli nebo
přivezli společně s rodiči ke škole, kde
Radka Skočdopolová narovnala auto pomalu až po střechu. A kdo nepekl, přinesl alespoň krásný obrázek nebo výrobek.
Většinou však děti zvládly obojí! Myslím,
že se tato akce vydařila. Všem zdravotníkům patří velký dík za jejich namáhavou
a obětavou práci v této nelehké covidové

době! Moc na ně myslíme a věříme, že
jsme jim tím udělali velkou radost,“ řekla
Monika Svědíková.
(zš)
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velká hromada a putovaly pro naše další kolegy na různá oddělení nemocnice.
Potěšili jste jimi nejen nás na Hemodialyzačním středisku, ale i covidová oddělení III. interní gerontometabolické
kliniky, chirurgické kliniky, ortopedické
kliniky, dále dětskou kliniku, očkovací
centrum COVID a jiná pracoviště FN.
Nesmím zapomenout poděkovat
za krásné vzkazy od dětí a říci Vám, že
nejedné sestřičce ukápla slza při jejich
čtení. Je to pro nás velké povzbuzení
a díky i za to, že na nás myslíte. Za celý
kolektiv Hemodialyzačního střediska
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
ještě jednou velký dík! Velmi si toho
vážíme.
Zuzana Kmentová, vrchní sestra
Hemodialyzačního střediska
Fakultní nemocnice Hradec

Poděkování
Vážená paní ředitelko,
dovolujeme si Vám zaslat velké poděkování za Váš milý dárek v podobě
spousty dobrot, sladkostí, milých přání
a vzkazů, které se k nám dostaly prostřednictvím naší kolegyně Evy Kubalové a byly adresované sestřičkám,
lékařům a dalšímu personálu Fakultní nemocnice
v Hradci Králové.
Poděkování
míří především dětem, ale i rodičům
a pedagogům, kteří se na této akci
podíleli. Dobrot
se sešla skutečně

ZŠ F. Kupky uvádí: Čtení se známými českými umělci
Co je to vlastně kniha? Pro někoho
pouze stohy papírů a změť písmenek dávajících dohromady slova. Ovšem pro
některé lidi, k nimž se také počítám,
znamená mnohem víc. Kniha je sbírka
moudrosti. Každý má možnost zvolit si
tu pravou z nekonečného počtu nádherných svazků a je jen na něm, zda ho kniha osloví. Vždyť kdykoliv můžeme zajít
do knihovny a půjčit si jinou. Proto jsme
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také v říjnu ve škole zcela obnovili žákovskou knihovnu, kde si žáci mohli vybrat
knížku podle oblíbeného žánru. To však
platilo do vánočních prázdnin. V dnešní
době jsou knihovny zavřené a kupovat
knihy přes internet si řada rodin dovolit
nemůže.
A pak už stačil jen nápad, trochu iniciativy a na světlo světa vzešel projekt
s názvem „Čtení se známými českými

umělci“. Jako první nám svým nezaměnitelným hlasem přiblížila vybrané
ukázky známá česká herečka Valérie Zawadská. Čtení, které probíhá přes Google Meet, je určeno nejen pro žáky
1. stupně, ale zajímavý příběh si mohou poslechnout také žáci starší, rodiče
i prarodiče. Informace o projektu najdete
na webových stránkách školy.
Mgr. Ivona Průšová
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Pomáháme i k rozvoji volného ēasu
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
CHARITNÍ ZPRÁVY
Do Dobrušky zamířilo 800 respirátorů
přes Potravinovou banku a 200 kusů od senátora
Od
prvního
dne vyhlášení povinnosti
používat
respirátory místo roušek se lidé hlásili
a žádali po Farní
charitě pomoc. Jenže stát vyhlásil nařízení velmi rychle
a bez možnosti se
na to připravit, takže
respirátory zpočátku
nebyly. Na tuto situaci reagoval senátor

Jan Grulich, který nakoupil stovky respirátorů a daroval je několika pomáhajícím
organizacím. Farní charita Dobruška byla
jednou z nich, a mohla tak díky 200 darovaným respirátorům pomoci několika
potřebným lidem hned od začátku. Velmi
za tuto rychlou pomoc děkujeme.
Později, 12. března, přivezla Marcela
Vernerová s Jiřím Zelingerem první dávku
800 kusů respirátorů FFP2 ze státní podpory, která byla distribuována v ČR přes
Potravinové banky spolupracujícím organizacím a obcím.

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2020
Předkládám vám vyúčtování peněz z TKS 2020, která měla
výtěžek 802 334 Kč, z toho 65% se vrátilo na účet pořádající
organizace. Malá odchylka může vzniknout tím, že nějaké peníze
pošlou lidé složenkou nebo přímo na účet a neprojdou našimi
pokladničkami a dále odečteným příspěvkem do fondu mimořádných událostí, kterým přispívá každá charita v naší diecézi
na řešení povodní aj. přírodních kalamit.
Z výtěžku TKS 2019 bylo převedeno do r. 2020:
Z výtěžku TKS 2020 bylo přijato:
Celkem k vyúčtování

262 431 Kč
516 555 Kč
778 986 Kč

Použito na:
Pořízení auta Škoda pro sociální službu osobní asistence
320 042 Kč
Pomoc hlavně seniorům- sociální služba Osobní asistence
19 975 Kč
Nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny
62 492 Kč
Přímá pomoc lidem v nouzi
29 000 Kč
Projekt v Indii - Adopce na dálku
25 828 Kč
Celkem vyúčtováno k 31. 12. 2020
457 337 Kč

V roce 2020 jsme pořídili z TKS služební auto, aby naše asistentky mohly zajišťovat péči lidem v celém obvodu Dobrušska
a Opočenska, v horách a tam, kde je potřeba. Na toto auto jsme si
šetřili prostředky již i z minulých sbírek. Dále byly peníze z TKS
použity na provoz sociální služby osobní asistence, 19 975 Kč,
na její dofinancování. V roce 2020 jsme dále rozšířili půjčovnu
pomůcek, průběžně dokupujeme nové pomůcky podle toho, jak
lidé potřebují a jaká je poptávka. V loňském roce jsme kvůli covidu-19 nakoupili další tři kyslíkové koncentrátory (oxygenátory),
dvě polohovací postele a chodítko, v celkové hodnotě 62 492 Kč.
Částka 29 000 Kč byla použita na pomoc lidem v nenadálé
těžké životní situaci. Většinou se jednalo o pomoc matkám samoživitelkám s dětmi (rostoucí nájemné, nemoc, ztráta příjmů
z různých důvodů), zdravotně znevýhodněným dětem apod. Tato
pomoc je poskytována výjimečně, jednorázově, ve spolupráci
s OSPOD, s Úřadem práce, se starosty/tkami a s následným poradenstvím k vyřešení situace.
Každoročně podporujeme také projekt Diecézní charity Hradec Králové nazvaný Adopce na dálku, kde máme jistotu, že peníze jdou konkrétním dětem na vzdělání. V roce 2020 částkou
25 828 Kč.
Ing. Jana Poláčková

Zimní „básničková“ soutěž
Během
jarních
prázdnin
proběhla
v DDM „Zimní soutěž“, v níž děti procvičily svůj důvtip
a kreativitu při řešení
úkolů na jednotlivé
dny. Jedním z nich bylo vymyslet básničku na slova: děti, sníh, ráno, zima. Básničky byly velmi nápadité, v jednom případě
jsme s básničkou dostali i notový záznam!
Sami můžete některé z nich posoudit:
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Byla krásná zima,
venku padal sníh,
ráno děti vyrazily
jezdit na saních!
Kája, 6 let

Zima je veliká, sníh padá z nebe,
zebe mě nos, zebe i Tebe?
Ráno mě ruce i nohy studí,
děti se za chvíli na on-line budí!
Simonka, 12 let

Adélka

Zimní den
Ráno, ráno, raníčko vstaly děti brzičko.
Běží, běží ven, sníh je přeci nej!
Zima, zima veliká, oblečem si kulicha!
Sára

Dnes je zima, velký mráz,
Ráno půjdem sáňkovat.
Děti si hrají na ledu,
Sníh nás lechtá na bradu!
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Panenky pro UNICEF - tvořte a pomáhejte
Vlastnoručně ušitá látková panenka může pomoci v rámci charitativního
projektu „Panenka pro UNICEF“. Vaše
zhotovené panenky společně odešleme,
organizací UNICEF budou nabídnuty
k prodeji. Každá panenka představuje
skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným
dětským chorobám (spalničky, záškrt,

černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská
obrna). Finanční obnos z prodeje panenky
uhradí očkování pro jedno dítě.
Výroba panenky není složitá, je však
třeba dodržet několik pravidel. Vycpané tělíčko podle jednotného střihu musí
být vysoké 30-50 cm, nepoužívejte při
zdobení knoflíky, korálky, plasty a jiné
předměty, které by mohly děti spolknout.
Oblečení zvolte podle fantazie. Každé pa-

nence je třeba vyplnit „rodný list“ se jménem.
Střih na panenku a rodný list obdržíte v DDM. Pokud nemáte vhodný materiál na tělo, můžeme vám jej poskytnout,
popř. tělíčko panenky předšijeme na stroji. Ukázka panenek a bližší informace
v DDM, ☎494 621 505.
lze sledovat např. na FB stránkách, které
bývají uvedeny na zadní straně kamínku.
Dům dětí a mládeže 1. dubna vyšle
do světa deset malovaných kamínků. Najít
je můžete na viditelných místech ve městě
i v okolí Dobrušky. Pokud najdete kamínek s klukem nebo holčičkou s označením
DDM, budeme rádi, když se s ním vyfotíte a zašlete nám foto nebo zprávu na lamohlav@post.cz. Přejeme hodně zábavy
při objevování nejen našich kamínků.
Za DDM Jitka Macková

Malované kamínky
Už jste někdy při procházce přírodou
nebo městem našli malovaný kamínek?
Možná se jedná o putovní kamínek. Bývají položené viditelně na nejrůznějších
místech, aby je mohl kdokoliv najít.
Kamínek je určen pro radost, pokud
se rozhodnete si ho nechat. Nebo může
díky vám cestovat, když jej během výletu „ přenesete“ dál. Kamínky tak můžou
cestovat i stovky kilometrů. Jejich cesty

Cesta po Sedmikráskách pokračuje
Procházky se staly letos v březnu jednou z mála aktivit, které bylo ještě dovoleno provozovat, a to pouze ve své obci.
Cesta po Sedmikráskách po Dobrušce,
s plněním úkolů a odměnou na závěr cesty, pomohla rodinkám, dětem rodičům
i prarodičům zpestřit alespoň některé společné procházky.
Na duben jsme připravili další Cestu
po Sedmikráskách 2 opět po Dobrušce,
s novými úkoly a opět s odměnou na závěr.
Přejeme všem rodinkám prima společný
čas při toulání Dobruškou a hodně sluníčka. Jaro je v plném proudu a pro čas strávený doma si můžeme společně s Žabkou
zazpívat a zahrát s kytarou jarní písničky
a také si zacvičit s básničkami o žabce

nebo o sluníčku. Videa najdete na našich
stránkách nebo na našem FB profilu.
Děti rostou jako z vody a mnohým se
blíží nástup do mateřské školy. Nabízíme brožurku Zralost dítěte při nástupu
do mateřské školy. Tuto útlou brožurku doporučujeme k přečtení všem rodičům před tím, než se rozhodnou dát své
děti do školky. Najdou zde skvělé rady jak
poznat, zda je dítě do školky připraveno,
jak zajistit to, aby bylo dítě ve školce spokojené, a jednoduchý a přehledný popis
vývoje dítěte a základů, které dítě potřebuje v předškolkovém věku pro to, aby
z něj vyrostl zdravý a vnímavý školák. To
vše podloženo mnoholetou praxí zkušené
paní učitelky mateřské školy a příspěvky

rodičů. V případě zájmu se na nás obraťte
na e-mail nebo telefonicky.
V dubnu proběhnou také dvě on-line
besedy o výchově. Ve čtvrtek 8. dubna
První puberta aneb Výchova batolat
a ve čtvrtek 22. dubna Nejčastější chyby
ve výchově dětí do 6 let.
V pondělí 19. dubna od 10.00 do 17.00
hodin bude k dispozici opět Mobilní
právní poradna na téma dluhy, exekuce, bydlení. Tato bezplatná právní pomoc
proběhne v prostoru RC Sedmikráska, ve spolupráci s OSVZ v Dobrušce.
V případě trvání protiepidemických opatření bude poradenství poskytováno telefonicky. Objednání bezplatných konzultací
na telefonním čísle 776 703 170.
Po Velikonocích podle epidemiologické situace otevřeme prostor Sedmikrásky po – čt 7.30 – 12.00 a po a st 15.00
– 18.00.
Důležité informace pro vstup:
bez příznaků nemoci / v respirátoru (zakrytý nos i ústa) / po dezinfekci rukou /
po předchozím přihlášení. Rádi bychom
v případě hezkého počasí využili k setkávání také sedmikráskovou zahrádku. Aktuální informace najdete na FB a na našich
stránkách.
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
sedmikráska@jbdobruska.cz
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Tak, máme za sebou další měsíc, který jsme trávili především doma. Naživo
se můžeme vidět jen se svými nejbližšími a veškerý čas, který strávíme s kamarády, je převážně on-line formou. Víme,
že motivace do čehokoliv se stává míň
a míň lehkou… Stále na vás všechny
myslíme a držíme palce, ať máte každý
den dost sil do učení a dokážete si najít

Ahoj Vješákovci.
Zapojte se do lovecké sezony!
ve volném čase něco, co vás baví a u čeho
si odpočinete od obrazovek mobilů
a počítačů.
Z toho důvodu jsme pro vás připravili
hru QR - LOVECKÁ SEZONA po městě Dobruška a v jeho okolí. Úkol je jednoduchý. Naskenujete QR kód a splníte
úkol, který je popsán. Pokud vám QR

kód odhalí pouze část věty, je třeba najít
druhou část a spojit je. Všechny výsledky
a odpovědi zasílejte na e-mail qrvjesak@
email.cz. Pro naskenování je třeba mít QR
čtečku. Novější telefony ji mají automaticky, starší si ji musí stáhnout. Mapku najdete také u našeho volnočasového klubu
ve vitríně. Jdete do toho s námi?
(kh)

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Tradiční akce a výlety

Spolky Doteky naděje, z.s., a Senioři ČR z. s., Městská organizace Dobruška, připravily na duben tradiční setkání a zajímavé výlety. Uvidíme, zda se budou moci uskutečnit, bude
záležet na aktuálních epidemických podmínkách.
NA SLOVÍČKO
Ve středu 7. dubna se v 9.30 hodin sejdeme v Rýdlově vile.
U kávy a čaje budeme ochutnávat různé dobroty z tvarohu.

VÝLET DO BOTANICKÉ ZAHRADY
Na středu 14. dubna je připraven výlet do Botanické zahrady v Praze. Pokud jste váhali s přihlášením na tento výlet, je
ještě několik málo volných míst. Přihlásit se můžete na níže
uvedených kontaktech.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 15. dubna se od 16.00 hodin setkáme v Rýdlově
vile. Těšíme se na vás s naším dubnovým hostem, který bude
vyprávět o kávě, jejích druzích, její přípravě, ale určitě budete
moci i ochutnávat a třeba si i některou koupit domů.

PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
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.
Kontakty na přihlášky, nápady a dotazy jsou:
renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz,
mobil: 732 262 600, tel: 494 622 953

Milé setkání

Malý dárek, ale velká radost

Možná se
může
zdát,
že se v této
zvláštní době,
která už trvá
tak
dlouho,
neřeší nic jiného než témata
ohledně pandemie. Že tomu
tak není, jsme
se ve čtvrtek
18. února přesvědčili na našem dopoledním posezení s děkanem ThLic. Augustínem Slaninkou, který je toho času regionálním superiorem řádu Misijní společnosti v České republice
a také okrskovým vikářem rychnovského vikariátu.
U kávy jsme se dozvěděli o plánech s jeho zajímavým projektem.
Seznámil nás se stavbou mobilního domu pro potřeby Resocializačního centra Comunita in dialogo „Obnova života"
umístěného v Běstvinách u Dobrušky a k čemu bude tento objekt po dostavbě využíván. My jsme ho seznámili s tím, co
jsme naplánovali nejen pro naše členy, ale i všechny ostatní.
Pan děkan pilně pracuje na dokončení toho svého nápadu
i v této době, ale my musíme čekat, až se budeme moci opět
scházet a začneme si znovu užívat společný čas. Je moc hezké,
že se najdou lidé, kteří pomáhají dalším osobám, které to potřebují, aby se mohly zapojit do plnohodnotného života.
Petr Tojnar, Renata a Xanto s Nikem

V řádcích, které pro vás vždy píšeme, si můžete přečíst i to,
že nám každý náš nový den přináší nějakou jiskřičku radosti. V této zvláštní době se někdy plamínky k úsměvu hledají hodně těžko. Znáte to všichni, že někdy nám život přinese
i dny, kdy se od rána nic nedaří. Najednou zazvoní mobil a my
na druhém konci slyšíme příjemný hlas, který nás přesvědčí
o opaku.
Přesně takový hlas jsme slyšeli ve středu 10. března odpoledne, kdy nám zavolala paní Simona Dolková, vedoucí Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví v Dobrušce s nabídkou daru
pro členy naší seniorské organizace a spolku Doteky naděje.
Hned následující den jsme od Kristýny Hanzlíčkové převzali
ovoce, sýry a další potřebné věci, které jsme rozdělili do sáčků
a rozvezli všem potřebným.
Za obdržený dar jsme vděčni a moc za všechny děkujeme.
Věříme, že
naše společná
pomoc ostatním se bude
dál rozvíjet
a přinášet radost. Přejeme
všem veselé
dny s pevným zdravím
a trochou trpělivosti.
Petr Tojnar
s Renatou
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V březnu oslavili významná životní jubilea
Bohuslava Henclová
Josef Fiala
Jan Voborník
Josef Fiala
Miloš Malý
Milada Veselá
Josef Lukeš

85 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
65 let

Dobruška, Orlická
Dobruška, Opočenská
Dobruška, Javorová
Dobruška, Orlická
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Belveder
Dobruška, Javorová

V dubnu oslaví významná životní jubilea
Ludmila Švábová
90 let Dobruška, Na Příčnici
Hana Šťásková
90 let Dobruška, 1. máje
Ivo Koláčný
85 let Dobruška, Pulická
Marie Kotvová
85 let Dobruška, Mírová
Zdenka Chudá
85 let Dobruška, Na Budíně
Jaroslav Holý
75 let Dobruška, Družstevní
Božena Holá
70 let Dobruška, Družstevní
Josef Hrušovský
70 let Dobruška, Domašín
Marie Tošovská
70 let Dobruška, Javorová
Jan Bárnet
65 let Dobruška, Opočenská
Marie Vaňková Dražanová 65 let Dobruška, nám. F. L. Věka
Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V únoru z našich řad odešli
Zdeněk Lukášek
Jan Lichý
Aleš Pop
Antonie Forejtková
Vlastislav Kuchař
Zdeněk Remeš
Dagmar Mayová
Miroslav Šindelář
Jaroslav Bartoš
Zdeněk Žďárek
Jan Václavek

1947
1931
1957
1924
1965
1940
1938
1948
1933
1938
1947

Dobruška
Křovice
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Běstviny
Křovice
Mělčany
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

Sto let od narození Telefonická krizová pomoc
Centrum duševního zdraví RIAPS najít cestu k druhým? PeRudolfa Štandery Trutnov
v tomto roce rozšířilo své služ- čujete o duševně nemoc-

Ve středu 14. dubna si připomene sto
let od narození RUDOLFA ŠTANDERY,
předsedy místního národního výboru v letech 1954 – 1960, předsedy městského národního výboru v letech 1971 – 1979.
Za jeho působení v prvním i druhém
období došlo
ke znatelnému
posunu v rozvoji
města.
Přesto, že jeho
druhé volební
období
bylo
v letech tzv.
normalizace,
podařila se mu řada úspěšných kroků týkající se především výstavby města a rozvoje jeho služeb. Podílel se i na rozvoji
místní kultury. V roce 1972 byl otevřen
pro veřejnost rodný domek Františka Vladislava Heka a roku 1976 Galerie Věry
Jičínské v Laichterově domku. V roce
1970 byl jedním z hlavních organizátorů
reprezentativních oslav 650. výročí první
písemné zprávy o Dobrušce. Rudolf Štandera zemřel 19. července 1979 ve věku
osmapadesáti let.
(re)

by o Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o sociální službu registrovanou dle
zákona č. 108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci klientovi prostřednictvím
telefonického rozhovoru s vyškoleným
pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou
sociální situaci, najít zdroje podpory
v rodině a přirozené komunitě, podpořit
dovednosti klienta při řešení nepříznivé
situace a předcházet dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví
a života. Velkou výhodou této služby je
úzká návaznost na další sociální a zdravotní služby poskytované v CDZ.
A jak konkrétně služba funguje?
Služba je tu pro vás nepřetržitě 24
hodin denně. Jsme připraveni vám naslouchat, poskytnout informace, hledat
společně s vámi cestu, jak nepříznivou
situaci zvládnout. Můžete se na nás obrátit například pokud: Prožíváte složitou
situaci a potřebujete si o tom promluvit?
Máte obavy o své duševní zdraví? Trpíte
duševním onemocněním a potřebujete se
zeptat? Trápí vás úzkost, smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte rady? Potřebujete o své složité situaci s někým mluvit?
Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci

ného a potřebovali byste si
o tom promluvit? Potřebujete pro řešení
své situace informace? Potřebujete pomoci se zprostředkováním nějaké služby?
Pokud budete souhlasit, pomůžeme vám
i zprostředkovat potřebnou pomoc. Váš
věk ani místo, odkud voláte, není rozhodující. Budeme rádi, pokud budeme vědět,
s kým mluvíme, není to ale podmínkou.
Službu můžete čerpat i zcela anonymně
nebo si např. určit nějakou přezdívku, kterou budeme užívat.
Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. To znamená, že bez vašeho
souhlasu nebudou žádné informace z rozhovoru s vámi s nikým dalším sdílet. Výjimku tvoří situace, ve kterých jsou ze
zákona povinni jednat.
Služba je poskytována zdarma. Volající hradí běžnou cenu telefonního hovoru.
Pokud vám finanční situace brání v tom,
abyste mohli čerpat službu, upozorněte
pracovníka a požádejte ho, aby vám zavolal zpět. Maximální doba jednoho hovoru
je šedesát minut. Službu můžete využít
opakovaně, pokud je to nezbytné.

Krizová linka CDZ: 702 256 762
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ZE SPORTU
Historie opeřeného míčku v Dobrušce – 1. část
Od roku 1972 dosáhli členové oddílu badmintonu T. J. Sokol řady úspěchů
Oddíl badmintonu byl založen na podnět tehdy velmi populární akce „Buď fit!“. Výboru TJ
Sokol byl zaslán dopis z ustavující schůze oddílu 26. listopadu 1972. Zakládajícími členy, kteří
se tehdy na popud Karla Tomka a Josefa Frýdy
sešli v obývacím pokoji u Tomků, aby založili
nový sportovní oddíl, byli Josef Nič, Miroslav
Šenkýř, Karel Tomek a Josef Frýda.
První pětičlenný výbor
Badmintonisté zvolili první výbor ve složení: předseda Karel Tomek, jednatel Josef Frýda, pokladník a hospodář Miroslav
Šenkýř, členové výboru Josef Nič a Václav Vrabec. První tréninky probíhaly v tělocvičně základní školy Františka Kupky, kde
před každým tréninkem místo rozcvičky hráči rozměřovali a křídou kreslili hřiště. Během prvního roku se počet členů oddílu
rozrostl na dvacet a jejich domovem se stala dobrušská sokolovna se dvěma regulérními kurty a jedním tréninkovým na bývalém

Nyžnyková, Blanka
Březinová, Jaroslav
Petřík a z vojny se
vrátil Miloš Sazima.
Přeborníci
východočeského
kraje
Dobrá práce se
žáky a dorostenci
přinesla své ovoce
– družstvo dorostu
ve složení Karel
Čtvrtečka, Miroslav
Škop, Petr a Jindřich Švábovi, Iveta Vachková, Eva
Hrubá a Jaroslava
Švorcová se v sezonách
1975–76
a 1976–77 probojovalo dvakrát do pře- Miroslav Šenkýř, jeden ze zakladatelů
oddílu.
boru ČSR.

První družstvo dospělých T.J. Sokol Dobruška: stojící zleva Karel Čtvrtečka, Karel Tomek, Josef Frýda a Miloš Sazima; klečící
zleva Josef Nič, Vladimíra Tomková a Jiří Smola.
jevišti a posléze i nová hala SPŠE se čtyřmi kurty, kde družstvo
dospělých hrálo zápasy krajského přeboru. Když se v dubnu roku
1973 oddíl oficiálně přihlašoval na okresní výbor České tělovýchovné organizace v Rychnově nad Kněžnou, vykazoval již dvanáct členů, z toho tři ženy, dva dorostence a jednu dorostenku.
Premiérový turnaj v Pardubicích
Na první oficiální turnaj - II. ročník Přeborníka města Pardubic
- odjeli z Dobrušky Josef a Jaromír Ničovi, Karel Tomek, Josef
Frýda, Miroslav Šenkýř, Pavel Grulich, Václav Vrabec, Vlastimil Mlynář a za ženy a dorostenky Hana Lomjanská, Vladimíra
Tomková, Jana Šenkýřová. Zakrátko k nim přibyli i další hráči
a hráčky – Jaroslav Voborník a Ladislav Nýč, Eva Hrubá, Blanka
30

První družstvo žáků: vpředu zleva Stanislav Langenberger, Miroslav Škop a Jiří Smola; druhá řada zleva Jindřich Šváb, trenér
Karel Tomek a Petr Šváb.
Vůbec největšího úspěchu v 70. letech dosáhlo družstvo dospělých Karel Čtvrtečka, Miroslav Škop, Petr Šváb, Jindra Šváb
a Marie Rešková, které získalo v roce 1979 titul přeborníka východočeského kraje. Zároveň se objevili další talentovaní hráči – žáci Tomáš Mračno, Petr Flégl a Irena Roubalová. Ti pak
spolu s veterány Karlem Tomkem a Josefem Frýdou a kapitánem
družstva Jindrou Švábem obsadili v krajském přeboru dospělých
v roce 1983 druhé místo.
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Sázka na mládež se vyplatila
Přelom 80. a 90. let znamená v existenci dobrušského badmintonu zásadní změnu. Po zániku jednotné tělovýchovy a rozštěpení sportovního hnutí vstupuje oddíl do místního Sokola a stává se
členem České obce sokolské.
Vedení se začalo věnovat především mládeži a tento krok
se ukázal jako klíčový pro jeho další existenci. Nové družstvo
dorostu ve složení Karel Tomek ml., Martin Frýda, Miroslav
Skočdopole, Lenka Havránková a Petra Tomková vítězilo v kraji
a postupovalo pod vedením Karla Tomka st. do přeborů ČR.

Družstvo dospělých 80. a 90. léta: zleva Petr Šváb, Irena Roubalová, Tomáš Mračno a Petr Flégl.
V jeho šlépějích kráčelo úspěšně i žákovské družstvo Václav
Drašnar, Jiří Skočdopole, Tomáš Vrátný, Jolana Frýdová a hostující Lucie Hradecká, které pod vedením Josefa Frýdy získalo stříbrné a bronzové medaile na přeboru ČR žáků a později i dorostu,
když vrcholem byl dvojnásobný zisk titulu Mistr České republiky dorosteneckých družstev v letech 1998 a 1999, na němž se
podíleli především Václav Drašnar, bratři Skočdopolovi, Tomáš
Vrátný a Jolana Frýdová. Vedle těchto úspěchů v družstvech si
mladí hráči odnesli bezpočet triumfů v individuálních soutěžích
v rámci Grand Prix České republiky a zlatých, stříbrných a bronzových medailí z Mistrovství České republiky i přeborů ČOS.

Co možná nevíte o badmintonu
Badminton je individuální olympijský míčový sport. Jeho
přímým předchůdcem je indická poona. Dva protivníci (nebo
dvě dvojice) při hře odpalují pomocí rakety míček (košík)
přes síť a snaží se donutit protivníka k chybě. Chybou je zahrání míčku mimo vymezené území nebo neodehrání protivníkem správně zahraného míčku. Na rozdíl od tenisu se míček
neodráží od země a je hrán přímo ze vzduchu
Jedná se o nejrychlejší raketový sport. Hráč musí mít postřeh, hbitost a výbornou kondici. Během jediného zápasu
často naběhá až několik kilometrů. Rychlost smeče u špičkových hráčů dosahuje běžně 300 km/h; světový rekord drží malajský deblista Tan Boon Heong, který zasmečoval rychlostí
493 km/h, ve dvouhře je držitelem tohoto rekordu Lee Chong
Wei (453 km/h).
Dějiny moderního badmintonu se začaly psát hrou nazývanou jako poona, pojmenovanou podle indického města Puné,
kde jej okolo roku 1850 „objevili“ britští vojáci. Ti hru přivezli do Anglie, kde o deset let později, v roce 1850 získala své
současné jméno. Isaac Spratt svůj pamflet, ve kterém popisoval hru provozovanou v Badminton House vévodou z Beufortu, pojmenoval „Badminton Battledore – a new game“.
V roce 1934 byla založena IBF (International Badminton
Federation, Mezinárodní federace badmintonu), 24. září 2006
přejmenovaná na BWF (Badminton World Federation).
V roce 1972 se badminton poprvé hrál na olympiádě
v Mnichově, ale teprve roku 1992 byl zařazen mezi olympijské sporty. Dosavadními českými olympijskými účastníky byli v Barceloně 1992 Tomasz Mendrek a Eva Lacinová
a v Pekingu 2008 Petr Koukal a Kristína Ludíková. Na OH
v Londýně 2012 si svoji účast zopakoval Petr Koukal i Kristína Gavnholt, rozená Ludíková.

Postup do nejvyšší soutěže
V roce 1997, kdy oddíl oslavoval pětadvacáté výročí své existence, dorostenecké družstvo ve složení Jiří a Miroslav Skočdopolovi, Václav Drašnar, Jolana Frýdová, Petra Tomková a s nimi
zkušení Petr Šváb a Tomáš Mračno vybojovalo postup do II. ligy
dospělých.
Síla mladých hráčů se projevila i v tom, že toto bezkonkurenčně nejmladší družstvo po přestupu některých hráčů z Montasu Hradec Králové
(Martin Herout, René Neděla, Pavla Křížková, Zuzana Kocourková) v roce 2000 II.
ligu vyhrálo a postoupilo do nejvyšší soutěže. Hned první rok se podařilo vybojovat
prvoligové bronzové medaile. Od té doby
družstvo tento úspěch ještě dvakrát zopakovalo (2003 a 2004). V prvoligovém družstvu hostovaly i zahraniční posily – polští
hráči Przemyslav Wacha, jeden z nejlepších
evropských hráčů a účastník olympijských
her a mistrovství světa, Rafal Hawel, Angelika Wegrzyn, nebo Slováci Ladislav
Tomčko, Gábina Zabavníková, Květoslava
Orlovská. „B“ družstvo se pak stalo pravidelným účastníkem II. ligy.
Někteří mladí hráči odešli studovat
na vysoké školy – Jiří Skočdopole a René
Neděla získali i tituly akademických mistrů republiky, Jolana Frýdová v témže roce
vybojovala na akademickém mistrovství
České republiky tři bronzové medaile,
ke kterým přidala v roce 2001 s René NeŽákovské družstvo 90. léta: první řada zleva Miroslav Skočdopole, Jolana Frýdová, dělou další čtyři cenné kovy.
(jf)
Jiří Skočdopole, Lenka Havránková a Věra Zelená; druhá řada zleva Karel Tomek ml., Dokončení v příštím čísle Dobrušského
Pavel Bleyer a trenér Josef Frýda.
zpravodaje.
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PALEC NAHORU
Příkladný počin dvou kamarádek
V Dobrušce asi není nikdo, kdo by alespoň jednou
nešel po silnici k Domašínu. Vždyť při hezkém počasí
a o víkendu se úzká silnice
mění na cestu pro pěší, lidé sem chodí relaxovat a odpočívat. Najdou se ale mezi
námi tací, kteří si cestu,
tedy spíše její příkopy,
pletou s odpadkovým košem. Odhodí vše, co se
jim nechce nést v ruce,
nevejde se jim do kapsy,
nebo dokonce překáží
v autě. Je ale dobře, že
tato skutečnost některé
z nás nenechává lhostejnými. Příkladem by nám
mohly být dvě kamarádky z Dobrušky - Tereza
Krištofová a Kristýna
Predecká - které se rozhodly během procházky
vyčistit příkopy od odpadků. Dívky za svoji
téměř
tříkilometrovou
cestu naplnily čtyři velké plastové pytle! Našly

například dvě použité dětské pleny,
spoustu plechovek od piva či limonády,
skleněné a plastové lahve a mnoho obalů od sušenek, jednu mrtvou slepici... Je
dobře, že se mezi námi najdou mladí lidé,
kterým není životní prostředí lhostejné.
(jme)

Muzejní knihovna se v březnu rozrostla
Dobrušský historik Josef
Ptáček daroval do muzejní
knihovny 24 svazků sborníku
Východočeské listy historické, doplnil tak řadu tohoto
periodika. Muzejní knihovna na Šuber-

tově náměstí čp. 45 obsahuje více než
7000 svazků odborné a regionální literatury. Knihovna je přístupná ve všední dny
od 9 do 15 hodin, v době pandemie po telefonické domluvě na tel. 777 418 203.
(ps)

PALEC DOLU
Kartonové krabice
hyzdí ulice města
Nepořádek u kontejnerových stání je opakujícím
se problémem, o kterém ve zpravodaji pravidelně
informujeme. Nejde jen o vyhozené věci, které patří

do sběrného dvora, ale i objemově velké kartonové obaly, jež
lidé velmi často házejí do kontejnerů na tříděný odpad. A když
se nevejdou do kontejneru, pohodí je vedle. A přitom stačí tak
málo - správně zacházet s kartony. Sešlápnutím či rozřezáním
objemných krabic se výrazně ušetří místo v kontejnerech a udrží
pořádek v ulicích našeho města.
(re)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
duben 2021
Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ
PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU JSOU DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY.
Dojde-li ke změně stávajícího stavu a k uvolnění opatření a zákazů, tak pozvánky na kulturní, společenské
a sportovní akce budou zveřejněny na webových stránkách města či vývěskách.
Aktuální informace o připravovaných akcích najdete
na webových stránkách města na adrese http://www.
kulturadobruska.cz v sekci Kalendář akcí a na webových stránkách jednotlivých kulturních zařízení, organizací, spolků a sdružení.

přehled akcí
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

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.
Standardní provozní doba ve vedlejší sezoně
DOMEK F. L. VĚKA:
duben, říjen: soboty a neděle 9.00 – 17.00,
listopad – březen: zavřeno
HISTORICKÉ EXPOZICE: prohlídku je mimo hlavní sezónu možné předem telefonicky objednat na pracovní dny na tel.
725 048 991 (průvodkyně) nebo po domluvě kdykoli u vedoucí
muzea na tel. 603 373 752.

KOKO – CROSS – během procházky ulicí Kostelní, Opočenskou, v okolí Společenského centra, Šubertova náměstí a náměstí
F. L. Věka hledejte soutěžní heslo se slepičkou KOKO. Soutěž
proběhne od 26. března do 5. dubna.
MALOVANÉ KAMÍNKY – hledejte putovní kamínky s logem
DDM. Více uvnitř tohoto Zpravodaje.
TVOŘTE A POMÁHEJTE – panenky pro
UNICEF – charitativní projekt, více uvnitř
tohoto Zpravodaje.
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)!

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

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.

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 hod.

AKCE V DUBNU

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 protiepidemické situace!
Přihlášky a bližší informace v DDM, Domašínská 363,
☎ 494 621 505.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
pro předškoláky a žáky základních a středních škol na téma
FRANTIŠEK KUPKA – MALÍŘ SVĚTA k výročí 150 let od narození světoznámého malíře, který vyrostl v Dobrušce. Soutěž
probíhá 1. března – 30. června 2021, hotové práce zasílejte
na adresu města Dobruška nebo od 1. dubna noste v úředních hodinách na podatelnu městského úřadu. Vítězové budou odměněni
a jejich práce publikovány v kalendáři Dobrušky na rok 2022.
Více informací o pravidlech soutěže najdete na webových stránkách muzea a facebooku.
Pokud dojde k uvolnění zákazů, budeme vás o dalších akcích
informovat.

IXKO
IXKO - Církev bratrská v Dobrušce
Dobruška, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254,
e-mail: dobruska@cb.cz, www.ixko.eu
kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor
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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!
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 epidemiologické situace na www.sedmikraska.
jbdobruska.cz a FB
Čtvrtek 8. dubna v 10.00 / on-line
PRVNÍ PUBERTA ANEB VÝCHOVA BATOLAT
Mgr. Evald Rucký, Th.D.Ep.Fr., biskup JB ČR, rodinný a výchovný poradce, dědeček dvou vnoučat. Beseda (přes google
meet) a diskuze.
Přihlášky na www.sedmikraska.jbdobruska.cz / ☎ 608 795 989.
Pondělí 19. dubna 10.00–17.00
MOBILNÍ ADVOKÁTNÍ PORADNA DLUHY
/ EXEKUCE / BYDLENÍ
Bezplatná právní pomoc, poslední klient v 16.30.
Nám. F. L. Věka 24, zadní vchod směrem od pošty v prostoru RC
Sedmikráska.
V případě trvání protiepidemických opatření bude poradenství
poskytováno telefonicky.
Objednání bezplatných konzultací na ☎ 776 703 170.
Čtvrtek 22. dubna v 9.30 / on-line
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ DO 6 LET
Mgr. Martin Vlasák - odborný lektor OD5K10, rodinný a výchovný poradce, otec tří dětí.
Beseda (přes google meet) a diskuze.
Přihlášky na www.sedmikraska.jbdobruska.cz / ☎ 608 795 989.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021
03. 04.
04. 04.
05. 04.
10. 04.
11. 04.
17. 04.
18. 04.
24. 04.
25. 04.
01. 05.
02. 05.

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
MUDr. Zdena Skřičková
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Sudová Simona
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Světlík Filip - FSmile s.r.o., Tyršova 515, Opočno
MUDr. Štulík Richard
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Tancurinová Jana
nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
MDDr. Učňová Petra - Petrák stomatologie s.r.o., nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Veselská Renata
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448, Opočno
MUDr. Bahník František - Bahník Dent s.r.o., Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
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Křížovka o ceny
Tajenka třetího Dobrušského zpravodaje
roku 2021 souvisela s televizním pořadem
Toulavá kamera. Tajenka 3/2021 zněla následovně: TOULAVÁ KAMERA V DOBRUŠCE.
Z dvaašedesáti úspěšných luštitelů byli
vylosováni tři výherci: Vladimíra Borovská, Josef Bednář a Jaroslav Semerák,

NÁPOVĚDA: TIOP, OGO, AMEDO, KAEA, KAO.

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

Vyhrát vstupenky do dobrušského kina
na film může každý, kdo úspěšně vyplněnou tajenku zašle se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo poštou
na adresu redakce Dobrušského zpravodaje
nejpozději do čtvrtka 15. dubna. 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

1DYåHFKSURGHMQiFKDFHQWUiOQtPVNODGďPiPH

27(9ġ(12
.ĀEH]'3+

.ĀEH]'3+

.ĀEH]'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

.ĀEH]'3+

.ĀEH]'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

5\FKOHXYROěXMtFt
penetrant

Rukavice DINGO A

400ml WD-40 Specialist

kombinované, velikost 11

9\VRFH~ĀLQQp
silikonové mazivo

400ml WD-40 Specialist

9\VRFH~ĀLQQi
~
bílá lithiová vazelína
400ml WD-40 Specialist

.ĀEH]'3+

.ĀEH]'3+

400ml WD-40 Specialist

.ĀEH]'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

9\VRFH~ĀLQQp
PTFE mazivo

.ĀV'3+

Sprej WD40

450ml - Smart Straw

Stahovací pásky

.ĀEH]'3+

[PPĀHUQpNV

.ĀV'3+

Stavební
KĢHEtN\

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

Rukavice TECHNIK A
kombinované,
modro-bílé, velikost 10

2,5 x 50 mm
EDOHQtNJ
FHQD]DNJ

.DUWiĀ*(&2/0%
.
/0%
PPQDVHNDĀN\
\

.ĀEH]'3+

&HOìVRUWLPHQWKOLQtNRYìFK
VFKĪGNĪDçHEĢtNĪVNODGHP
9tFHMDNSRORçHN
1HMQLçåtFHQDYUHJLRQX
2SUDYGXĀHVNìYìUREFH
SRGRKRGďVSURGDYDĀHP
UR]YR]YUHJLRQX]GDUPD

.ĀV'3+

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

3LONDUXĀQt

.ĀEH]'3+

.DEHOSURGOXçRYDFt

QDGĢHYRSURĢH]iYDFt
]iYDFt
]DYtUDFtVQRçHP
HP

.ĀV'3+

DG-4ZR-FB04
35 m, na bubnu

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

Pila oblouková
21“, 530mm

.ĀEH]'3+
.ĀEH]'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

Sekera štípací Fiskars
X17 - M 122463

NAVŠTIVTE NÁŠ ESHOP:

Kanystr Sheron
OLWUĪ
NRPELQRYDQì

3RVWĢLNRYDĀ
profesionální
6&/526</

æHEĢtNWURMGtOQì

univerzální 315/711cm
(XURVW\O[SĢtĀHNNJ

obchod.nastrojecz.cz

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

36

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 4 / 2021

INZERCE
Nutrin s.r.o.
Zastavilka 60
518 01 Dobruška

INNOVATIVE

NUTRITION

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Z důvodu navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pozici:

OPERÁTOR VÝROBY

NABÍZÍME:

- jednosměnný provoz
- vhodné pro absolventy
- vhodné i pro zahraniční pracovníky
- oprávnění k řízení vysokozdvižného
vozíku výhodou
- požadované vzdělání – vyučen
- nástup možný ihned

- dobré platové podmínky
- stabilní a dlouhodobé zaměstnání ve ﬁrmě s mnohaletou
tradicí
- příspěvek na stravování
- možnost stravování přímo v areálu společnosti
- příspěvek na dovolenou
- 13. plat
Kontakt:
- možnost profesního růstu
Jaroslav Suchochleb
- osobní ohodnocení
Tel.: 602 272 053
e-mail: suchochleb@nutrin.cz

HLEDÁME ŠIKOVNÉ KOLEGY,
pojćte pracovat k nám!
OBSAZUJE POZICI:

PROVOZNÍ MONTÉR – DOBRUŠKA
NáplĖ práce:
• spolupráce pĜi montážních pracích – opravy potrubí,
výmČna uzávČrĤ a hydrantĤ
• jednoduchá údržba zaĜízení – protáþení uzávČrĤ,
kontrola a odkalování hydrantĤ, nátČry
• výmČna vodomČrĤ
Požadujeme:
• vyuþen
• Ĝidiþské oprávnČní skupiny B
• manuální zruþnost, spolehlivost, aktivní pĜístup
Nástup možný:

1. 4. 2021

NABÍZÍME:
• jednosmČnný provoz – 7,5 hod./den (6,00 – 14,00 hod.)
• 5 týdnĤ dovolené, až 5 dnĤ zdravotního volna
• stravenka v hodnotČ 120 Kþ
• pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní, zvýhodnČné telefonování
• jistota zamČstnání
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094,
516 01 Rychnov nad KnČžnou
Bližší informace poskytne
p. JiĜí LuĖák - tel. 602 274 702, jiri.lunak@aquark.cz
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INZERCE
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RYCHNOV N. KN.

MÍSTO I PRO VAŠI
INZERCI

Tomáš Janko
tel.: 736 663 484


Ceník inzerce

RUýNÍ
VYPLÉTÁNÍ
NÁBYTKU
PEDIGEM
PěED

|

PO

O plánovaných odstávkách
elektřiny se dozvíte
na webových stránkách města
Na internetové stránce města Dobrušky najdete nově informace o plánovaných odstávkách elektřiny v našem městě.
Na pravém okraji stránky bylo umístěno okno (banner) společnosti ČEZ, na něž mohou návštěvníci stránky kliknout.

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
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VÁNOČNÍ STROM stál na náměstí
F. L. Věka celkem šestadevadesát dní.
Jedle ojíněná, která rostla od roku 1972
v Solnické ulici, byla v centru vztyčena
v sobotu 21. listopadu. Pomyslnou tečku
za vánoční atmosférou udělali pracovníci
Technických služeb ve středu 24. února,
kdy strom pokáceli a odvezli k dalšímu
zpracování.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U KINA 70 projde
v příštích týdnech rekonstrukcí. Bude obnoven trávník a pískoviště. Pokud máte
doma už nepotřebné hračky, můžete je nabídnout k využití na tomto hřišti. Kontakt:
Pavel Štěpán, tel.: 603 720 499, e-mail:
kino70@mestodobruska.cz

COVIDOVÉ TESTY. Město Dobruška první březnové pondělí
nechalo otestovat své zaměstnance na onemocnění covid-19. Mobilní testovací tým prověřil celkem šestapadesát lidí, z toho jeden
člověk měl pozitivní výsledek a byl odeslán na kontrolní PCR test.
„Chtěli jsme předběhnout plánovanou povinnost pro zaměstnavatele a nabídnout našim úředníkům možnost testování," sdělil
tajemník úřadu Jan Šťastný. V březnu se uskutečnilo celkem pět
testování, další budou následovat v dubnu.

POLICEJNÍ KONTROLY. Policisté v Královéhradeckém kraji začali v pondělí 1. března kontrolovat dodržování vládních
opatření. Hlídky Policie ČR fungovaly na hranicích okresů, a to
na hlavních silničních tazích i na komunikacích nižších tříd.
Na snímku je kontrolní bod v nedaleké obci Spy, spadající pod
Náchodsko.

ČILÝ PRACOVNÍ RUCH panuje na stavbě nákupního centra v Dobrušce. Nová prodejna Lidl v březnu dostala prosklenou část
fasády, která nakupujícím zajistí dostatek denního světla.

Za exotickými zvířaty nemusíte jezdit pouze do zoologických
zahrad či dalekých destinací. Stačí se vydat na „SAFARI“
V AREÁLU BÝVALÉ CIHELNY v Pulicích, kde najdete lamy,
kozy či černá prasátka.

Současná protiepidemická opatření a vládní nařízení nedovolují
žádné společenské a kulturní aktivity. Výjimkou je VYCHÁZKA
DO PŘÍRODY, kterou v březnu obyvatelé Dobrušky využívali
měrou vrchovatou. Náš snímku rušný provoz Na Trojici.

JARNÍ POHLED NA DOBRUŠKU přilákal na zelenající se
pole i zvědavou labuť.

KOMPOST PRO OBČANY jako každý rok připravují pracovníci
Technických služeb města Dobrušky v areálu teplárny.

