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V pondělí 21. června byla v Dobrušce OTEVŘENA NOVÁ
PRODEJNA LIDL. Nakupující během úvodního dne podpořili
dobrušský Dům dětí a mládeže. Dětské zařízení z každého nákupu nad 300 Kč obdrží od společnosti Lidl padesátikorunu. Vybrané
peníze budou využity na nákup pomůcek pro účastníky zájmových
kroužků DDM.

V rychlém tempu pokračují STAVEBNÍ PRÁCE na sportovní hale za základní školou Pulická a bytovém domě se sedmnácti bytovými
jednotkami v ulici Františka Kupky.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
s postupným rozvolňováním koronavirových opatření se kulturní
a společenský život v našem městě
vrací do starých
kolejí. Jsem rád,
že jsme mohli, alespoň v komorním prostředí obřadní síně
renesanční radnice, předat bronzové medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
Vlastě Bajerové za oblast sportu a Pavlu
Svobodovi za oblast kultury. Tato dvojice
rozšířila řady oceněných osobností našeho města a doplnila bývalého ředitele
vojenského úřadu v Dobrušce plukovníka
Jana Maršu, jemuž jsem předal stříbrnou
medaili již v lednu před jeho odjezdem
na zahraniční misi.
Dalším významným počinem bylo
slavnostní odhalení prvních čtyř „Kamenů
zmizelých“, které jsou věnované obětem
holokaustu z domu čp. 186 v Novoměstské
ulici. Pietního aktu, který se konal v sobotu 19. června, se zúčastnili Jan a Alexandr
Tomští, vnuci textilního inženýra Arnošta
Tausika Tomského, jenž v tomto domě žil.

Jde o první instalaci, kamenů by do budoucna mělo být celkem čtyřicet.
Ve velkém sále Společenského centra
– Kina 70 se uskutečnilo tradiční ocenění
nejlepších dobrušských sportovců, kteří
reprezentují naše město na domácích i zahraničních kolbištích. Sportovci se vracejí
k tréninkům a netrpělivě čekají na zahájení příští sezony. Bohužel, pořadatelé dvou
největších sportovních akcí – florbalového
Open Air Cupu a futsalového Dobrušského poháru – se v souvislosti s koronavirovou pandemií rozhodli letošní klání
nepořádat. Věřím, že příští rok se oba turnaje uskuteční v plnohodnotné podobě
a navážou na předchozí úspěšné ročníky.
V pondělí 21. června se otevřely brány
nové prodejny Lidl, která výrazně rozšíří
možnosti nákupu, což určitě přivítá většina obyvatel našeho města. Nakupující
během úvodního dne podpořili dobrušský Dům dětí a mládeže. Dětské zařízení
z každého nákupu nad 300 Kč obdrželo
od společnosti Lidl padesátikorunu. Všem
patří dík.
Milí Dobrušťáci, přeji vám pokud
možno klidné prožití dovolené doma nebo
v zahraničí. Školákům pak prázdniny plné
slunce a dobrodružství.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Město pro byznys - srovnávací výzkum:
Hradec obhájil prvenství, Dobruška třetí
Ve srovnávacím výzkumu Město pro
byznys v rámci Královéhradeckého kraje
zvítězil Hradec Králové, který tak obhájil
loňské prvenství. Druhou příčku obsadila
Nová Paka a třetí skončila Dobruška.
Krajské město se může pochlubit nejvyrovnanějšími výsledky v obou hlavních částech srovnávacího výzkumu, tedy
v podnikatelském prostředí a v přístupu veřejné správy. O aktuálním rozvoji
svědčí v rámci celého regionu v přepočtu na 1000 obyvatel nejvyšší nárůst počtu obyvatel, ale také nejvyšší meziroční
nárůst počtu ekonomických subjektů.
Hradec Králové podnikatele láká svou
výbornou dopravní dostupností. Ekonomické ukazatele prozrazují, že radnice
vynakládá dostatečné finanční prostředky
na veřejnou dopravu, stejně jako na kulturu a sport. V rámci kraje má Hradec nadprůměrný počet úředních hodin, během
nichž si podnikatelé mohou vyřídit vše
potřebné. Webové stránky města z pohledu podnikatele byly při posuzování jejich
obsahu a přehlednosti vyhodnoceny jako
vůbec nejlepší.

V podnikatelském rozvoji bronzové
Dobrušky se snoubí její mladá populace,
vysoký meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů a vysoce konkurenční prostředí na pracovním trhu. Místní radnice

Číslo měsíce: 40
V tradičním termínu – druhou červnovou neděli – se uskutečnil jubilejní
40. ročník přespolního běhu areálem
zdraví Chábory. Populárního závodu,
který je součástí 33. ročníku Velké
ceny východních Čech v bězích, se
zúčastnilo 112 běžců všech věkových

kategorií. Hlavní závod na 10 kilometrů suverénně ovládl Pavel Jelen z Náchoda v čase 36:39,6 min. a po zásluze
převzal putovní pohár pro absolutního
vítěze. Početné závodní pole se postavilo rovněž na start závodu Buď fit
pro všechny generace na 3330 metrů.
Podrobnosti o jubilejním běhu najdete
na straně 25.

vynakládá nejnižší finanční prostředky
na dluhovou službu, o to více může podpořit rozvoj bydlení a kulturu. Nadprůměrného výsledku dosáhla také v testu
elektronické komunikace, který ověřuje
rychlost a kvalitu odpovědí na fiktivní
podnikatelské dotazy.
Srovnávací výzkum Město pro byznys
již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena
všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce,
dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup
veřejné správy. V rámci výzkumu jsou
shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi
o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.
Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje
a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku
poprvé převáženy výsledky srovnávacího
výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro
život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život!
Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.
(dr)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města
dne 31.05.2021

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

Rada města
dne 17.05.2021
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
9/2021 dle předloženého návrhu
– objednání projektové dokumentace ke stavbě: Městský Stadion Václava Šperla v Dobrušce - Inline dráha u společnosti TERRA
- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o. Cena
za vypracování projektové dokumentace
činí 234.135 Kč vč. 21 % DPH
– objednání projektové dokumentace ke stavbě: Městský Stadion Václava Šperla
v Dobrušce - Inline dráha, přístup k oválu u společnosti TERRA - POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s. r. o. Cena za vypracování projektové dokumentace činí 78.045 Kč vč.
21 % DPH
– uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí za účelem umístění lešení u domu čp.
687 v Dobrušce pro opravy tohoto domu
– uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na vybudování nového sjezdu z místní komunikace ulice Na Poříčí na pozemku parc.
č. 2741 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc. č.
1027 v obci a k. ú. Dobruška
– uzavření kupní smlouvy se společností Sodexo – integrovaný facility management
a zařízení školního stravování s. r. o.
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici a v Pulicích
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
18.500 Kč na činnost v kalendářním roce
2021 spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Pulice
– uhrazení částky ve výši 53.810 Kč Ministerstvu dopravy z titulu regresního nároku
vzneseného vůči městu Dobrušce ze dne
29.03.2021 a uplatnění nároku města Dobrušky na uhrazení částky snížené o částku
2.500 Kč odpovídající sjednané spoluúčasti
města Dobrušky, z titulu pojistné události
u Generali České pojišťovny a. s, jakožto
smluvního pojistitele odpovědnosti města
Dobrušky za škodu
– mimosoudní uplatnění regresního nároku
města Dobrušky dle § 17 odst. 3 zákona č.
82/1998 Sb., v platném znění, na zaplacení
částky ve výši ve výši 2.500 Kč, odpovídající pojistné spoluúčasti města Dobrušky
na škodě nahrazované pojišťovnou vůči bývalému referentovi Městského úřadu Dobruška, odboru dopravy a správy vnitřních
věcí
– bezplatné ubytování v Hotelu Dobruška pro
lektorku kurzů pro pečující osoby a její doprovod v termínu 19.06. - 20.06.2021
– Kroniku města Dobrušky za rok 2020 a její
prezentaci na webových stránkách města
– uzavření smlouvy o podmínkách zásahu
jednotek požární ochrany města Dobruška
se společností Lidl Česká republika v. o.
s., jejímž předmětem je vzájemná úprava
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práv a povinností smluvních stran při přijetí
účinných opatření k zásahu jednotkami požární ochrany města Dobrušky
– umístění pultového panelu s židovskými
památkami a památníky do travnaté plochy
vedle chodníku před čp. 186 v Novoměstské ulici v Dobrušce, parc. č. 2938/3
– přijetí daru ve výši 20.000 Kč na projekt
Kameny zmizelých od pana XXXXX
– bezplatný vstup do všech expozic muzea
v rámci Mezinárodního dne muzeí dne
18.05.2021 a u příležitosti oslav 150. výročí
narození Františka Kupky dne 11.09.2021
a do Rýdlovy vily včetně expozice Vojenské geografie u příležitosti výročí 70. let
VGHMÚř v Dobrušce ve dnech 29.09. –
01.10.2021

souhlasí
– se zapojením Základní školy Františka
Kupky do projektu Šablony III pro základní
školy – výzva č. 02_20_080 - název projektu: Šablony III pro ZŠ Dobruška – personální podpora (školní asistent, školní
psycholog a podpora žáků)
– s úhradou stravného za děti vybraných profesí za období od 01.03.2021 do 10.04.2021
ve výši 7.000 Kč z prostředků zřizovatele –
z provozního příspěvku Mateřské školy J.
A. Komenského

bere na vědomí
– zvýšení základního platu platovým postupem pro pana Františka Zimu, ředitele Základní umělecké školy od 01.06.2021

jmenuje
– v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších
předpisů, předsedu a další členy konkursní
komise v konkursním řízení na obsazení
funkce ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže, Dobruška, dle předloženého návrhu

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobruška schválit
– účetní závěrku města Dobrušky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2020
– závěrečný účet města Dobrušky za rok 2020
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
– prodej pozemku parc. č. 1300/2 o výměře
50 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši
64.800 Kč
– přijetí daru pozemků parc. č. 1290/99 o výměře 310 m2 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s Českou republikou
– Státním pozemkovým úřadem

neschvaluje
– - zřízení nového sjezdu z místní komunikace ulice Nádražní na pozemku parc. č. 2747
v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města
Dobrušky na pozemek parc. č. 881 v obci
a k. ú. Dobruška

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
10/2021 dle předloženého návrhu
– převod výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Dobruška (ZŠ Františka Kupky, Dobruška, ZUŠ
Dobruška a DDM Dobruška) k 31.12.2020
do jejich rezervních fondů, případně do fondu odměn dle předložených návrhů
– účetní závěrky příspěvkových organizací
zřízených městem Dobruška (MŠ J. A. Komenského, ZŠ Františka Kupky, ZŠ Pulická, DDM a ZUŠ) sestavené k 31.12.2020
– uzavření
smluv
č.
21RRD10-0024
a 21RRDU2-0007 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na stavbu: Oprava asfaltových ploch na pozemku parc. č. 742/1 v kat. území Dobruška
se společností GARRET-CZ, spol. s r. o.
Celková cena za dílo zůstává beze změn
– uzavření smlouvy o spolupráci se společností MARTA, spol. s r. o.
– podání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na hospodaření
v lesích podle Nařízení vlády č. 30/2014
Sb. v celkové výši 130.560 Kč u Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje v souladu
s platnými předpisy
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
jejímž předmětem je realizace stavby „Stavební úpravy ZŠ Františka Kupky – učebna
fyziky a WC imobilní, čp. 350, ul. Františka Kupky, Dobruška“, se společností
KERSON, spol. s r. o. Dodatkem č. 1 je
upravován rozsah provádění díla a v závislosti na tom i zvyšována celková cena díla
o 9.365,84 Kč vč. DPH 21 %, na celkových
925.712,07 Kč vč. DPH 21 %
– realizaci projektu „Městský stadion Václava Šperla v Dobrušce - In-line dráha“,
jehož celkové předpokládané náklady činí
8.907.415 Kč, a to včetně zajištění jeho financování minimálně ve výši odpovídající
součtu všech případných neuznatelných
výdajů projektu a povinné spoluúčasti příjemce dotace z dotačního programu Národní
sportovní agentury „Program č. 162 62 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 - 2024“, výzva č. 12/2020
Sportovní infrastruktura – Investice do 10
mil. Kč, která činí minimálně 30 % způsobilých výdajů a podání žádosti o dotaci na tento projekt z uvedeného dotačního programu
– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu číslo: IV12-2021019/SOBS VB/1 název: Dobruška,
Křovická 1047-úprava kNN, se společností
ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na vybudování nového sjezdu z místní
komunikace na pozemku parc. č. 1045/49
přes pozemek parc. č. 1045/26 v obci a k.
ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky
na pozemek parc. č. 1021/1 v obci a k. ú.
Dobruška
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– uzavření smlouvy o nájmu pozemku s Václavem Zikmundem, IČO 45917469 na část
pozemku parc. č. 2113/127 v obci a k. ú.
Dobruška
– uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
– s účinností od 01.07.2021 uplatnění práva
na jednostranné zvyšování nájmů o procento odpovídající výši inflace oficiálně vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní rok, a to
u všech nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města, kde je toto právo sjednáno
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 10
v čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce dohodou k 31.05.2021
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
40.000 Kč na realizaci projektu „Oprava
kuchyně na táborové základně Příměšťák“
spolku Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina
Dobruška
– uzavření smlouvy o umístění technického
zařízení na sběr a další zpracování dat pro
osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra se Státní tiskárnou cenin,
státní podnik
– uzavření Smlouvy o financování mikroprojektu typu B s názvem „Mladá generace
překračuje hranice“ realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion
a přeložení realizace veškerých aktivit projektu z roku 2021 na rok 2022
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 14.06.2021
– objednání opravy komunikací v ulicích Čsl.
armády, Nádražní, Solnická, K. Michla,
Kostelní, Družstevní, Fr. Kupky a cesty 22c
v Domašíně tryskovou metodou TURBO
u společnosti Opravex spol. s r. o. v ceně
261.000 Kč bez DPH
– podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna pro rok 2021

byla seznámena
– s výročními zprávami o činnosti škol
za školní rok 2019/2020 a výročními zprávami o hospodaření za kalendářní rok 2020
ze zřízených základních škol, základní
umělecké školy a domu dětí a mládeže

uděluje
– plnou moc společnosti AKVOPRO s. r. o.
k zastupování města Dobrušky ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány
státní správy a místní samosprávy a dále
ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami a výkonu
veškerých úkonů spojených s vyřízením
příslušných povolení akce: Výměna vodovodu nižšího tlakového pásma a prodloužení vodovodu vyššího tlakového pásma
od silnice I/14 po vodojem u kostela Sv.
Ducha v Dobrušce.

souhlasí
– s poskytnutím digitálních dat ve formátu
XML z IDC ÚHÚL Brandýs nad Labem pro
účely soutisku Lesního hospodářského plánu (LHP) Lesů České republiky, s. p., u lesního hospodářského celku (LHC) Rychnov
společnosti Lesy České republiky, s. p., formou souhlasu s poskytnutím dat k soutisku
– s opravou stávajícího uzemnění hromosvodové soustavy umístěného v pozemku parc.
č. 2150/1 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky a zajišťujícího vnější

ochranu před bleskem na bytovém domě čp.
739–740, kterou bude provádět Společenství
vlastníků bytových jednotek, Mírová 739
a 740 v Dobrušce za podmínek pro realizaci
opravy stávajícího uzemnění hromosvodové
soustavy bytového domu čp. 739–740

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky
– schválit uzavření smlouvy o společném zadávání, v přiloženém znění, jejímž účelem
je společný postup smluvních stran při výběru nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury, mezi městem Dobruškou
a obcemi Bačetín, Byzhradec, Chlístov,
Ohnišov, Podbřezí, Semechnice a Trnov
– vydat Změnu č. 3 Územního plánu Dobruška formou opatření obecné povahy
– schválit pořízení Změny č. 6 Územního
plánu Dobruška a to zkráceným postupem
dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, způsob
úhrady za zpracování změny následovně:
náklady na zpracování změny územního
plánu uhradí město Dobruška, každý navrhovatel na změnu územního plánu uhradí
fixní částku 3.000 Kč za každý návrh zařazený do Změny č. 6 Územního plánu Dobruška v souladu se Zásadami postupu při
pořizování změn územního plánu a starostu
města Ing. Petra Lžíčaře jako určeného zastupitele, který bude s úřadem územního
plánování spolupracovat v souladu s § 47
odst. 1 stavebního zákona při pořizování
Změny č. 6 Územního plánu Dobruška
– schválit uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy, kterou bude zrušena uzavřená
kupní smlouva na prodej bytové jednotky
č. 813/14 v budově čp. 812, 813 v Mírové
ulici v Dobrušce
– schválit uzavření dohody o splátkách s uznáním dluhu a o prominutí částí dluhu s Adélou
Vítovou, IČO 07206755, jakožto dlužníkem,
v níž: dlužník uzná co do důvodu a výše
svůj dluh dle důvodové zprávy v jeho aktuální výši ke dni uzavření dohody, se dlužník
zaváže uhradit městu Dobrušce svůj dluh
na nájemném a úhradách za služby ve výši
160.160,59 Kč ve 24 měsíčních po sobě jdoucích splátkách, z toho 1. – 23. splátka ve výši
6.674 Kč a 24. splátka ve výši 6. 658,59 Kč,
splatných vždy k poslednímu kalendářnímu
dni v měsíci, počínaje měsícem červnem
2021, město Dobruška dlužníkovi promine
dluh tvořený smluvními úroky z prodlení,
a to v jejich aktuální výši ke dni uzavření dohody, přičemž toto prominutí bude podmíněno splněním odkládací podmínky – řádným
a včasným zaplacením všech v dohodě sjednaných splátek dluhu. Pro případ řádného neuhrazení jakékoliv v dohodě sjednané splátky
dluhu v termínu její splatnosti bude sjednáno
automatické nabytí splatnosti celé neuhrazené části spláceného dluhu a zároveň právo
města Dobrušky na zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení, a to za období ode dne
následujícího po dni, kdy se stane splatnou.
Podmínkou uzavření dohody je její podepsání dlužníkem nejpozději do 28.06.2021
– schválit Plán rozvoje sportu na období 2021
– 2023

Rada města
dne 03.06.2021
schvaluje
– objednání svahové sekačky s přepravním

vozíkem u společnosti Dvořák – svahové
sekačky, s. r. o. za 857.260,80 Kč vč. DPH
21 %

Rada města
dne 14.06.2021
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
11/2021
– vyplacení odměn ředitelům škol a školského zařízení za zajištění provozu a výuky
v době mimořádných opatření dle předloženého návrhu
– uzavření smlouvy o dílo na stavbu: Chodník, Domašínská ulice, se společností STAVITELSTVÍ DS s. r. o. Cena za provedené
práce činí 1.582.738,08 Kč vč. 21 % DPH
– objednání výměny a přeložky vodovodního
řadu v Mírové ulici, se společností AQUA
SERVIS, a. s., za cenu 111.880 Kč vč. DPH
podle platné sazby
– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
na stavbu: Stavební úpravy garáže na pozemku parc. č. 742/4 v kat. území Dobruška, se společností GARRET-CZ, spol. s r. o.
– zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
parc. č. 2728/1 u štítové zdi domu čp. 687
v Dobrušce
– vyřazení skleníku, zahradního altánu a zavlažovacího zařízení u ZŠ Pulická ul. – hřiště z evidence majetku města Dobrušky, a to
likvidací v rámci realizace projektu Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická
– prodej 3 kusů stolních počítačů Fujitsu (Intel Core i3-2120CPU@ 3,30GHz, RAM
4GB, Windows 10 Pro) dle Žádosti o souhlas s prodejem nevyužitých stolních počítačů příspěvkové organizace města Dobrušky
Základní škola, Dobruška za 2.300 Kč/ks
– podání žádosti o ukončení smlouvy o sdružených službách elektřiny dodávky elektřiny u odběrného místa Pulická 157, 518 01
Dobruška
– zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek č. 812/15 a 813/13 v bytovém domě čp. 812, 813 v Mírové ulici
v Dobrušce a vyhlášení výběrových řízení
na určení jejich kupujících
– podání výpovědi Smlouvy o užívání majetku uzavřené dne 26.03.2009 společnosti
ALARM CZ, s. r. o.
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
19.500 Kč na činnost v kalendářním roce
2021 spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Domašín u Dobrušky
– poskytnutí finančního daru hotovosti
ve výši 2.000 Kč pro každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem 35 dětí), jež se
zúčastní vítání občánků dne 18.06.2021
a 25.06.2021. Finanční dar se poskytuje
na základě podmínek schválených usnesením č. RM 14/81/2020 ze dne 05.10.2020
a pamětní medaile nordic gold „700 let
města“ pro každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem 35 dětí), jež se zúčastní vítání občánků dne 18.06.2021 a 25.06.2021
– bezplatný odvoz materiálu na letní dětský
tábor na Trčkově u Orlického Záhoří a zpět
pořádaný v létě 2021 spolkem Junák – český skaut, středisko Dobruška, z. s. Podrobnosti dopravy včetně termínů si zástupce
spolku domluví přímo s vedoucím Technických služeb města Dobrušky
– uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb se společností Safres Group s. r.
o., jehož předmětem je změna četnosti anti-
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–

–

–

–

genního testování na covid-19 pro veřejnost
hrazeného ze zdravotního pojištění
bezplatné ubytování se snídaní v Hotelu
Dobruška šesti členům posádky Legiovlaku
ve dnech 26.07. – 02.08.2021
ceník služeb městské knihovny v přiloženém znění platný od 01.07.2021. Zároveň se tímto ruší ceník předchozí, platný
od 01.03.2018
knihovní řád městské knihovny platný
od 01.07.2021. Zároveň se tímto ruší knihovní řád předchozí, platný od 01.03.2019
uzavření rámcové smlouvy o spolupráci se
společností Palmknihy s. r. o.

–

–

–

jmenuje
– komisi pro hodnocení nabídek na prodej
bytových jednotek č. 812/15 a 813/13 v bytovém domě čp. 812, 813 v Mírové ulici
v Dobrušce v tomto složení: Miroslav Sixta, člen komise, Mgr. Daniel Radoch, člen
komise, Ing. Zdeňka Hanousková, člen komise, a Petra Hůlková, náhradník za člena
komise

souhlasí
– s výměnou stávajícího vedení NN dle
projektu společnosti SB projekt, s. r. o.,
Hodonín, s názvem stavby „Dobruška,
p.č.2150/48, lokalita 4xB.D.-kNN“ a č.
projektu IV-12-2021010 investora ČEZ
Distribuce, a. s., spočívající ve výměně
stávajícího kabelového vedení NN ve stávající trase na městských pozemcích parc.
č. 159/1, 159/2 a 2150/1 v obci a k. ú. Dobruška v termínu 2021–2022 za podmínek
písemného oznámení městu Dobrušce o zahájení prací alespoň 10 dní předem a uvedení pozemků po skončení prací do původního
stavu
– s prodloužením zvláštního užívání místní
komunikace ulice Domašínská, s částečnou
uzavírkou místní komunikace ulice Domašínská a s objížďkou vyznačenou v přiloženém zákresu za účelem realizace stavební
akce Výměna vodovodního řadu v Domašínské ulici, Dobruška, kterou realizuje společnost AQUA SERVIS a. s. do 16.07.2021
– s konáním dětské letní soutěže Dobruškou
za Františkem Kupkou v termínu 01.07. –
30.09.2021 a v době konání soutěže schvaluje bezplatný vstup do expozic muzea
dětem, které mají čtenářský průkaz v dobrušské knihovně

Zastupitelstvo města
dne 14.06.2021

–

–

–

bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 5/2021 11/2021 schválenými Radou města Dobrušky

schvaluje
– účetní závěrku města Dobrušky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2020 a pověřuje
Odbor finanční a školský Městského úřa-

–

du v Dobrušce vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky
závěrečný účet města Dobrušky za rok 2020
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2020, a to
bez výhrad
uzavření smlouvy o společném zadávání,
jejímž účelem je společný postup smluvních
stran při výběru nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury, mezi městem
Dobruškou a obcemi Bačetín, Byzhradec,
Chlístov, Ohnišov, Podbřezí, Semechnice
a Trnov
po projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobruška za období 1/2016–
12/2020 v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
a) Zprávu o uplatňování Územního plánu
Dobruška za období 1/2016–12/2020,
včetně pokynů pro zpracování návrhu
Změny č. 6 Územního plánu Dobruška,
v souladu s ust. § 55 odst. 1 a ve spojení
s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona;
b) pořízení Změny č. 6 Územního plánu
Dobruška dle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, která bude pořizována
zkráceným postupem v souladu § 55a
odst. 1 stavebního zákona;
c) náklady na zpracování změny územního
plánu uhradí město Dobruška, každý
navrhovatel na změnu územního plánu
uhradí fixní částku 3.000 Kč za každý
návrh zařazený do Změny č. 6 ÚP Dobruška v souladu se Zásadami postupu při
pořizování změn územního plánu;
d) starostu města Ing. Petra Lžíčaře jako
určeného zastupitele, který bude s úřadem územního plánování spolupracovat
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona při pořizování Změny č. 6 Územního
plánu Dobruška
prodej pozemku parc. č. 1300/2 o výměře
50 m2 a pozemku parc. č. 1310/10 o výměře 4 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši
64.800 Kč splatnou nejpozději do 30 dnů
od uzavření kupní smlouvy
přijetí daru pozemků parc. č. 1290/99 o výměře 310 m2 a parc. č. 1537/14 o výměře
1.269 m2 v obci a k. ú. Dobruška, a uzavření
Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem
uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy,
kterou bude zrušena uzavřená kupní smlouva na prodej bytové jednotky č. 813/14
v budově čp. 812, 813 v Mírové ulici
v Dobrušce
uzavření dohody o splátkách s uznáním dluhu
a o prominutí částí dluhu s Adélou Vítovou,
IČO 07206755, jakožto dlužníkem, v níž:
a) dlužník uzná co do důvodu a výše svůj
dluh dle důvodové zprávy v jeho aktuální výši ke dni uzavření dohody,

b) se dlužník zaváže uhradit městu Dobrušce svůj dluh na nájemném a úhradách
za služby ve výši 160.160,59 Kč blíže
specifikovaný v důvodové zprávě ve 24
měsíčních po sobě jdoucích splátkách,
z toho 1. – 23. splátka ve výši 6.674 Kč
a 24. splátka ve výši 6.658,59 Kč, splatných vždy k poslednímu kalendářnímu
dni v měsíci, počínaje měsícem červnem
2021,
c) město Dobruška dlužníkovi promine dluh
tvořený smluvními úroky z prodlení specifikovanými v důvodové zprávě, a to
v jejich aktuální výši ke dni uzavření dohody, přičemž toto prominutí bude podmíněno splněním odkládací podmínky
– řádným a včasným zaplacením všech
v dohodě sjednaných splátek dluhu dle
písm. b) tohoto usnesení.
– Pro případ řádného neuhrazení jakékoliv
v dohodě sjednané splátky dluhu v termínu
její splatnosti bude sjednáno automatické nabytí splatnosti celé neuhrazené části
spláceného dluhu a zároveň právo města
Dobrušky na zaplacení smluvního úroku
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to za období
ode dne následujícího po dni, kdy se stane splatnou. Podmínkou uzavření dohody je její podepsání dlužníkem nejpozději
do 28.06.2021
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 35.823 Kč na sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
spolku Salinger, z. s.
– Plán rozvoje sportu na období 2021-2023

souhlasí
– s vyhodnocením výsledků projednání
změny územního plánu vypracovaného
odborem rozvoje města Městského úřadu
Dobruška ve spolupráci s určeným zastupitelem a uvedeném v odůvodnění Změny č.
3 Územního plánu Dobruška

vydává
– Změnu č. 3 Územního plánu Dobruška
formou opatření obecné povahy po ověření podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších,
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 uspořádat do 31.10.2021
společnou schůzi majitelů pozemků v oblasti zamýšlené výstavby na Belvederu se
zástupci města a prezentovat majitelům pozemků představy města o spolufinancování

neschvaluje
– prodej částí pozemků parc. č. 1300, 1290/75
a 1314 v obci a k. ú. Dobruška

Podmínky pro obsazování bytů
Výstavba nového domu se sedmnácti bytovými jednotkami v ulici Fr. Kupky se chýlí ke svému závěru. Dokončení realizace dvoupatrové bytovky se předpokládá na přelomu srpna a září. Město Dobruška, které je investorem nového domu, zveřejní
v polovině července podmínky pro obsazování malometrážních bytů. Zájemci najdou potřebné informace od 1. července
na webových stránkách města www.mestodobruska.cz.
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Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 17. 5.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě 17 bytových jednotek
■ Úterý 18. 5.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly, jednání s Jiřím Petříkem ze společnosti Aqua servis
■ Pátek 21. 5.: jednání bezpečnostní rady
ORP Dobruška, schůzka s paní Adélou
Vítovou k pokračování provozování
kinokavárny
■ Pondělí 24. 5.: jednání o komplexních
pozemkových úpravách na Spáleništi
■ Úterý 25. 5.: porada k otevření kulturních zařízení a plánování kulturních
akcí, kontrolní den na stavbě sportovní
haly, jednání představenstva Centrálního zdroje tepla
■ Čtvrtek 27. 5.: jednání s architektem
Řezaninou, předání Ceny Festivalu F. L.

■

■

■
■

■

Věka panu Miloni Čepelkovi
v rodném domku F. L. Věka
Pátek 28. 5.: porada vedoucích odborů
a oddělení městského úřadu a organizačních složek, jednání s architektem
Oldřichem Hyskem
Pondělí 31. 5.: schůzka s ředitelkou základní školy Fr. Kupky Alenou Bačíkovou, schůze rady města, kontrolní den
na stavbě 17 bytových jednotek
Úterý 1. 6.: předání hasičského auta,
kontrolní den na stavbě sportovní haly
Středa 2. 6.: schůze konkursní komise
pro výběr ředitele Domu dětí a mládeže, jednání se Státním pozemkovým
úřadem
Čtvrtek 3. 6.: kontrolní den na stavbě
v ulici Mírová, předání medailí Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky

Okénko poslance Petra Sadovského:
Dostavba dálnice D11 a příprava obchvatu Běstvin
Vážení
spoluobčané,
v dnešním okénku
vás chci informovat
o situaci ohledně
dálnice D11, kterou
jsem tento měsíc
řešil společně s generálním ředitelem
Ředitelství silnic a dálnic ČR Radkem
Mátlem.
Především jsme se zajímali o pokračování dostavby D11 z Hradce Králové
do Jaroměře a následné napojení na obchvat Jaroměře. Ten odvede tranzitní
dopravu z centra Jaroměře a také z obcí
Čáslavky, Dolany a Svinišťany, kde
enormním způsobem zatěžuje spoluobčany žijící při stávající silnici I/33 směrem
na Náchod.

Pan ředitel Mátl nás ujistil, že zkušební provoz na D11 bude zahájen do konce letošního roku (zhruba 12. 12. 2021).
Na obchvatu Jaroměře probíhají práce
na záchranném archeologickém průzkumu, takže by další realizaci výstavby
nemělo stát nic (kromě drobných majetkoprávních vyrovnání) v cestě.
Následná dostavba D11 z Jaroměře
do Trutnova je ve fázi řízení o územním
rozhodnutí a čeká se pouze na rozhodnutí
obcí Choustníkovo Hradiště a Dvůr Králové nad Labem. Čekáme na vyjasnění
alternativního napojení na D11. Na budoucím úseku dálnice z Trutnova na státní hranici s Polskem jsou v současnosti
řešena majetkoprávní vyrovnání s vlastníky pozemků a uvažuje se o výstavbě
opačným směrem, tzn. od státních hranic
do Trutnova. Jsem moc rád, že se zúro-

■ Pátek 4. 6.: jednání bezpečnostní rady
ORP Dobruška
■ Pondělí 7. 6.: jednání s předsedou
SBD Karlem Jouklem, kontrolní den
na stavbě 17 bytových jednotek
■ Úterý 8. 6.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly
■ Čtvrtek 10. 6.: jednání s projektantem
o plánovaných úpravách na budově čp.
777
■ Neděle 13. 6.: předání cen závodníkům
na Přespolním běhu areálem zdraví
Chábory a Dolského Bike Cupu
■ Pondělí 14. 6.: schůze rady města, jednání s architektem Jurou Bečičkou,
kontrolní den na stavbě 17 bytových
jednotek, zasedání zastupitelstva města
■ Úterý 15. 6.: jednání s ředitelem vojenského úřadu v Dobrušce Vladimírem
Répalem, kontrolní den na stavbě sportovní haly
čil čas, který jsme v průběhu uplynulých
let strávili mnoha jednáními za účelem
zrychlení výstavby liniových staveb.
Pro naše město by výsledkem mělo být
snadnější cestování jak směrem na Polsko, tak i na Prahu. Dnes zabere cesta
do Hradce Králové polovinu celkového
času cesty do Prahy. Jen průjezd Hradcem
Králové trvá ve špičce i půl hodiny.
Navázali jsme rovněž na několik dřívějších jednání o výstavbě obchvatu obce
Běstviny, které jsme s panem ředitelem
měli společně se starostou Petrem Lžíčařem. Tím by se měla snížit frekventovanost dopravy v obci, což přispěje
i k bezpečnosti obyvatel. Do Běstvin by
měl i nadále zajíždět autobus, aby nebyl
snížen komfort dostupnosti dopravy. Autobusy se zde budou otáčet a dále pokračovat buď směrem na Dobrušku, nebo
na Nové Město nad Metují. V rozpočtu
ŘSD je záměr již schválen, nyní se pracuje na dokumentaci a vyžádání všech potřebných povolení.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR

Report z jednání zastupitelstva města Dobrušky 14. 6. 2021
Jedním z hlavních předvolebních
cílů
dobrušských
Pirátů bylo vzbudit zájem o dění
ve městě a snaha
zapojit do veřejného
života mnohem širší
skupinu obyvatel.
Jedním z šikovných nástrojů, který funguje už v mnoha městech České republiky
a který svěřuje část veřejných finančních
prostředků zpět do rukou obyvatelům
dané obce, je tzv. "participativní rozpočet". Ten umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce.
Radnice vymezí část peněz z ročního

rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy,
co by se za tyto peníze mělo v obci v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se za asistence města setkávají
na lokálních či tematických veřejných debatách, kde o svých nápadech diskutují.
Společné návrhy pak předkládají radnici
k posouzení z hlediska realizovatelnosti.
Vyvrcholením je hlasování obyvatel města o předložených projektech. Ty nejúspěšnější pak obec až do výše uvolněné
částky v rozpočtu realizuje. Bohužel návrh na zařazení tohoto bodu do programu
jednání zastupitelstva byl starostou města
a zástupci SNK-Veřejnost pro všestranný
rozvoj Dobrušky zamítnut. Důvodu nerozumím. Nicméně budu se snažit zařadit

tento bod i na některé z dalších jednání.
Připravenou prezentaci s informacemi
o možnostech participativního rozpočtu
pro Dobrušku naleznete na webu: www.
facebook.com/PiratiDobruska/
Dalším zajímavým bodem jednání,
kterému se zastupitelé v diskuzi věnovali
více než hodinu, byl druhý návrh Pirátů.
Ten se týkal územního plánu města a situace, kdy je v Dobrušce prakticky nemožná výstavba rodinných domů. Důvod
je především ten, že největší část plochy
vymezené pro rodinné domy je situována do oblasti Belvederu. Zde však město
vlastní pouze zlomek pozemků a komunikace s majiteli navíc neprobíhá prakticky
žádná. V dokumentu: "Zpráva o uplatňo7
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vání Územního plánu Dobruška za období 1/2016-12/2020", kterou schválilo
zastupitelstvo v bodu 6 jednání se mimo
jiné píše: „V důsledku výše uvedeného
došlo ve sledovaném období k poklesu
obyvatel (rok 2016 – 6971 obyvatel, rok
2019 – 6723 obyvatel), mladé rodiny se
stěhují do okolních obcí – Bačetín, Semechnice, České Meziříčí, Opočno. V kapitole K.1 Předpokládaný vývoj počtu
obyvatel v odůvodnění ÚP je vypočítaný

předpokládaný nárůst obyvatel, pokud
dojde k zaplnění zastavitelných ploch pro
bydlení, o 1004 (bez územních rezerv),
namísto toho zatím došlo během šesti let
k poklesu počtu obyvatel o cca 250." To
je pro obec s rozšířenou působností (ORP)
výrazně varující signál.
Jsem rád a zároveň tímto děkuji dalším kolegyním a kolegům zastupitelům,
že i přes nesouhlas starosty města podpořili můj návrh usnesení: „Zastupitelstvo

města Dobrušky ukládá starostovi města
uspořádat do 31. 10. 2021 společnou schůzi majitelů pozemků v oblasti zamýšlené
výstavby na Belvederu se zástupci města
a prezentovat majitelům pozemků představy města o spolufinancování" a dali tím
najevo, že ani jim není tento závažný stav
věcí lhostejný.
Mgr. Petr Poláček (Piráti)
zastupitel města Dobrušky
zastupitel Královéhradeckého kraje

AKTUALITY Z MĚSTA
Bronzové medaile Za zásluhy o rozvoj města
pro Vlastu Bajerovou a Pavla Svobodu
V obřadní síni renesanční radnice se
ve čtvrtek 3. června uskutečnilo komorní setkání, na kterém starosta Petr Lžíčař předal bronzové medaile Za zásluhy
o rozvoj města Dobrušky Vlastě Bajerové
za oblast sportu a Pavlu Svobodovi za oblast kultury.
Zastupitelé města rozhodli o udělení
medailí už vloni v září, ale kvůli koronavirové pandemii se slavnostní akt mohl
uskutečnit až nyní. Třetím laureátem je
plukovník Jan Marša, bývalý ředitel vojenského úřadu v Dobrušce, jenž převzal
stříbrnou medaili z rukou starosty již
v lednu před svým odjezdem na zahraniční misi.

Pavel Svoboda a Vlasta Bajerová s bronzovými medailemi Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky v obřadní síni renesanční
radnice.

oblasti, kde získávají medailová umístění. Dobrušský oddíl má dnes širokou
základnu, trénuje v něm na šedesát děvčat
a gymnastky pravidelně získávají ocenění
v rámci oblastních soutěží. Oddíl moderní gymnastiky v Dobrušce zapustil dobré
kořeny a vzájemná spolupráce trenérek,
rodičů a děvčat je předpokladem k dalším
úspěchům.
Pavel Svoboda je úspěšný varhaník,
držitel několika ocenění z mezinárodních
soutěží a současný ředitel Komorní filharmonie Pardubice. Hudbě se začal věnovat
na dobrušské ZUŠ. Následně studoval hru
na varhany na Konzervatoři Pardubice
a na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze a současně na Universität der Künste v Berlíně. Před jedenácti
lety založil úspěšný hudební projekt
Festival F. L. Věka. Díky jeho iniciativě vznikl také spolek PROVARHANY
a podařilo se zachránit několik vzácných
nástrojů v regionu.
(dr, eda)

Jiří Mach převzal Cenu Poorličí
Jan Marša převzal stříbrnou medaili z rukou starosty Petra Lžíčaře už v lednu před
odjezdem na zahraniční misi.
Vlasta Bajerová v roce 1993 založila
úspěšný Sportovní klub moderní gymnastiky Dobruška. Je trenérkou III. třídy
a předsedá nejen dobrušskému klubu, ale
i krajskému svazu moderní gymnastiky. Na počátku činnosti se klub zaměřil
především na „rekreační“ gymnastiku.
Od roku 2002 se přidala i závodní činnost
na vyšší výkonnostní úrovni. Od roku
2003 dobrušské gymnastky pravidelně soutěží na přeborech východočeské
8

V reprezentačních prostorách dobrušské radnice byla ve čtvrtek 3. června
rovněž udělena Cena Poorličí za přínos
poznání. Ocenění za dlouholetou muzejní, kulturní, publikační činnost v regionu
Orlických hor a jejich podhůří převzal Jiří
Mach z rukou bývalého hejtmana Jiřího
Štěpána, historiků Bohumíra Dragouna
a Vladimíra Sodomky a vedoucí vlastivědného muzea Pavly Skalické.
Bývalý hejtman Jiří Štěpán během
gratulace směrem k laureátovi poznamenal: „Cena vedle toho, že znázorňuje
hory a vodu, ukazuje také paměť. Cílem
organizátorů je, že nebudeme zapomínat.
Cena má formu knihy – Jiří Mach píše
knihy a objevuje zapomenuté, abychom
my ostatní nezapomněli.“
(dr, eda)
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V budoucím sociálním zařízení
se dokončují hrubé stavební práce
Stavební práce na přestavbě bývalé porodnice a chirurgie v areálu bývalé
nemocnice v Opočně úspěšně pokračují.
V budově vzniká pobytové zařízení sociálních služeb Domov F. A. Skuherského,
které budou společně provozovat města
Opočno a Dobruška.
Dokončuje se nová střecha. Původně
sedlovou střechu nahradila plochá, která
bude řešena jako takzvaná zelená střecha.
Pokryje ji vegetace, což přispěje ke zpříjemnění klimatu uvnitř domu, hlavně
v nejvyšším podlaží.
„Dokončují se nejhrubší stavební práce v interiérech a započaly se připravovat
rozvody vnitřních instalací. V suterénu je

vybetonovaná hrubá základová
deska a pracuje se na vyzdívkách.
Osadila se nová okna,“ přibližuje postup rekonstrukce objektu
stavbyvedoucí Lukáš Plevka.
Intenzivně se připravuje projekt vybavení objektu, aby byl
nový domov pro klienty co nejpříjemnější.
Po dokončení stavebních prací financovaných Královéhradeckým krajem budou realizovány i drobné
terénní úpravy, zpevněné plochy a sadové úpravy. Termín dokončení přestavby
je naplánován na březen 2022. „Jednotlivé práce na sebe navazují podle stano-

veného harmonogramu. Měli jsme menší
skluz ve výtahové šachtě v suterénu, kde
jsme narazili na skálu, ale podařil se nám
dohnat,“ dodává zástupce stavební firmy
Valc, dodavatele stavby.
(rč, six)

Letní sezóna na koupališti v Dobrušce
Letošní léto na koupališti bude specifické stejně jako v loňském roce. Koronavirová pandemie nám umožňuje otevřít
koupaliště pouze s určitými omezeními.
Okamžitá kapacita koupaliště je prozatím
snížena na 75 procent původní kapacity,
což je 1125 návštěvníků, kteří se při vstupu
musí prokázat bezinfekčností, prodělanou
nemocí covid–19 nebo očkováním (nařízení se v průběhu července může změnit).
Další nepříjemnou skutečností je dočasné uzavření parkoviště před bazénem.
Vzhledem k probíhající výstavbě čtyř

viladomů Stavebního bytového družstva
v sousedství bazénu bylo nutné zejména
v rámci bezpečnosti všech návštěvníků
toto parkoviště i vedlejší plochy uzavřít.
Prostranství v současné době slouží jako
nezbytný manipulační prostor stavby. Ke
zlepšení situace dojde po přeložení páteřního teplovodu do země a následném
odstranění celé jeho nadzemní části, která
dosud zásadně uvedené plochy limituje.
Cesta ke koupališti zůstane nyní pouze
pro pěší, cyklisty a jednotky IZS.
Prosíme návštěvníky našeho areálu
o pochopení této
mimořádné situace
a doporučujeme využívat k parkování
komunikací v širším okolí, případně
využívat kapacity
parkoviště u Společenského centra
- Kina 70 či záchytného
parkoviště

u ubytovny v Loučkách. Do areálu se tak
návštěvníci budou přesouvat výhradně
pěšky.
Za vzniklou situaci se všem stálým
i ostatním návštěvníkům velice omlouváme a pevně věříme, že i přes přechodné
nepříjemnosti nám i nadále zachovají přízeň a o prázdninách využijí všech námi
nabízených služeb letního areálu.
Robert Franc,
vedoucí krytého bazénu města Dobrušky

Provizorní parkoviště
pro návštěvníky koupaliště
Výstavba čtyř bytových domů Stavebního bytového družstva
v sousedství areálu krytého bazénu zkomplikovala parkování
motorizovaným návštěvníkům koupaliště v letošní letní sezoně.
Většinu plochy parkoviště obsadily buňky zázemí stavební firmy
a složený stavební materiál. Parkoviště je průchozí a průjezdné
pouze pro pěší, vozidla stavby, zásobování a složek IZS.
Město Dobruška zřídilo provizorní záchytnou parkovací plochu pro automobily návštěvníků koupaliště v docházkové vzdálenosti 150 metrů od vchodu do areálu koupaliště. Nachází se
v sousedství Ubytovny Loučky (čp. 320), která stojí na jihovýchodním okraji areálu koupaliště na konci Mírové ulice. Využívá
stávající asfaltové parkoviště před budovou ubytovny a přilehlou
travnatou plochu – viz vyznačené vyšrafované části na leteckém
snímku.
(six)

Provizorní záchytné parkoviště (vyšrafované plochy) pro koupaliště Dobruška poblíž Ubytovny Loučky.
9
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Nové auto pro dobrovolné hasiče
Dobrovolní hasiči z Dobrušky převzali
nový automobil. Osmimístné vozidlo Fiat
Ducato se vznětovým čtyřválcem o objemu
2,3 l a výkonu 103 kW v hodnotě milionu
a sto deseti tisíc korun pořídilo město Dobruška za přispění dotací ve výši 750 tisíc.
Do prostoru osádky se vstupuje posuvnými dveřmi na pravé straně, nákladový
prostor je přístupný dvoukřídlými dveřmi
na zádi. Na pravých dveřích je uchycen
žebřík pro výstup na střešní plošinu, která
je uzpůsobena k přepravě materiálu. Auto

je mimo jiné vybaveno integrovaným nabíječem pro zajištění elektrické energie jak
pro vlastní vozidlo, tak pro dobíjení svítilen, tabletu, palubní kamery a radiostanic.
Ve výbavě je záchranářský batoh se zdravotnickým materiálem, osvětlovací tělesa
napájená z podvozkové části, ruční vyprošťovací nástroj a hasicí přístroje. Technika
je určena nejen k dopravě hasičů na místo
zásahu, ale lze ji využít například k evakuaci obyvatel postižených mimořádnou
událostí. Hasičskou úpravu dodávky reali-

zovala specializovaná firma ZHT z Hranic
na Moravě.
(six)

Městská policie Dobruška oslavila 30 let
V letošním roce slaví Městská policie
Dobruška kulaté výročí od svého založení.
Vznikla na základě vyhlášky města Dobrušky dne 1. 7. 1991 v souvislosti s přijetím zákona o obecní policii č. 553/1991 sb.
Jako výkonný orgán k zajišťování veřejného pořádku ve městě měli strážníci
trávit většinu času své služby na ulici a tím
napomáhat Policii ČR. Obyvatelé i návštěvníci Dobrušky se tak začali na ulicích
setkávat nejen s uniformovanými příslušníky Policie ČR, ale i s uniformovanými
hlídkami Městské policie Dobruška.
Základní kámen prvotní městské policie tvořili dva strážníci a po několika
letech se počet rozrostl až na sedm. Šest
mužů a jedna žena. Poté personální stav
prořídl a od roku 2000 do 2007 zde zůstali
pouze dva muži. Od tohoto roku se stav
začal průběžně naplňovat i opět řídnout
a nyní je ve výkonu šest strážníků. Čtyři
muži a dvě ženy.
Pro zajímavost bych doplnil jen něco
málo z historie. Prvním vozidlem bylo vozidlo Škoda 120 L. Dalším Škoda Forman,

Škoda Fabia a posledním vozidlem je Škoda
Octavia. Z počátku to
však strážníci neměli
příliš jednoduché. Nedostatečné technické
vybavení a samotnou kapitolou byl nedostatek pravomocí účinně řešit všechny zjištěné přestupky přímo na místě,
což bylo značně demotivující, teď už ale
mnohdy úsměvné. Naštěstí tyto skutečnosti ale v průběhu let vznikají a zase zanikají. Pravidelné novelizace příslušných
zákonů pravomoce městských a obecních policií pomalu, ale jistě, posouvají
tak, aby jejich příslušníci v ulicích mohli
svoji práci účinně vykonávat. Vzhledem
k pandemické situaci jsme stále obezřetní,
a proto jsme se rozhodli výročí oslavit jen
symbolicky.
Bc. Adolf Soumar,
vrchní komisař MP Dobruška

Zloději kol byli chyceni při činu

na stromě, však neměl šanci, byl zanedlouho služebním psem označen.
Díky všímavosti občana se tak policistům podařilo dopadnout pachatele, který
má mít na svědomí majetkovou trestnou
činnost, převážně krádeže jízdních kol,
a to na celém území Královéhradeckého
kraje. Následným šetřením kriminalisté zjistili, že činnost jednoho z mužů má
souvislost s objasněným případem dvou
gangů, které se podařilo rozprášit na Hradecku.
Osmadvacetiletí muži mají na svědomí
krádeže za zhruba 300 tisíc korun, nicméně není vyloučeno, že výše škody ještě
poroste. Policisté oběma mužům sdělili
obvinění z přečinu krádeže, za což jim
v případě prokázání viny hrozí až pětiletý
trest odnětí svobody. Oba muži jsou stíháni na svobodě. Některá kola ze zajištěné
dodávky se již podařilo navrátit do rukou
majitelů.
(re)

Luboš Adamec stál u zrodu Městské policie Dobruška a ve funkci hlavního strážníka strávil mnoho let.

Na dobrušském sídlišti (Za Universitou a ul. Družstevní) se policistům podařilo chytit při činu dva zloděje jízdních kol
i s dodávkou plně naloženou kradenými
bicykly.
Událost se stala ve středu 26. května v brzkých ranních hodinách. Policie
ČR přijala oznámení o dvou podezřelých
osobách, které měly na dobrušském sídlišti nakládat větší množství jízdních kol
do dodávky. Hlídka policistů z obvodního
oddělení Dobruška se ihned vydala na místo, kde zajistila jednoho z mužů a dodávku
plnou jízdních kol. Druhý muž policistům
utekl. Jelikož mu při útěku spadla kšiltovka, která se stala pro následné dopadení
důležitou stopou, byl na místo přivolán
psovod se služebním psem Rokym. Osmadvacetiletý muž, který se snažil schovat
10
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Velká letní soutěž Cyklopecky 2021
Šlápněte do pedálů a soutěžte
o pět jízdních kol,
pět pobytů ve východních Čechách
a další zajímavé ceny. Nebo se jen vydejte
na některý z cyklovýletů se spoustou zají-

mavých zastávek a užívejte si krásy Královéhradeckého a Pardubického kraje.
V letošním roce je pro vás připraveno
patnáct tras, z nichž si vybere sváteční
i zapálený cyklista.
V Infomačním centru v Dobrušce si
můžete vyzvednout hrací kartu, kde jsou

i podrobná pravidla soutěže. Zároveň
u nás můžete získat razítko do své hrací
karty. Soutěž se koná od 1. června do 30.
září 2021.
Více informací získáte na

WWW.CYKLOPECKY.INFO

Letní soutěž s Českou televizí pro děti - Zastav nečas!
Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Prga brzy přišla na kloub
tomu, co se stalo: Stromděd Počas, který
od nepaměti košatěl hustým listovím, je
najednou dočista holý. Přírodní moudrost
vepsaná do jeho listů se rozletěla do všech
stran.

Část listí to zaneslo až k nám na Zemi,
a tak budou na Déčku potřebovat pomoc
– tvoji pomoc. Pomůžeš listí posbírat
a vrátit zpět na Déč-

ko, aby příroda přestala bláznit a počasí se
vrátilo do starých dobrých kolejí? Od začátku prázdnin se více dozvíš i v Informačním centru v Dobrušce.
Více informací na

WWW.ZASTAVNECAS.CZ

Očkování proti covid-19 jde do finále
V očkovacích centrech v Náchodě
a Broumově již bylo podáno více než
60 tisíc dávek vakcín, převážně od společností Pfizer&BioNTech. V uplynulých dnech počet nově registrovaných
k očkování v našich centrech výrazně
klesá. Je to dáno pravděpodobně tím, že
většina obyvatel, která měla o očkování

zájem, se k očkování již zaregistrovala.
Od 1. července zkracujeme interval mezi
aplikací první a druhé dávky vakcíny
na 21 dnů. Po rozpačitém začátku testování kvůli nedostatku vakcín můžeme
říci, že každý, kdo má o očkování zájem,
bude před případnou podzimní vlnou plně
očkován.
(rd)
Aktuální dění v ONN sledujte na:
www.nemocnicenachod.cz nebo
na Facebooku https://www.facebook.com/oblastni.nemocnice.nachod

Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Zvony neodletěly do Říma
Zvony bývaly pýchou každé farnosti
a každého kostela. Jejich vyzvánění odměřovalo denní čas i čas bytí každého
člověka, kterého jejich zvuk doprovázel
na cestě poslední. Na vesnicích, které neměly vlastní kostel, zastupovala kostelní
zvony alespoň místní zvonička. Zvony
umlkaly jen o Velikonocích, přesněji
na Zelený čtvrtek, kdy se říkalo, že zvony odletěly Říma, aby pak v neděli znovu
oslavily Kristovo vzkříšení.
I zvony však čas od času dosloužily
a musely být přelévány do nové podoby.
Jiná situace ovšem byla v dobách válečných, kdy jejich kov posloužil k účelům,
pro které nikdy nebyly vyráběny, pro odlévání kanónů. V tomto ohledu se zvláště
„vyznamenaly“ obě světové války minulého století.
Rakousko-Uhersko, stejně jako další

válčící země, nutně potřebovalo kov
na výrobu svých
děl a dělalo pro
to všechno možné
i nemožné. Organizovalo sbírky kovových předmětů,
a to i z domácností,
a rekvírovalo, čili
zabavovalo, co se
zrekvírovat
dalo.
Kromě jiného i kos- Svěcení nových zvonů v roce 1931.
telní zvony. Svědectví o tomto barbarství zanechala i městská odňato u sv. Ducha jeden, u děkanského
kostela 4 zvony, a to Václav, Jan, Florián
kronika.
„Poněvadž se vojenské správě nedo- a umíráček. Poněvadž by snímání zvonů
stávalo potřebného kovu, začala rekví- s věže dlouho trvalo a nákladné bylo, byly
rovati i zvony kostelní. Dne 21. února zvony na místě rozbíjeny. Město muselo
/1915/ rekvírovány i v Dobrušce zvony; odevzdat i cymbaly od věžních hodin; jen
11
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zvonek, jímž se dříve zvonilo při cestě odsouzenců na popraviště a který pocházel
z roku 1595, podařilo se zachrániti. Nyní
nahrazuje cymbaly.“
Touha věřících dobrušské farnosti
po kostelních zvonech vyvolala velkou
vlnu iniciativy v době poválečné. Trvalo
však déle než celé desetiletí, než došla
svého naplnění. Vedle velmi podrobného zápisu o instalaci nových kostelních
zvonů v kronice dobrušského děkanství
najdeme i přehlednější a stručnější informaci v kronice města.
„V neděli dne 20. září 1931 posvěceny
byly důstojnou slavností tři nové zvony pro
zdejší děkanský chrám sv. Václava a jeden
zvon pro hřbitovní kostelík sv. Ducha.
Mohutný průvod seřaděný u kostela
odešel k místnímu nádraží, kde na třech
vozech vkusně dekorovaných stály již
připraveny nové zvony, rovněž nádherně
dekorované. Za zpěvu církevní písně vezeny zvony do města s malou přestávkou
u památníku padlých, kde byla položena
kytice a vhodně vzpomenuto P. Františ-

Rekvírované zvony na dobrušském nádraží v roce 1942.

kem Holanem, kaplanem, těch našich
rodáků, kteří v dálných cizích krajích navždy odpočívají a tohoto slavného dne se
nedočkali. U kostela promluvil o významu nových zvonů kanovník Dr. Buryšek
z Hradce Králové, a sice na texty nápisů na zvonech a proveden akt posvěcení
Msgrem Josefem Domašínským.
Obřad byl zpestřen dvěma zpěvnými vložkami, přednesenými chrámovým
sborem, a dvěma básněmi, jež přednesly
družičky Marie Matoušková a Bohuška
Dostálová. Jednu z těchto básní složil
zvlášť pro tuto slavnost bývalý zdejší katecheta Vladimír Hornof.
Správce farnosti, vikář Msgre Domašínský, poděkoval potom srdečně všem,
kteří k pořízení nových zvonů jakýmkoliv způsobem přispěli. Po národních
hymnách následovala slavnostní mše sv.
za padlé příslušníky naší farnosti, načež
odešel průvod se čtvrtým zvonem ke sv.
Duchu. Mezitím byly již zvony dopravovány na věž za živé účasti a pozornosti obecenstva, z něhož mnozí, jmenovitě sousedé
dobrušští, se práce té činně zúčastnili.
Konečně o půl sedmé hodině večer
rozhlaholily se nové zvony vzpomínkou
na naše padlé plnou a mohutnou harmonií svého ladění (cis, f, fis); prvnímu tomu
zvonění naslouchalo před kostelem veliké
množství lidu.“
Radost z nových zvonů vydržela jen
pouhé jedno desetiletí. Po první světové
válce následovala druhá, ještě strašnější
a ničivější. Kromě milionů lidí jí padly
za oběť i stovky zvonů. Ty v protektorátu Čechy a Morava nevyjímaje. Tentokrát

Popravní zvonek na radnici rekvizice
přečkal.
o tom najdeme v městské kronice jen následující stručný zápis.
„Dne 8., 9. a 10. dubna /1942/ byly
sundávány ze zvonice dobrušského kostela zvony, aby mohly být podle nařízení
odvedeny pro vojenské účely.“
Po skončení války nové zvony na zvonice dobrušských kostelů již pořízeny
nebyly. Politická síla, která se krátce
po válce chopila v naší zemi moci, o nic
takového nestála. Kdo ví, možná, že časem se nad Dobruškou nové zvony opět
rozhlaholí, i když to nebude nijak jednoduchá záležitost. Vedle finanční náročnosti na výrobu zvonů samotných je třeba
ještě brát v potaz, zda by stará trámová
konstrukce podobné zatížení ještě vůbec
unesla. Ale možná, že se to někdy v budoucnu podaří. Pak si lze jen přát, aby
případné nové zvony neskončily obdobně
jako jejich předchůdci.
(jm)

SERIÁL
Významné dobrušské vily – II. díl
V červencovém čísle Dobrušského zpravodaje pokračuje seriál o významných dobrušských vilách druhým dílem. Zaměříme na dva
elegantní domy, které patří k architektonickým skvostům našeho města.

Slavíkova vila – Nádražní ulice čp. 481
V tomto díle seriálu o dobrušských
vilách zůstaneme u prvně popisovaného objektu ještě na počátku 20. století,
kdy se stále uplatňovala oblíbená secese
i doznívající historismus. Pod vlivem nových poznatků z přírodních věd se secese
dívala na svět jako na živý organismus.
Kunsthistorik Petr Wittlich ve své knize
„Umění a život – Doba secese“ k tomu
dodává: „Vznik nového stylu se opíral
o myšlenkové zázemí, které vytvořil v druhé polovině devatenáctého století obrovský ohlas biologie jako nejpopulárnější
přírodní vědy.“ V takovém pojetí byla postavena vila, nesoucí dnešní čp. 481.
Elegantní rodinný dům nalezneme
v Nádražní ulici, nedaleko Archlebových
sadů. Jak bylo v těch dobách obvyklé,
12

byla budova postavena přímo v areálu
továrny. V jednom směru to mohlo představovat výhodu. Majitel nemusel pracně
dojíždět do podniku, měl areál pod dohledem, ale svým způsobem měl stále svoji práci na očích. Faktem ale zůstává, že
průmyslníci obecně svojí prací skutečně
žili a vnímali ji jako trvalou součást svého
života. Pokud si chtěli opravdu odpočinout mimo své pracovní zázemí, pak tuto
záležitost řešili většinou výstavbou letního venkovského bydlení.
Vila navazuje na sousední tovární trakt
uniformního charakteru, který dříve patřil měšťanu a strojnímu průmyslníkovi
Václavu Slavíkovi (1858–1908), majiteli
továrny na výrobu hospodářských strojů.
Václav Slavík začal budovat svoji továrnu

Slavíkova vila - celkový pohled.
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počátkem 20. století a do nově vznikajícího areálu plánoval vkomponovat svoji
vlastní vilu. Na dochovaných barevných
výkresech, schválených městským úřadem v Dobrušce dne 29. července 1910,
je uvedeno razítko a podpis stavitele Josefa Jirsáka, „úředně zkoušeného a oprávněného mistra zednického v Dobrušce.“
V situačním plánu v měřítku 1:720 je
zakreslena okolní zahrádka, dvůr a tovární budova. Název projektu zní: „Plán ku
stavbě villy na čp. 972/2, pí Marie Slavíkové v Dobrušce.“
Záměr zakladatele stavby areálu továrny ale nebyl nikdy ve svém rozsahu
plně uskutečněn. Jeho dcera Ludmila
(1889–1950) se po smrti svého otce dostala do pozice stavebníka této secesní
vily a pokračovala v započatém záměru.
Do doby, než dosáhla zletilosti, ji za-

Slavíkova vila před opravou.

stupovala její matka Marie Slavíková
(1866 – 1934), rozená Laichterová, dcera
Františka Laichtera. To pravděpodobně
vysvětluje, proč je její jméno uvedeno
v záhlaví projekčních plánů coby investora či objednatele. Podnik doznal velkého
oživení sňatkem Ludmily Slavíkové a Josefa Vaňka.
Zestátnění podniku v roce 1948 ale
nemile zasáhlo do života celé rodiny,
která se musela z vily vystěhovat. V dalších letech byla vila používána pro různé
způsoby, při kterých došlo k mnoha nevhodným stavebním zásahům, jako např.
vestavby pro další bydlení, rozebrání zahradní terasy a dostavby balkonu v jižní
fasádě. V roce 1994 získali potomci podnikatele Václava Slavíka vilu zpět. Areál
ale zůstal bez plánu do budoucna, a tak se
po zakoupení stala novým majitelem firma
JECH CZ s.r.o., zastoupená jednatelem
Pavlem
Jechem.
Firma
v
letech
1996–2002 opravila a modernizovala tovární haly pro
své účely a v letech
2003–2004 nechala
opravit, v té době
již značně chátrající,
rodinnou vilu tehdejších průmyslníků.
Vila je zděná,
plně
podsklepená s mansardovou
střechou a částečně využitým podkrovím. Fasáda je

Slavíkova vila, logo továrny Václava Slavíka a Josefa Vaňka.
zdobena secesními články a barevnost
byla při poslední obnově pojata do světle zelených odstínů. Dominantou vily je
hlavní patrová nárožní část. Po citlivě
provedené obnově, doplněné v boční části
o některé prvky ze starších období v duchu historismu, slouží objekt pro potřeby
administrativy výše zmíněné firmy JECH
CZ s.r.o. a vzorkového prodeje výrobků
sedacích souprav této firmy. Celková obnova vily, která je dílem projektu Ing. Tomáše Nentvicha z Dobrušky, se projevuje
jako zdařilá. I když vila není památkově
chráněná, může být tato oprava příkladem
toho, jak při vnímavém přístupu investora
a projektanta lze historickou budovu zachránit a využít ji pro dnešní požadavky
soukromé firmy a její zákazníky. Odstraněny byly některé novodobé a nežádoucí
doplňky, např. hliníková typová zárubeň
hlavního vstupu, který je lemován secesním zděným portálem. Před opravou
panovala obava, že nebude možné architektonické články plně obnovit. S pomocí
zručných štukatérů, kteří si zhotovili potřebné šablony a formy, odlili sádrové dekorativní prvky a obnovili jemný štukový
rostlinný dekor na fasádě, se podařilo fasádu obnovit a vile navrátit již téměř před
rekonstrukcí zanikající krásu.

Klausnerova vila – ulice Zd. Nejedlého čp. 694
Z Nádražní ulice se zástavbou rodinných domů v ul. Mlýnská dostaneme až
do ulice Zdeňka Nejedlého. Mezi zdejší zajímavé stavby patří vila továrníka
Klausnera čp. 694. Továrník Vendelín
Klausner (1870–1957) byl synem papírníka a vypracoval se vlastní pílí. Ve vile
čp. 694, jejímž stavebníkem byl jeho syn
Ing. Bohumil Klausner, však dožíval. Bohumil Klausner (1904–1984) získal vzdělání v Čechách i německém Heidelbergu.
Pracoval ve Frankfurtu nad Mohanem
i u Bati ve Zlíně. Jeho manželka Ludmila Klausnerová (1902–2000) vystudovala učitelský ústav v Poličce a se svým
manželem se věnovala skautingu a sportu
obecně.
V srpnu roku 1941 vznikl projekt
na novostavbu jejich rodinného domu
se zahradou. Na dochovaných archivních výkresech, schválených městským
úřadem v Dobrušce (na kulatém razítku se znakem města je tehdy českému
názvu nadřazený německý okupační:
„Bürgermeisteramt in Gutenfeld“) dne

16. října 1941, je uvedeno razítko a podpis stavitele Josefa Jirsáka, známého
dobrušského stavitele, pracujícího pod
hlavičkou „Podnikatelství staveb, Josef
Jirsák, úředně oprávněný mistr zednický
a tesařský.“ Projektovou dokumentaci
zpracoval architekt Otto Daněk z Hradce
Králové.
V době výstavby bydleli Klausnerovi
v Rýdlově vile čp. 187 v Novoměstské
ulici. V roce 1943 ji ale museli uvolnit
a nastěhovat se do ještě nedokončené
novostavby. Z důvodu nedostatku přidělovacích poukazů na stavební materiál
pokračovaly práce tak, jak to jen bylo
technicky možné. Obtíže provázely rodinu i v roce 1948. Naštěstí nedošlo k plánovanému vyvlastnění vily, ale následovaly
roky nucených nájemníků a velkého úsilí
ze strany obou manželů, aby nemovitost
udrželi ve svém vlastnictví.
Patrový objekt vily s oblým arkýřem
a stanovou střechou vyniká ve směru
do ulice velkým nautickým oknem v západní fasádě a nárožním zalomeným

Klausnerova vila - boční strana.
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pásovým
oknem.
Fasáda je hladká
v jemně béžových
odstínech, vystupující architektonické
články jsou bílé.
Vstup do objektu
z ulice je po schodišti na venkovní, půdorysně kruhovitou

Klausnerova vila - přední fasáda z ulice.

terasu, zapuštěnou do zvýšeného obytného přízemí. Vila byla stavebně upravena
v letech 1984 – 1985 podle plánů architekta Bahníka. V letech 2000 – 2001 byla
podle plánů architekta Miroslava Kadečky z Hradce Králové provedena celková
materiálová obměna fasády a krytiny.
Vila si dodnes dochovala svůj původní
ráz a jako domov rodiny Klausnerových
slouží dodnes.
Petr Slavík

Příští číslo Dobrušského zpravodaje přinese zajímavosti o vile
čp. 531 v ulici Opočenská a vile čp. 700 v ulici Nádražní.
Použitá literatura a prameny:
Slavné vily Královéhradeckého kraje, Praha 2007
Mach, J. a kolektiv, Dobruška, Dobruška 2008
Mach, J. a kolektiv, Dobruška - příběh města, Dobruška 2018
Fotoarchiv Ing. Tomáše Nentvicha a MÚ Dobruška

Z KULTURY
Jedenáctá Cena Festivalu F. L. Věka je ve správných rukách
Poněkud netradičně byla udělena v pořadí již jedenáctá Cena Festivalu F. L.
Věka za přínos regionu v oblasti kultury.
Stalo se tak ve čtvrtek 27. května, tedy
ještě před zahájením letošního ročníku
této hudební přehlídky.
Jedenáctým laureátem je MILOŇ ČEPELKA, známý herec a spoluzakladatel
Divadla Járy Cimrmana, významný básník, prozaik, textař, zpěvák, scenárista,
moderátor, cimrmanolog a mimořádně
laskavý a neúnavný člověk.
Slavnostní akt se symbolicky odehrál
v rodném domku obrozence a nejznámější
dobrušské osobnosti F. Vl. Heka, v rámci
natáčení dokumentu režiséra Patrika Ulricha a kameramana Františka Svěráka, kte-

rý bude dárkem k 85. narozeninám Miloně
Čepelky. Cenu předal umělecký ředitel
hudebního festivalu Pavel Svoboda spolu
se starostou Dobrušky Petrem Lžíčařem
a starostkou Opočna Šárkou Škrabalovou.
Miloň Čepelka se narodil 23. září 1936
v Pohoří, po dobrušském gymnáziu vystudoval Vysokou školu pedagogickou
v Praze. Ztvárnil celou řadu divadelních
a filmových rolí. Je autorem televizních
a rozhlasových her, pohádek, zábavných
literárních pořadů, několika básnických
sbírek, novel a povídek. Moderuje Knižní hitparádu na Country radiu, pořad
Dechovka, to je moje pro ČRo České Budějovice a Region Jihlava, pořad Písničky
s Miloněm na Radiu Dechovka. Dlouhodobě podporuje kulturní akce a hudební
festivaly v regionu, v posledních letech
také přehlídku Dobrušská filmová klapka.
Spolupracuje s náchodským autorským
šansonovým seskupením 6 NaChodníku.
Do poslední chvíle utajené udělení
Ceny Festivalu F. L. Věka během natáčení
pro něj bylo velkým překvapením. Když
vstřebal neskrývané dojetí, poznamenal:
„Nejsem typ na oslavy, ale vnitřně těší takové ocenění člověka o to víc.“
K tomu, že ze svého rodného kraje
vlastně nikdy neodešel, pak řekl: „Jak to
jen trochu šlo, už jsem byl zpátky. Koneckonců jsem se tu narodil, pak jsem
tu vyrostl. V Dobrušce jsem se základně
vzdělal, maturoval jsem tu, tady jsem prvně konferoval koncert – a to jsem chtěl
vždycky dělat. Na to nezapomenu. Je toho
hodně, co jsem tu zažil, a vzpomínky jsou
vesměs příjemné.“
(eda)
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Festival F. L. Věka opět nabídne
špičkovou kvalitu i nové prostory
Festival F. L. Věka se letos mimořádně uskuteční během srpna a září 2021, částečně
i jako náhrada za zrušené koncerty na podzim loňského roku. Jako již tradičně se jedná
o přehlídku špičkových sólistů a komorních hráčů v podhůří Orlických hor. Nově se jeden z koncertů uskuteční v krásných prostorách evangelického kostela v Bohuslavicích.
Čtvrtek 5. srpna mimořádně v 18.00
Společenský dům v Solnici
Zahajovací koncert se Slováčkovými
Anna Slováčková - zpěv
Felix Slováček jr. - dirigent, klarinet a zpěv
Komorní filharmonie Pardubice
Sobota 14. srpna v 17.00 Kostel sv. Prokopa v Přepychách
Krása zpěvu a varhan
Karolína Cingrošová Žmolíková - soprán
Anita Jirovská - mezzosoprán
Kateřina Málková - varhany
Neděle 15. srpna v 17.00
Evangelický kostel v Bohuslavicích
Koncert argentinského tanga ke 100. výročí narození Astora
Piazzolly
Jaroslav Svěcený - housle
Ladislav Horák - akordeon
Neděle 22. srpna v 17.00
Kostel sv. Máří Magdalény, Deštné v O. h.
Komorní klasika
Stamicovo kvarteto
Neděle 29. srpna v 17.00
Kostel Sv. Ducha v Dobrušce
Struny cembala a houslí v období baroka
Martin Hroch - cembalo
Iva Kramperová - housle

Sobota 4. září v 17.00
Horna a klavír v zámecké obrazárně
Kateřina Javůrková - lesní roh
Adam Skoumal - klavír
Sobota 11. září v 17.00
Koncert mladých talentů
Martin Zdvihal - housle
Adam Suk - varhany

Zámek Opočno

Husův sbor v Dobrušce

Neděle 19. září v 17.00
Showroom firmy Servisbal v Dobrušce
Irvine Epoque
Irvin Venyš
- klarinet
Epoque Quartet
Neděle 26. září
v 17.00
Kostel sv. Václava
v Dobrušce
Mozart z Dobrušky
Augustin Šenkýř
Orchestr L'armonia
terrena a pěvečtí sóEpoque Quartet vystoupí v neděli 19. září
listé
v Showroomu firmy Servisbal Obaly
Zdeněk Klauda
v Dobrušce.
- dirigent
(eda)

Přání české „Lorence“
Říkalo se jí česká Sophia Loren. Její
skutečné jméno bylo Marie Drahokoupilová. V roce 1969 ji režisér Václav Gajer
obsadil do titulní role filmu Flirt se slečnou Stříbrnou, filmového to přepisu Škvoreckého novely Lvíče. Už předtím zazářila
v divadelní hře Pavla Kohouta Dvanáct,
o skupině mladých herců, kteří po DAMU
odejdou do jednoho oblastního divadla.
Hru napsal Kohout tzv. na tělo některým
hercům, právě třeba Marii Drahokoupilové. Hra měla velký úspěch. Později se dočkala i filmového zpracování. To se psal
rok 1963.
Právě na DAMU byla ve stejném ročníku jako třeba Iva Janžurová.
Ve filmu měla sice poměrně dost příležitostí, ale velkých rolí zase tolik nebylo.
Možná to způsobila její zádumčivá krása,
která ji předurčila pro role přitažlivých
leč nepřístupných žen, citově chladných
a manipulujících se svými partnery. Přesto jsem napočítal v její filmografii 68 filmových titulů, včetně těch televizních.
Naposledy v roce 2020 televizní film Past,
o osudech české herečky Jiřiny Štěpničkové. Na divadelních prknech jsme ji my
dříve narození mohli vídat v libeňském
Divadle S. K. Neumanna – dnes Diva-

dlo Pod Palmovkou.
V roce 1980 se provdala do Rakouska, odkud se vrátila
v roce 1993. Starší
televizní diváci si ji
pamatují jako příjemnou průvodkyni
tehdejším televizním kurzem francouzštiny.
Já jsem měl osobně to velké štěstí, Rok 1978: Marie Drahokoupilová a Josef Ježek při představení
že jsem se s touto Jak je důležité míti Filipa.
dámou divadelního jeviště potkal na prk- Johna Worthinga, to byla už jen „třešničnech, která znamenají svět, a to v Dob- ka na dortu“. Mojí partnerku Gvendolinu
rušce. Pro vznikající knihu o historii hrála osvědčená herečka „šubrťáků“ Věra
dobrušského ochotnického divadla jsem Štěpánová... Na druhý den, 2. 12. 1978, se
před časem napsal pár vzpomínek, dovo- představení reprízovalo, tentokrát s hostolím si jejich část ocitovat.
váním herečky Marie Drahokoupilové.
Po hostování v rychnovském diva- Tahleta „feme fatale“ českého filmu jezdelním souboru Tyl jsem dostal nabídku dila totiž do Deštného na letní byt. Václav
od prof. Václava Čápa, zda bych si nechtěl Čáp, který měl chalupu na „Lujzntále“
zahrát v jeho připravované inscenaci hry (Liusině údolí), samozřejmě znal všechny
Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa. umělce a lidi od kumštu v okruhu mnoha
To bylo někde koncem léta 1978. A jak už kilometrů, a tak dohodl s paní „Madlenu Václava bylo zvykem, nabídka se neod- kou“, jak jí všichni říkali, hostování. Ona
mítá a je tedy jasné, že to musím vzít. Že totiž ve stejné hře v roli Gvendoliny účinse jednalo prakticky o hlavní mužskou roli kovala na své mateřské scéně v Praze. Že
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jsem měl z tohoto představení poněkud
rozklepaná kolena, nemusím asi zdůrazňovat. Hrál jsem s Gvendolinou mileneckou
dvojici, v jedné scéně došlo i na polibek,
a teď do toho tahle hvězda stříbrného plátna. No Ježku, to jsem teda zvědavej, jak to
zvládneš, říkal jsem si v duchu.
Marie Drahokoupilová přijela cca dvě
hodiny předem a sjeli jsme zkoušku několika stěžejních scén, včetně té líbací. Bylo
to bez komplikací, paní herečka byla velmi příjemná, žádná nafoukaná superstar
a po zkoušce konstatovala: Já myslím,
že to půjde. A ono to opravdu šlo! Přivezla si i svůj divadelní kostým, krásnou
róbu, která jeviště úplně rozsvítila, hrála
samozřejmě skvěle a my jsme jí úspěšně
sekundovali. Při závěrečné děkovačce
jsme všichni byli odměněni zaslouženým
potleskem a několika oponami. A pak jsme
ještě dlouho poseděli, protože s takovouhle hvězdou se nehraje každý den.

Rok 2020: Josef Ježek a Marie Drahokoupilová při křtu knihy Radoslav Brzobohatý – František z Dobrušky.

Když v roce 2020 navštívila při křtu
knihy o Radku Brzobohatém Dobrušku,
společně jsme na forbíně dobrušského
kina na tohle představení zavzpomínali. Byla po těch více jak 40 létech stejně
sympatická, jak jsem si ji jako Gvendolinu
pamatoval. Jen jsme oba byli o těch 40 let
starší. Dnes mi tuhle epizodu mého ochotnického života připomínají jen fotografie
Pavla Štěpána. Nad nimi si říkám, že někdy je přece jenom důležité míti filipa.
Tahle „Lorenka“ českého filmu oslavila
v sobotu 12. června už neuvěřitelných osmdesát let. Vím, že u dámy není zdvořilé prozrazovat její věk, ale paní „Madlenka“ mi
to jistě promine. Rád bych jí prostřednictvím tohoto textu popřál všechno, co se při
takovýchto příležitostech přeje. A předal
také symbolickou kytici růží, třeba takovou, jako při našem setkání v loňském roce
v dobrušském kině. Tak všechno nejlepší,
paní Drahokoupilová!
Josef Ježek

Diváci se odložených Velikonoc dočkají v lednu
Divadelní představení Veselé Velikonoce mělo premiéru v Praze 20. února
2020 a hned po té jsme měli přislíbeno, že
první výjezdové představení se odehraje
právě v Dobrušce. Bohužel pandemická situace, které se vyvíjela velice nepříznivě,
nás nutila neustále představení odkládat
až do dnešních dnů. Stále jsme usilovali

a vyjednávali náhradní termín na letošní podzim, ale to se bohužel nepodařilo,
vzhledem k velkému hereckému vytížení
herce Martina Hofmanna v divadle v Celetné a při natáčení nových filmů. Proto jsme
se s agenturou Production Pantheon dohodli, že představení odehrajeme v lednu 2022
a přesné datum bude s předstihem uve-

řejněno. Vstupenky na toto
představení zůstávají nadále
v platnosti. Všem se omlouváme za dlouhé čekání, ale věříme, že herecké výkony
Martina Hofmanna a Michaely Badinkové
v hlavních rolích nám připraví nevšední
kulturní zážitek. Děkujeme za pochopení.
Miloš Kaňa, Kulturní dům Dobruška

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – červenec 2021
Beletrie pro dospělé
E. Pospíšilová,
K. Pospíšilová
Hannah Sunderlandová
Anežka Náhlíková
Petra Soukupová
Anika Scott
Ruth Kvarnström-Jonesová
Robin Cook
Ladislav Beran
Ruta Sepetysová
Zdeněk Grmolec
Julie Caplinová
Jiří Mach
Mike Omer
Kristin Harmel
Arnošt Goldflam
Marie Lacrosse
Linda Greenová
Vlastimil Vondruška
Nelly Černohorská

Dušana Plicová
Pátá minuta je o nás
Skoro úplně normální
Můžu se vás dotknout přes plot?
Věci, na které nastal čas
Dědictví války
Pekárna s vůní skořice
Geneze
Kytice růží nebožtíkům nevoní
Mlčící fontány
Tajemství Černé královny
Čajovna v Tokiu
Místa zastaveného času
V mysli vraha
Vinařova žena
Hlavně o mamince
Vinařství: začátek rodinné ságy.
V bouřlivých časech
Poslední slova
Křišťálový klíč IV. Hejnické pastorále
Zlovolné bytosti

Naučná literatura pro dospělé
Jaroslav Dušek,
Pavlína Brzáková
První dotek: styk s nekonečnem
Jiří Macek, Radek Jaroš
Nahoru na horu
Martin Nekola
Český New York
Sigrid-Maria Größingová Tragédie v habsburském domě
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Ollie Ollerton
Michaela Zindelová
Ronnie Robinson
Tomáš Třeštík
Zdenka Blechová
Peter Wohlleben

Literatura pro děti
Zuzana Csontosová

Stromy: jejich léčivé
a duchovní poslání
Bod zlomu
Dagmar Pecková: šaty, noty, boty
Chvilka na taiči:
cvičení a rady pro zdravé tělo a duši
Po povrchu
Nemoci pocházejí z emocí aneb
vše se dá vyléčit
Přírodě na stopě: jak pozorovat,
chápat a využívat přírodní jevy
nejen na zahradě

Víla Jasmínka a skřítek Vendelín:
jak spolu zachránili les
Arnold Lobel
Myška a pohádková polívka
Tereza Rýparová
Děti kreslí básničky
Nejkrásnější 5minutové pohádky
Silvia Borando
Černý kocour, bílá kočka
Ross MacKenzie
Věčná noc
Sven Nordqvist
Jak Fiškus sázel masovou kuličku
Disney Storybook Art Team Raya a drak
Marissa Meyerová
Instant karma
Timo Parvela
Koumákův blog
Eefje Kuijl
Kačka a Matěj
Anne Blankmanová
Černobylské dívky
Jennifer Donnellyov
Otrávená
Emilia Dziubaková
Stavitelé z říše zvířat
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Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Alena Mornštajnová: LISTOPÁD
1. vydání, Host, Brno, 2021, 292 s.,
369 Kč
Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký
by asi byl váš život, kdyby to v listopadu
1989 dopadlo všechno úplně jinak? Jaké
by asi byly naše
osudy,
kdyby
komunismus
neskončil a my
jsme
zůstali za železnou
oponou oddělující nás od světa
i jeden od druhého?

Literatura pro děti:
Marta Galewska-Kustra:
PÉŤA SE UČÍ MLUVIT:
zvukomalebné hrátky pro nejmenší
1. vydání, Euromedia Group, a.s., Praha,
2021, 38 s., 279 Kč
Seznamte se s Péťou a jeho veselou
rodinkou! Krásně ilustrované leporelo
se stane oblíbeným průvodcem při prvních krůčcích v mluvení. Soustředí se
především na zvukomalebné výrazy a samohlásky, které používají už roční děti.
Kniha má záměrně
jednoduchou formu
a je doplněna krásnými ilustracemi, které
dítě motivují, aby pojmenovávalo objekty
a opakovalo zvuky,
což přirozeně vývoj
jeho řeči podporuje.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Už podruhé naši
knihovnu
poctila svoji návštěvou
kněžna
Kateřina
Vilemína Zaháňská
společně s paní spisovatelkou Boženou
Němcovou.
Měly
zde vyřešit konečnou podobu pohádkové knihy, kterou
se paní Němcová
chystala vydat. Bohužel se jim poztrácely všechny knižní
ilustrace, které paní
kněžna namalovala. Proto byly obě rády,
když jim na pomoc přispěchali prvňáčci
ze zdejších základních škol. Děti prohledaly celou knihovnu a všechny obrázky
k úlevě paní kněžny i paní spisovatelky
našly. Nic už tedy nebránilo tomu, aby
kniha mohla jít do tisku. Poté si všichni
společně jednu z pohádek přečetli. A protože děti četly opravdu krásně, paní kněž-

Nová služba
pro čtenáře:
PŮJČOVÁNÍ E-KNIH A ČTEČKY
E-KNIH
Městská knihovna ve spolupráci s portálem palmknihy.cz nabízí svým čtenářům
novou službu – půjčování elektronických
knih. Díky této službě mají čtenáři přístup k nejnovějším titulům ze současné
produkce českých nakladatelů. Zahájení
služby je realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR z programu
VISK3.
Registrovaní čtenáři Městské knihovny
v Dobrušce si můžou vypůjčit z vybraných titulů současné produkce českých
nakladatelů on-line. Propojením online
katalogu knihovny s katalogem palmknihy.cz mají k dispozici několik tisíc titulů
e-knih včetně novinek a bestselerů.
V knihovně je k dispozici také elektronická čtečka. Čtenáři tak mají možnost
osahat si novou a moderní e-čtečku v klidu vlastního domova. Více informací získáte na webové stránce knihovny http://
knihovna.mestodobruska.cz nebo přímo
v Městské knihovně v Dobrušce.

POSAĎTE SE U NÁS
Městská knihovna připravila pro své
čtenáře krásné venkovní posezení. Posaďte se u nás se svou oblíbenou knihou, popovídejte si se svými přáteli nebo

na se rozhodla pasovat milé prvňáčky
do rytířského stavu čtenářů krásného slova. Prvňáčci slíbili, že budou hodně číst
a o knížky pečovat jako o vzácný poklad.
Knihovna jim věnovala průkazky a roční
členství zdarma, takže se už teď moc těšíme na naše nové malé čtenáře, pro které
tu máme připravenou spoustu parádních
knížek.

jen tak relaxujte v romantickém zákoutí
u knihovny. Na vaši návštěvu se těší dobrušské knihovnice.

SENIORSKÁ OBÁLKA NOVĚ DO KAPSY
Díky úspěchu domácí Seniorské obálky, kterou zájemci
umísťovali ve svých domovech na vnitřní stranu vchodových
dveří či dveře lednice, se projekt Senioři v krajích rozhodl
udělat také menší, kapesní verzi obálky. Mini obálka se díky
rozměrům necelých 8×10 centimetrů vejde do peněženky či
kapsy. Senior, člověk se zdravotním postižením či omezením
nebo řidič, ji tak může mít neustále při sobě. Seniorská obálka
bezmála tři roky pomáhá nejen seniorům v situacích ohrožení
zdraví nebo života v jejich domácím prostředí. V případě potřeby pak pomůže složkám IZS urychlit záchranu života. Nyní
jde do světa kapesní verze tiskopisu. Obálka je aktuálně navíc
vybavena informacemi o očkování majitele.

Seniorskou obálku včetně Seniorské obálky
mini získají zájemci na MěÚ Dobruška na odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, nebo si je mohou
zdarma stáhnout v dokumentech odboru sociálních věcí a zdravotnictví na webových stránkách
města Dobruška. Tam najdou i pokyny k jejímu
vyplnění a užívání. V případě potřeby pomoci s vyplněním se
mohou zájemci obrátit na sociální pracovnici OSVZ.
Přijďte si pro Seniorskou obálku a myslete na své bezpečí!
Více informací k Seniorské obálce vám sdělí:
Bc. Kristýna Hanzlíčková – sociální pracovnice OSVZ,
tel.: 777 418 284.

17

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 7 / 2021

ZE ŠKOL
Gymnázium hlásí: Karanténa nás nezastavila!
I přes nestandardní způsob výuky v tomto školním
roce naši studenti nezaháleli a aktivně se zapojili
do mnohých předmětových
soutěží. V žádné z nich se neztratili a dosáhli skvělých výsledků. Již tradičně se
naši studenti umisťují na předních příčkách regionálních soutěží v matematice
a cizích jazycích. Letos přibyly i úspěchy v biologické, zeměpisné a chemické
olympiádě. Nelze také přehlédnout umístění na přední příčce v soutěži Fyzikální
náboj a fyzikální olympiádě. Máme radost, že se našim studentům dlouhodobě
daří dosahovat těchto úspěchů, čímž pomáhají šířit dobré jméno naší školy.
Období karantény však na našem gymnáziu nebylo spojeno pouze s výukou.
Naším cílem bylo také co nejvíce žákům
zpestřit každodenní rutinu u počítače
a obohacovat tak život školy i o jiné aktivity. Vše začalo vlastně už před Vánocemi, kdy jsme uspořádali sbírku dárků
a přáníček pro seniory z Jitřenky. Úspěch
této akce nás překvapil a dodal nám elán
v akcích tohoto typu pokračovat. Po Novém roce tak vznikla série výzev, do které se žáci mohli kdykoli zapojit. Je nutno
přiznat, že ani tentokrát nezůstali lhostejnými. U příležitosti Dne Země tak sbírali
odpadky v okolí svého bydliště, s prvními
jarními dny vyrazili do přírody a s pomocí mapy v chytrém telefonu se snažili vytvořit co nejzajímavější obrazec. V dubnu
pro změnu nosili čokolády, které jsme
jako výraz vděku předali na covidovém
oddělení rychnovské nemocnice.
No a jak jsme zvládli návrat k běžné výuce? Troufáme si říci, že s radostí,
že můžeme být zase spolu. A abychom
si společný čas pořádně užili, vyrážíme

na zajímavé exkurze a podnikáme aktivity i mimo školu.
Žáci 1. G a 4. G tak
vyrazili do pekelského údolí a s vervou sobě vlastní
likvidovali invazní
druh křídlatky, další
studenti poznávají
zblízka život v zoo
Dvůr Králové a Olomouc nebo v rámci
hodin biologie očkují dřevo hlívou
ústřičnou a pěstují
jahody na vlastnoručně vyrobených
kompostérech. Žáci
třetích ročníků zase Sběr odpadků u příležitosti Dne Země.
využili možnosti vyjet na sportovně-turi- dní soutěžily třídní kolektivy ve sportovstický kurz a sjíždějí řeku Otavu. Některé ní soutěži s názvem Race for Fun! Zájem
exkurze probíhají i online, například vir- studentů nás opravdu moc potěšil a gratutuální komentovaná prohlídka elektrárny lujeme třídě 5. G, která za deset dní naběDukovan pro 4. G. Žáci vyššího gymnázia hala, nachodila nebo ujela na kole 4035
měli rovněž možnost se připojit k online kilometrů. Na druhém místě se umístila
besedě s Taťánou Míkovou z redakce po- 3. G (3984 km) a na třetím místě 1. G
časí České televize.
(2123 km). Vaše nadšení je pro nás velkou
Naše covidové výzvy pokračují i bě- motivací k další práci. Doufáme tedy, že
hem prezenční výuky, kdy po dobu deseti se nám i nadále podaří přicházet s novými a novými nápady, které oživí a zpestří
školní dny.
Konec školního roku se blíží. My už se
ale nyní těšíme na ten další a také na nové
studenty a studentky, kteří rozšíří naše
řady. Hlavně jsme si ale jistí, že ať už bude
výuka probíhat ve škole, nebo doma, uděláme vše pro to, aby byla co nejpestřejší
a aby si naši žáci odnesli nejen spoustu
znalostí, ale také hromadu zážitků.
Mgr. Radka Čudová, Ph.D.
Mgr. Jana Tučníková

Žáci 1. G a 4. G vyrazili do pekelského údolí.
18
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O OSPODu na gymnáziu
Poslední hodina občanské výchovy
ve 4. G byla pro nás překvapením. Pan
učitel nám předem nic neřekl a na hodinu pozval Simonu Dolkovou, vedoucí
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
v Dobrušce.
Paní Dolková nám poutavě představila
ochrannou síť kolem rodiny a dětí, kterou mimo jiné zajišťuje OSPOD (orgán
sociálně-právní ochrany dítěte). Dozvěděli jsme se, co pracovníci tohoto orgánu
dělají, jak se některé případy při ohrožení dítěte řeší, jak můžeme pomoci našim
kamarádům, kteří mají nějaké problémy.
Zaujalo nás mezinárodní gesto, kterým si
můžeme beze slov říci o pomoc při ohrožení (např. domácím násilím).

Zjistili jsme, že
práce OSPODu je
náročná,
některé
případy jsou smutné, ale když se podaří dětem a jejich
rodině pomoci, jsou
pracovníci
velice
šťastni.
Obdrželi
jsme
letáčky o činnosti
OSPODu s důležitými kontakty a další materiály s radami
co dělat, když máme strach, je nám smutno atd. Pokud by vás to zajímalo, můžete
se podívat na tuto internetovou stránku:
http://centrumlocika.cz/.

Přednáška byla poučná, líbila se
nám a hodně jsme se dozvěděli. Práce
OSPODu nám přijde jako velmi důležitá.
Míša Stodůlková
a Míša Slezáková

Úspěch dvojice studentů průmyslovky
Když 1. září 2020 začínal nový školní
rok 2020/2021, měli jsme, učitelé i naši
žáci Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií,
několikaměsíční zkušenost s distanční
výukou a s její obtížností. Věděli jsme,
že se situace může opakovat, ale netušili
jsme, že by mohla trvat tak dlouho. Stalo
se a výuka opět probíhala jinak, než jsme
byli zvyklí. Práce byla náročná, plnění
školních povinností někdy složité, ale
přesto se někteří studenti zapojili i do mimoškolní činnosti a soutěží.
Podobně jako v minulých letech, tak
i pro školní rok 2020/2021 vyhlásilo vydavatelství ekonomické literatury soutěž
s ekonomickou tématikou.
Tentokrát se jednalo o téma „RADĚJI
BYCH PRACOVAL/A V ČESKU NEBO
V ZAHRANIČÍ.“ Soutěž se setkala u studentů s velkým ohlasem.
Loni dala výjimečná situace studentům možnost nejen se v soutěžní práci
zamyslet, ale i v praxi si vyzkoušet, jaké

to je využívat home oﬃce, tzn. pracovat
a učit se z domova. Letos hledali odpověď na otázky: „Chtěl bych pracovat raději v naší zemi nebo v nějaké jiné? Co mi
práce v cizině dá a co mi vezme?“
Na práci v zahraničí studenty láká poznání jiné země, navázání nových kontaktů, výše finanční odměny a především
rozšíření znalostí cizího jazyka. Ti, kteří
dnes o této možnosti jen uvažují, si možná
za několik let v praxi vyzkouší, zda o práci v zahraničí měli správné představy.
Soutěže se opět zúčastnily desítky studentů a studentek z nejrůznějších středních škol. Z té naší to byli studenti 3.
ročníku - obor Aplikační software a multimédia.
Odborná porota vyhodnotila 25 nejúspěšnějších prací. Mezi nimi byly i práce

dvou našich studentů – Kristýny Hovorkové a Jaroslava Slámy (na snímku). K jejich úspěchu jim blahopřeji.
Je však třeba říci, že „vyhráli“ všichni, kteří se soutěže zúčastnili, zamysleli
se nad svými budoucími pracovními plány, podělili se s ostatními o své názory
a hlavně dokázali uvést argumenty, kterými své názory obhájili. Moje poděkování
patří tedy všem zúčastněným.
Mgr. Blanka Štefanidesová

Nové stromky zlepšují prostředí střední školy
To, že má
Střední
škola - Podorlické
vzdělávací centrum novou školní budovu, to už všichni
víte, neboť jsme o ní už mnohokrát psali. Ale že součástí projektu „Zkvalitnění
konkurenceschopnosti a podpora vzdělanosti“, jak se celý projekt jmenuje, je
také ekologie, to asi nevíte. Úkolem školy
bylo v okolí nové budovy vysadit zeleň.
A tak v areálu za novou budovou roste
čtrnáct ovocných stromečků, kde jsou
jabloně, hrušky, švestky a třešně. Je to
tak trochu symbolické, neboť na stejném

místě měla rodina
Šedova, která byla
úplně prvním majitelem areálu, také
ovocný sad.
U hlavní brány
pak byly vysazeny dvě lípy srdčité,
které až vyrostou,
budou určitě nepřehlédnutelné a zcela
přirozeně upozorní na hlavní vstup
do školy. Posledním místem, kde se
19
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objevila nová zeleň, je pruh kolem silnice, kde dříve stály vzrostlé smrky. Ty však
nepřežily kůrovce a musely být proto vykáceny. Dnes na jejich místě už nějakou
dobu roste čtyřicet keřů tavolníku, které
časem vytvoří příjemný živý plot a školu také ochrání od hluku z hlavní silnice.
A tak takto nenásilně a hlavně ekologic-

ky zlepšuje Střední škola – Podorlické
vzdělávací centrum nejen prostředí pro
své studenty, ale také pro občany, kteří se
třeba zatoulají k soutoku Zlatého potoka
a Brtvy.
Je však ještě jedna věc, která tak trochu
vyvolala vlnu nesouhlasu. A to je vykácení
vzrostlých vrb právě nad soutokem. Tady

Pojďte s námi za roboty

byla škola podezírána, že ona sama nechala stromy vykácet. Vykácení však provedlo Povodí Labe, které spravuje tento úsek
potoka a které usoudilo, že vrby jsou v tak
špatném stavu, že by hrozilo jejich zhroucení a mohly by ohrozit studenty a zaměstnance školy, ale i případné návštěvníky
tohoto poetického místa.
(jme)

Projekt ZŠ Františka Kupky ve spolupráci
se Střední školou – Podorlické vzdělávací centrum

Letní kempy
na Základní škole
Františka Kupky

Ve spolupráci se
Střední školou – Podorlické vzdělávací
centrum se naše základní škola pustila
do zpracování projektu, který podpořil
rozvoj technické vzdělanosti pracovníků
školy. Proč jsme se do tohoto pustili?
Od letošního roku mají školy do svých
vzdělávacích programů implementovat
nový vzdělávací obor Informatika. Škola
ale v tomto oboru potřebuje vzdělané pedagogy a my v současné chvíli můžeme
říci, že se nám to povedlo. Nejenom, že
jsme získali finanční podporu Královéhradeckého kraje pro tento projekt, ale
od října do května se vytvořil tým, který
se vzdělával právě v oboru nové informatiky. Pod vedením Mgr. Dusílka ze Střední

Základní škola Františka Kupky se zapojila do výzvy MŠMT a poskytne žákům
školy i žákům z blízkého okolí možnost
zúčastnit se Letních kempů.
Co je náplní těchto kempů? Badatelská
činnost, relaxační aktivity a v neposlední
řadě i hry, které podpoří vzájemné vztahy
mezi účastníky jednotlivých kempů. O zařazení do kempů, které jsou pro zájemce zdarma, byl veliký zájem. V současné
době budeme provozovat čtyři kempy pro
60 účastníků, od pondělí do pátku v čase
od 8.00 do 16.00 hodin. Zázemí pro kempy
poskytne škola, stravu zajistí školní jídelna
a odborný dohled zajistí pedagogové školy.
Díky zájmu našich pedagogických pracovníků je možné tyto kempy uskutečnit. Za jejich zájem a ochotu všem vedoucím děkuji.
Alena Bačíková, ředitelka ZŠ Fr. Kupky

školy - Podorlické
vzdělávací
centrum se účastníci
kurzu seznamovali
s prvky programovaní, práci s roboty a využití těchto prvků
v novém vzdělávacím oboru informatika.
Velmi zdařile připravené on-line semináře nahradila osobní setkání, při kterých
si všichni vyzkoušeli jednotlivé prvky
v praxi. Za zmínku stojí i to, že členy týmu
se staly kolegyně z okolních škol.
Děkuji touto cestou Mgr. Dusílkovi
za erudovanou přípravu jednotlivých seminářů, kolegyni Ing. Daňkové a kolegovi Mgr. Minaříkovi za aktivní přístup
a implementaci zkušeností do ŠVP.
Alena Bačíková,
ředitelka ZŠ Fr. Kupky

Školní jídelna rozšíří nabídku jídel
Od 1. května patří k Základní škole
Františka Kupky školní jídelna. Kolektiv
zaměstnanců školní jídelny se s chutí pustil do práce a velmi svědomitě připravuje obědy pro naše strávníky. Obědy jsou
k dispozici nejenom žákům školy a jejich zaměstnancům, ale do budoucnosti
jsme připraveni poskytnout stravu i cizím
strávníkům.
V jídelně jsou velmi důsledně dodržována
nařízená hygienická opatření. Strava, kterou naše pracovnice připravují, odpovídá
požadavkům jednotlivých věkových skupin. Pečlivě sledujeme spotřební koš, tak
aby žáci měli vyváženou a pestrou stravu.

Ke každé porci je strávníkům poskytován
nápoj, který je pouze z přírodní šťávy bez
přidaného cukru. V následujících dnech
budou strávníkům k dispozici letní zeleninové saláty. Vše v souladu s hygienickým nařízením.
Co plánujeme? O letních prázdninách
bude školní jídelna poskytovat stravu
účastníkům Letních kempů. Od září bychom rádi rozšířili nabídku výběru ze
dvou jídel. Pokud se nám bude dařit,
chceme se pokusit připravovat zájemcům
i svačinky.
Pokud má tedy veřejnost zájem objednat si u nás stravu, je možné se domluvit

Výlet k rybníku Drňák
V pátek 28. května jsme se vydali na cestu k rybníku Drňák.
Cestou jsme plnili několik úkolů, zahráli si pár her, ale hlavně
jsme spolu strávili nějaký čas mimo školní třídu.
Dozvěděli jsme se, co nám okolo Dobrušky roste na polích
a lukách. U Drňáku jsme pak zkoumali ekosystém rybníka, hledali jsme rostliny, které okolo něj rostou, a dokonce jsme viděli
i pár zvířat. Cestou zpátky jsme se zastavili na zmrzlinu a u školy
jsme zjistili, že jsme ušli krásných 9 km. Bylo to moc pěkné dopoledne a už se těšíme na další výlet.
A. Kopecká
a celá 3. A ZŠ Fr. Kupky
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s vedoucí školní jídelny paní Čapkovou
na tel: 773 150 265.
Všichni strávníci děkují pracovnicím
školní jídelny za vstřícný přístup a přípravu chutných pokrmů.
Alena Bačíková, ředitelka ZŠ Fr. Kupky
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Ohlédnutí za školním rokem v družině při ZŠ Pulická
Školní rok 2020–21 jsme zahájili optimisticky, i když s menším omezením – nemohli jsme otevřít zájmové kroužky. Čekali
jsme, že se situace zlepší a vrátíme se do normálního režimu….
To se bohužel nestalo, ba naopak. Organizačně jsme měnili oddělení dětí, abychom vždy vyhověli pokynům z MŠMT, a po uzavření škol jsme se věnovali dětem rodičů IZS.
Jsme rádi, že se školy v dubnu otevřely a s nimi i školní družiny. Museli jsme se vypořádat s omezením vstupu na školní zahradu, která ustoupila výstavbě sportovní haly. Rádi využíváme
hřiště za gymnáziem, kde nám sice chybí stromy a s nimi stín, tak
blahodárný v tomto teplém období, ale můžeme tam trávit čas při
sportování bez roušek.
Organizujeme pro děti řadu venkovních aktivit, např. Letecký
týden, ke Dni dětí paní vychovatelky přichystaly dětem Odpoledne zábavy a soutěží, Výpravu za pokladem – šipkovanou, kdy
na děti čekala zasloužená odměna.
Přejeme dětem i všem krásné léto a hlavně, ať se nám nový
školní rok vrátí opět do starých dobrých kolejí.
(de)

Léto,
prázdniny,
zábava!

Tělesná výchova
na koupališti
V úterý 15. června navštívili žáci 6.
tříd ze Základní školy Pulická v rámci
hodin tělesné výchovy dobrušské kou-

paliště. Využili plavecký bazén i přilehlé
hřiště na beach volejbal. Návštěva areálu se všem velmi líbila a byla příjemným
zpestřením tělesné výchovy, která v tomto
školním roce probíhala převážně formou
procházek nebo distančně.
(mp)
Zvířátka se chtěla učit číst a psát, tím pádem se dětem vyrovnat.
A tak jsou dneska školou povinná, vzbuďte křečka, škola začíná…
Už zvoní… honem do lavic!

Projektový den: Můj domácí mazlíček

V pátek 28. května žáci ze ZŠ Opočenská v Dobrušce probudili ráno své malé

zvířecí
kamarády
a pospíchali s nimi
do školy. To byl ale
den! Ze tříd se krom
dětského švitoření
a výkladu paní učitelky ozýval štěkot,
mňoukání,
zpěv
papoušků… A pokud žáci byli tiše,
zaslechli i dupání
několika zakrslých
králíčků.
Každou
třídu navštívil nějaký zástupce domácích mazlíčků, a tak vyučování bylo zahájeno jejich přehlídkou.

Letní část roku je oblíbená nejen
u dětí. Všichni se těšíme na teplo
a odpočinek – letos obzvlášť zasloužený. Pokud vaše děti mají chuť užít
si dobrodružství a zábavu s ostatními
kamarády, můžete je přihlásit na stanový tábor DDM v nedalekých Mělčanech. Ve dnech 2. - 6. srpna a 9. - 13.
srpna tam otevíráme DETEKTIVNÍ
ŠKOLU! Pojďte s námi vyřešit zapeklité záhady, soutěžit v nezvyklých
disciplínách a zažít věci nevídané!
Své děti můžete přihlásit ještě během
prázdnin i na jednotlivé týdny na tel.
494 621 505 nebo 608 356 042.
Jitka Macková, hlavní vedoucí tábora

Žáci o zvířátkách věděli ledacos. Dali
hlavy dohromady a společně na tabuli
napsali všechny své znalosti. I přesto, že
se domnívali, že poznatků o našich domácích mazlíčcích mají dostatek, zjistili, že
spousta dalších zajímavostí je pro ně stále
tajemstvím. Věděli byste třeba, proč psi
vrtí ocasem a proč se točí dokolečka, než
si lehnou? Anebo že kočka vidí ve tmě
šestkrát lépe než člověk? K získání nových informací žáci využili encyklopedie o zvířatech a samozřejmě internetové
zdroje. Následně vytvořili plakátek o zvířátku, které si vybrali. Jednotlivé plakátky
pak ozdobily nástěnky školy.
Projektový den s domácími mazlíčky byl jen malou ochutnávkou z mnoha
dalších plánovaných akcí, které u nás
ještě proběhnou do konce školního roku.
Ale o tom více zase někdy příště…
ZŠ Opočenská, Dobruška
21
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Aktuality ze zušky

V sobotu 29. května se konal zápis pro
nový školní rok 2021/2022 do Základní
umělecké školy v Dobrušce. Vše se událo
ve stylu, vyzkoušeném vloni - po předem
zaslaných přihláškách přes www.izus.cz
byli rodiče se svými dětmi zváni přímo
na daný čas.
Zápis tak proběhl velice hladce během dopoledních hodin, bez front a čekání na volno u jedné z pěti připravených
zkušebních komisí. Vzešlo z něj 69 nových žáků, z toho 48 na obor hudební, 16
do oboru výtvarného, 3 do literárně-dramatického a 2 do oboru tanečního. Ve škole přibude nejvíce nových klavíristů.
Zušce však stále chybí tanečníci. Pokud by malé i starší slečny měly zájem,
nechť se ozvou, klidně telefonicky na čísle

494 623 916. Je jasné, že kvůli covidu, kdy
se nekonala žádná taneční vystoupení ani
koncerty pro školy či školky, je těžší nové
zájemce pro některé obory nadchnout.
Výtvarný obor ale stále jede! Ve výtvarné soutěži „Jak si představím kosmické jaro" vyhlášené v Opočně (https://
www.opocno.cz/vytvarna-soutez-kosmicke-jaro/a-1170) obsadil Šimon Šinkora
zcela suverénně 1. místo! A dvě žákyně
výtvarného oboru se dostaly na střední
školu, kterou si vysnily - a to na Střední
školu vizuální tvorby v Hradci Králové,
obor branding design.
Navíc nás jiná doba všechny naučila i novým dovednostem, zejména těm
počítačovým. Založili jsme FB stránky
ZUŠka Dobruška, díky mnoha krásným
on-line nahrávkám vzniklo několik koncertů (možno slyšet na youtube ZUŠ Dobruška), on-line bude zveřejněn i koncert
letošních absolventů.
Jsme moc rádi, že se vše pomalu, ale
jistě, vrací do starých kolejí. A věříme,
že v září uskutečníme i plánovaný ZUŠ
Open ve stylu ZUŠ otevřených dveří,
kdy bychom velice rádi široké veřejnosti

představili zejména půdní vestavbu školy,
která je žákům přístupná od září 2020, ale
samotné děti si ji v letošním školním roce
bohužel moc neužily.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci
v tomto školním roce. Víme, že někdy to
bylo opravdu náročné. Velice si ceníme
i jejich následných reakcí na distanční výuku - víme, čeho se příště (ale snad žádné
příště nebude!) vyvarovat. A naopak víme
i o tom, co zachovat i v době zcela normální výuky.
Všem přejeme krásné léto a 1. září
2021 se těšíme v novém školním roce!
Martina Rašková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Uklidíme si Dobrušku sami po vzoru skautů?
Bylo by fajn, kdyby se
z toho stala tradice. První červnovou neděli se
do blízkého okolí Dobrušky společně se svými
vedoucími vypravilo téměř sedmdesát
malých i větších skautů a skautek z dobrušského střediska. Ve spolupráci s městem Dobruškou se dalo do velkého jarního
úklidu v blízkém okolí našeho města.
Záslužná akce se původně měla uskutečnit na počátku jara, kdy ještě nebývá
vzrostlá tráva, ale protiepidemická opatření dřívější velký úklid neumožnila.
Uklízelo se na cyklostezce k Opočnu,
na Trojici k Mělčanům, v Provozském
údolí a v příkopech u silnice na Domašín.
Čtyři skupiny skautů vybavené pracovními rukavicemi a rozměrnými igelitovými pytli sbíraly odpadky pohozené
v přírodě či v příkopech podél cest. A jaký
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byl výsledek snažení malých skautů? Téměř dvacet pytlů po okraj naplněných
PET lahvemi, plastovými obaly, papíry
a papírky či plechovkami. Největší překvapení zažila skupina, která se vypravila
uklízet Provozské údolí. Během sběru se
dětem podařilo objevit černou skládku
odpadu, na níž našly mimo jiné i velké
množství kovových součástek ze starých
aut, pneumatiky, tabulové sklo, starou
matraci a dokonce i nafukovací bazén.
„Celou akci, která byla po nekonečně
dlouhé epidemické pauze prvním větším
setkáním dobrušských skautů a skautek,
hodnotili všichni účastníci jako zdařilou.
Po návratu domů je totiž netěšil jen dobrý pocit ze stráveného času s kamarády,
ale také z toho, že přírodě a svému městu
smysluplně pomohli. Budeme rádi, když
se nám na tento úvodní "výkop" podaří
navázat i v příštím roce ve větším měřít-

ku,“ uvedl Jan Chmelař, vedoucí skautského střediska Dobruška.
Jsem rád, že se akci nakonec podařilo realizovat. Dobrušským skautům patří velký dík. V příštím roce se pokusíme
do akce, která by se mohla nazvat například UKLIĎME SI DOBRUŠKU, zapojit
veřejnost. Uvidíme, nakolik se Dobrušťáky podaří získat k dobrovolné účasti. Jsem
přesvědčen, že taková aktivita má smysl
a nelze spoléhat na to, že pohozené odpadky po nepořádnících zmizí samy. Termín
velkého městského úklidu inspirovaného
celorepublikovou dobrovolnickou úklidovou akcí Ukliďme Česko by se napřesrok
mohl uskutečnit v období celosvětové
události Den Země zaměřené na propagaci a podporu ochrany životního prostředí
(nejlépe v sobotu 23. dubna 2022).
Miroslav Sixta, místostarosta,
s přispěním skautky Simony Kubátové
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Požární útok v Křovicích ovládli hasiči z Opočna
Okresní
soutěž
v požárním útoku
uspořádali v sobotu
5. června dobrovolní hasiči z Křovic.
Prvních
hasičských
závodů po covidem
vynucené pauze se
zúčastnilo osm mužských a devět ženských
sborů. Nejlépe si vedla družstva z Opočna, která ovládla jak
mužskou, tak ženskou
soutěž.
(hk)

CHARITNÍ ZPRÁVY
Jarní dobročinný bazárek měl rekordní výsledek
Čtyřdenní akce, kterou jsme opět
po roce a půl mohli uspořádat v Pastoračním centru u kostela sv. Václava, se
měla konat od 11. do 14. června. Byla
však o den prodloužena, protože množství
zboží a zájem lidí byl v historii této akce
nejvyšší. Lidé celou tu dobu od posledního bazárku (na podzim 2019) střádali věci
na darování, jiní se těšili na levný nákup
užitečných pěkných věcí.
V pátek 11. června nanosili lidé mnoho
věcí a darovali je charitě. Poté byly všechny tyto věci uspořádány, oceněny a rozloženy v pastoračním centru na prodej. Ceny
byly stanoveny jako minimální s tím, že
pokud někdo chtěl přispět více, bylo to
s díky přijato na charitní činnost. Prodej se konal od soboty do pondělí v čase
od 9 do 16 hodin, v prodloužení i v úterý

do 15 hodin. Celkem bylo prodáno zhruba
8560 ks věcí a utrženo 65 249 Kč.
Spokojenost byla opět všech stranách
– dárce hřálo u srdce, že mohou darovat,
kupující měli radost, že za symbolické
obnosy nakoupili věci pro ně užitečné.
Charita získala na svou činnost nezane-

dbatelnou částku a ještě jsme z neprodaného
zůstatku věcí darovali
oblečení a vybavení
potřebným. Asi 90 pytlů s oblečením si
navíc druhý den odvezla Diakonie Broumov, která oblečení roztřídí a účelně použije dál.
Děkujeme všem darujícím, kupujícím
a dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří
všichni společně přispěli k úspěchu akce.
Peníze budou použity na provoz půjčovny a nákup dalších pomůcek a na sociální
služby.
Příští bazárek plánujeme uspořádat
na podzim v termínu 12. – 16. listopadu
2021.
Ing. Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška

Kolikáté to má letos Jan Hus výročí?
Tak už má Mistr Jan zase další výročí.
Kolikáté to je tentokrát? Šest set šest let
od toho hrozného upálení. 606. To už je
tolik - dalo by se říct. Vždyť je to nedávno, co to bylo rovných šest set. Je zajímavé, že jeho odkaz v našem národě zůstává
tak dlouho. Kolik státních zřízení se od té
doby vystřídalo, kolika z nich byl nepohodlný, některým se hodila jeho “lidovost”,
někteří se zase taktně snažili o něm moc
nemluvit. A co může z té široké škály témat, kterou během svého života obsáhl,
rezonovat nám o šest set šest let později? Je to něco, co na první pohled není tak
zřejmé.
Mistr Jan Hus byl velmi činný člověk
a kromě všeho možného se také zasloužil o přeložení Bible do českého jazyka.
Proč? Aby si ji mohl každý přečíst. Tu
knihu, podle které by se mělo žít, která je ve všech kostelech týden co týden

vykládána a která nejen že utvářela evropské myšlení, ale pokud by se zneužila, má to dopad na osobní život statisíců,
ne-li milionů, lidí. A to třeba v případě,
když se vytrhne jedna věta z kontextu
nebo je špatně přeložena. Jak můžu věřit a žít podle něčeho, co si ani nemohu
přečíst? V patnáctém století bylo lidem
pouze říkáno, co v ní je.Vlastní zkušenost
měl málokdo. Pak je člověk odkázán jen
na výklad od někoho jiného. Někoho, kdo
je třeba velmi nedůvěryhodný kněz, ale jiného zkrátka v blízkosti nemám. To se nás
přece dnes už netýká, můžeme si říct. My
jsme přece lidé vědy. Náš přístup k internetu je neomezený, informací máme dost.
Jsme v jiné době, v jiných souvislostech,
ale to co zůstalo stejně důležité, je potřeba hledat důvěryhodné zdroje, vše si sám
ověřovat a nevěřit všemu. Vždyť i pověry
se přesunuly na internet.
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Hus upozorňoval na to, že špatný kněz
nemůže dobře předávat Písmo, proto je třeba to samotné Písmo předat lidem přímo.
Tak, aby mu rozuměli. V jejich rodném
jazyce. Stejně tak dnes špatný a nedůvěryhodný zdroj informací může škodit jako
tehdy špatný kněz. A po nás se chce, stejně jako po lidech v patnáctém století, abychom nad věcmi přemýšleli a nenechali se
zmanipulovat špatnými zdroji.
Mistr Jan byl nejprve perzekuován

a později upálen za to, že hájil pravdu.
Nebojoval sekyrou nebo mečem, ale slovem. Jsme o šest set let později a stejně
jako tenkrát i dnes mají mocní strach
z těch, kteří se nebojí šířit pravdivá slova. Stačí se rozhlédnout po světě. Slovo
je zbraň bez hrotu a ostří a přesto dokáže
vzbouřit davy. Je jedno jestli z inkoustu
a kalamáře nebo z klávesnice. Říká se,
že když byl Mistr Jan vězněn u Bodamského jezera v Gottliebenském zámku,

musel být přikován za paže, aby nemohl
psát. Hlavně, aby už nic nenapsal. Tak
ho radši dáme do věže, a ani to nestačí,
tak ještě do želez. Takový byl a je strach
ze slova.
Ráda bych pozvala všechny, kteří chtějí 6. července vzpomenout památku Mistra Jana nebo si třeba jen zazpívat píseň
o hranici na břehu Rýna, na pobožnost
do Husova sboru v Dobrušce.
Erika Oubrechtová

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Prázdninová setkání
Spolky Doteky naděje, z.s., a Senioři ČR z. s., Městská organizace Dobruška připravily na červenec zajímavý program.
Pokud se rozhodnete užít chvíle s námi, tak budeme rádi. Těšíme se na vás.
NA SLOVÍČKO
Ve středu 7. července se v 9.00 hodin sejdeme v Rýdlově
vile a ochutnáme letní nápoje.
Ve středu 28. července se v Rýdlově vile od 9.30 hodin uskuteční další prázdninové dopolední posezení u kávy
a s ovocnými dobrotami.
REHABILITAČNÍ POBYT
Od neděle 18. 7. do pátku 23. 7. na nás čeká rehabilitační

pobyt v Sezimově Ústí. Dopravu, ale i program a veškeré procedury připravuje hotel MAS, kde si pobyt budeme užívat.
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Minulý rok jsme si cestování moc neužili, a tak o to víc
budeme cestovat ve druhé polovině tohoto roku. Máme pro
vás i pozvání na prodloužený víkend v Moravskoslezském
kraji. Navštívíme různá místa, ubytováni budeme v Novém Jičíně, a to v hotelu Praha. Přihlášky nejpozději do 20. července
na níže uvedené kontakty.
Renata s Xantem a Petr Tojnar
Kontakty pro dotazy a přihlášky:
renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz
mobil 732 262 600, tel. 494 622 953

Vješák v plném nasazení
Ahoj Vješákovci, tak konečně jsme
se všichni dočkali. Po dlouhé době covidových omezení je Vješák znovu otevřený. Těšíme se na vás, a to v úterý

od 16.00 – 18.00 nebo ve čtvrtek
od 16.00 – 18.00.
Pro mladší je tu Vješáček, který je otevřený v pátek od 16.00 – 17.30. Mimo

klasických vješáků proběhla střelba
z luku u ZŠ Fr. Kupky a kurz první pomoci. Můžete se těšit na spoustu dalších
společných akcí.
(kh)

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
03. 07.
04. 07.
05. 07.
06. 07.
10. 07.
11. 07.
17. 07.
18. 07.
24. 07.
25. 07.
31. 07.
01. 08.
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MDDr. Tomáš Petrák - Petrák stomatologie s.r.o., nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
MDDr. Rýdlová Zuzana
Tyršova 515, Opočno
MUDr. Salamin Akram
Kvasinská 129, Solnice
MUDr. Zdena Skřičková
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
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
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

721 200 244
499 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
777 667 353
602 152 873
494 515 695
494 371 031
777 667 353
494 515 693
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ZE SPORTU
Jubilejní 40. ročník přespolního běhu
areálem zdraví Chábory ovládl Jelen
Na start jubilejního 40. ročník přespolního běhu areálem zdraví Chábory

o putovní pohár SH ČMS-Sboru dobrovolných hasičů se v neděli 13. června
postavilo sto dvanáct běžců.
Suverénním vítězem
hlavního
závodu na 10 000
metrů se stal Pavel
Jelen. Člen Běžeckého klubu Náchod
dosáhl času 36:39,6
a po zásluze převzal
putovní pohár pro
absolutního vítěze.
Není bez zajímavosti, že dvacetiletý
Odstartováno! Na trať jubilejního cháborského závodu se vydalo
vytrvalec ovládl již
celkem 112 běžců všech věkových kategorií.
čtvrtý závod letošního 33. ročníku
Velké ceny východních Čech v bězích.
Na druhém místě
skončil
František
Buřil z Vidochova (41:28,7) a pro
bronzovou příčku si
doběhl Václav Krmaš z Rychnova nad
Kněžnou (42:41,0).
Závod na 3333
nejrychleVítězný Pavel Jelen převzal putovní pohár od ředitele závodu metrů
Jaroslava Svědíka, starosty Dobrušky Petra Lžíčaře a starostky ji zvládl Jan Šolc
z BKL Machov
Podbřezí Ester Horákové.

Vítěz běhu na 3333 metrů Jan Šolc
z Machova a nejrychlejší žena - Kateřina
Colbum.
v čase 13:042. S minutovou ztrátou proťal pomyslnou cílovou pásku druhý Jan
Všetička z Tri clubu Dobruška. Celkově
třetí příčku po vynikajícím výkonu (čas
14:14,12) obsadila nejlepší žena – rychnovská rodačka Kateřina Colbum, která
žije v americkém New Bostonu a dovolenkový pobyt si zpestřila účastí na cháborském krosu.
„Jubilejní čtyřicátý ročník přespolního běhu areálem zdraví, jenž byl pořádán
za finanční podpory Královéhradeckého
kraje v rámci projektu „K přírodě a zdraví XXIV“, se po všech stránkách vydařil.
Účast závodníků byla i přes současnou koronavirovou situaci více než dobrá, stejně
tak jejich výkony. Potěšilo mě, že na start
se postavilo velké množství mladých běžců. Již nyní všechny zveme k účasti na 41.
ročníku, který se uskuteční v neděli dne
12. června 2022,“ zhodnotil jubilejní ročník ředitel závodu Jaroslav Svědík. (dr)

1931–2021: Devadesát let národní házené v Dobrušce
V letošním roce slaví oddíl národní házené Tělocvičné jednoty Sokol Dobruška 90.
výročí založení. U příležitosti tohoto vý-

znamného jubilea Dobrušský zpravodaj přináší seriál o historii
sportu s českým rodokmenem a jeho rozvojem v našem městě.

2. díl – Historie oddílu (1931 – 1990)
První krůčky nového oddílu byly ještě
nesmělé. Vznik házené
v Dobrušce spadá do doby před 2. světovou válkou, hraje se od roku 1931 s přestávkami v letech 1938–1944 a 1951–1953.
Některé archivy datují vznik házené v Dobrušce k roku 1944,
kdy se žáci zúčastnili turnaje měšťanských škol v Novém Městě
nad Metují a na podzim téhož roku již jako dorostenci sehráli
utkání s Náchodem. O rok později již hrály ženy. Avšak před
více než 10 lety byl nalezen dokument o vzniku dámské házené
v Dobrušce s datem 16. 9. 1931. Proto dobrušská házená si v letošním roce připomíná 90. výročí vzniku.

„Tučná“ léta dívčí házené
Postupně se tvořila družstva ve všech kategoriích. Dorostenky v roce 1946 vyhrály soutěž Severovýchodočeské župy. Toto
vítězství zapůsobilo na další činnost oddílu jako povzbudivá injekce. Roste členská základna, úspěchů na kontě dobrušských házenkářů a házenkářek přibývá. V roce 1957 se dostává Dobrušce
cti hostit nejlepší házenkářky v tradičním utkání Čechy-Morava.
V tom samém roce žákyně vítězí v krajském přeboru a postupují
do finále ČSR, kde končí na 4. místě. O rok později jsou třetí.
Od roku 1957 nastávají pro dobrušskou dívčí házenou „tučná“
léta. Každoročně bojují ve finále ČSR a v roce 1962 získávají
dorostenky ve finále ČSSR druhé místo. V 60. letech se stávají
ženy nejúspěšnějším družstvem oddílu v celé jeho historii, což
25
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platí i dodnes. Od sezóny 1971/1972 se družstvo žen stává stálým účastníkem 1. ligy.
V poválečném období se velmi zasloužili o rozvoj dobrušské
házené bratři Antonín a Josef Meisnerovi.
Česká historie zná přísloví „Běda mužům, kterým žena vládne“, které platí často i dnes – proto se muži házenkáři snaží přiblížit se v kvalitě soutěží ženám. Mužská družstva se pravidelně
zúčastňují krajských přeborů a dosahují také výborných výsledků. Nelze zde uvést všechna medailové umístění jednotlivých
družstev, zmíním zde jen několik. V soutěži 1958/1959 družstvo
dorostenců získalo titul přeborníka kraje. V roce 1963/1964 se
dorostenci stali opět přeborníky kraje a postoupili do finále ČSR.
Družstvo mužů hrálo střídavě krajský přebor a 2. ligu. Zásluhy o rozvoj mužské házené měli postupně v čase trenéři Miroslav Suk, Jaroslav Vacek, Václav Kučera a později také Václav
Volhejn, který v ročníku 1972/1973 s družstvem mužů postoupil
do 2. ligy.
První postup do 1. ligy se povedl až v soutěžním ročníku
1986/1987, kdy v sezóně muže vedl Jiří Sychrovský, v kvalifikaci o postup do 1. ligy pak tým vedli Vladimír Flégl a Slávek
Zahradníček. Bohužel, po jednom roce muži opět spadli do 2.
ligy. Na další návrat mezi prvoligovou elitu si družstvo muselo
počkat až do roku 2008/2009.

znovu po 4 letech toto setkání, ale bohužel situace s Covid-19
nám přípravy této akce zkomplikovala a predikce vývoje epidemie v podzimních měsících je nejistá, tak se konání akce pravděpodobně přesune do roku 2022.
Premiérový titul žen v 1. lize
Ženy se stále více prosazovaly na celorepublikové úrovni, a to
se projevilo ve výsledcích. Tým vedený Luďkem Víchem v roce
1979 získal první titul mistra republiky. Byl to obrovský úspěch!
Kvalita hráček se projevovala i v následujících letech a můžeme
konstatovat, že až do současnosti dobrušské ženy patří ke špičce
v národní házené a jsou pýchou dobrušské národní házené.

Družstvo žen v roce 1975, vpravo trenér Luděk Vích a vlevo vedoucí družstva Václav Šitler.
V roce 1975 dochází ke změně na postu předsedy oddílu,
po odstupujícím Vlastimilu Novákovi se předsedou stává Josef
Urban. Zejména jeho zásluhou byla v areálu postavena nová tribuna, která nahradila starou dřevěnou. Budovala se postupně,
nejdříve se přistavovala zděná část, později střecha s ocelovými sloupy a vzpěry. Zejména pro oddíl, jako technické zázemí
a nové šatny, byla obrovským přínosem, ale také i pro veřejnost,
neboť na hřišti se v té době konala Spartakiáda.
Družstvo mužů v roce 1981.
Vylepšení areálu za sokolovnou
V roce 1974 Dobruška pořádá další vrcholné klání, a to turnaj Čechy-Morava mužů. Na tuto akci se oddíl pečlivě připravil.
Podařilo se hlinitopísčité hřiště změnit na nový povrch, což v té
době nebylo vůbec jednoduché. Hřiště bylo pokryto asfaltovým
kobercem, byly vybudovány záchytné sítě za brankami, nové lavičky pro diváky, kanalizace, celkem se odpracovalo 1700 brigádnických hodin, budovalo se tréninkové hřiště, které později
sloužilo v zimě jako kluziště pro mládež. V té době oddíl sdružoval více než 120 členů. Velkou zásluhu na této modernizaci
sportovního areálu za sokolovnou měli tehdejší předseda oddílu
Vlastimil Novák a správce sokolovny Karel Baláček.
V 70., 80. a 90. letech minulého století se o rozvoj dobrušské
národní házené zasloužili zejména trenéři, kteří vedli mládežnická družstva a vychovali tak budoucí hráčky a hráče „A“ družstev
žen a mužů. Byli to například trenéři Hana Vondráčková, Marie
Zahradníčková, Josef Urban, Jaroslav Güttler, Zdeněk Černý st.,
Oldřich Hulc, Rudolf Lánský, Ladislav Nývlt, Karel Baláček,
Václav Jiroud, František Jiroud a další. Jsou to jména, kterých si
nesmírně vážíme a bez nich by nebyla národní házená v Dobrušce na takové úrovni jako je dnes.
Postupně během let aktivity oddílu přibývají, zvyšuje se kvalifikace trenérů a rozhodčích, pořádají se semináře trenérů apod.
Oddíl také nezapomíná na své bývalé hráče, kteří tvořili historii
oddílu. Po několika letech, nepravidelně, většinou k výročí založení oddílu pořádá turnaj „Starých gard“, nebo-li přátelské setkání bývalých hráčů a hráček. K poslednímu setkání došlo v roce
2017. K 90. výročí založení oddílu jsme měli v úmyslu uspořádat
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Temná místa historie
Nejenom úspěchy
si dobrušská házená
procházela. V její
historii jsou i temná
místa. V roce 1984
po jednom odehraném utkání doma
zkolaboval hráč Miloš Linhart. Po převozu do nemocnice
však náhle umírá,
bylo mu necelých
21 let. Odešel z na- Miloš Linhart při střelbě.
šeho kolektivu kamarád a velmi dobrý
hráč. Na jeho počest
každý rok v srpnu
pořádáme pro špičková
prvoligová
družstva žen a mužů
turnaj Memoriál Miloše Linharta, v roce
2019 už to byl 32.
ročník.
Bývalí předsedové oddílu Josef Urban a Ing. Miroslav Jelen pokládají kytici na hrob Miloše Linharta.
Jiří Bednář, oddíl národní házené T. J. Sokol Dobruška
Další díl bude věnován období 1990 až 2021.
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Letošní Open Air Cup a DoPo byly zrušeny
Dva významné sportovní podniky
– florbalový Open Air Cup a futsalový
Dobrušský pohár – se letos neuskuteční.
Organizátoři se rozhodli populární klání
neuskutečnit, důvodem je situace spojená
s koronavirovou pandemií.
„Je to pro nás těžké rozhodnutí, čekali jsme do posledního možného termínu
a pracovali jsme i na jiných variantách
turnaje tak, abychom ho uspořádali. Bohužel jsme nepřišli na funkční model, jak
turnaj plnohodnotně připravit. Nemáme
jistotu, že budeme schopni uspořádat turnaj bez jakéhokoliv omezení. Proto raději
ustoupíme a budeme pro vás připravovat
další ročník turnaje v roce 2022 se vším,
na co jste zvyklí. Věříme, že i přesto
na nás nezanevřete a budete se společně
s námi těšit na příští ročník,“ stojí v prohlášení organizačního výboru Open Air
Cupu.
Stejný důvod ke zrušení letošního Dobrušského poháru měli pořadatelé z klubu
FC Santus Dobruška. „Všem co se na turnaj těšili, se moc omlouváme. Jsme si téměř jisti, že bychom jednodenní turnaj opět
rychle zaplnili, ale bohužel v takové nejisté době to není jednoduché. Čekali jsme
na rozhodnutí do poslední možné chvíle

stejně jako v loňském roce. Bohužel, letos
navzdory velkému rozvolňování doposud
nemáme žádné informace k možnosti pořádat turnaj v takovém rozsahu, který by
neuškodil jeho pověsti. Hlavní důvodem je
složité kontrolování očkovaných, popřípadě testovaných lidí, které pravděpodobně

na takové velké akce bude nutností,“ uvádí
se ve zdůvodnění na webových stránkách
Dobrušského poháru.
Doufejme, že se příští rok oba populární turnaje uskuteční v podobě, na jakou
byli účastníci zvyklí v nekovidové době.
(dr)

NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Práce na druhé etapě obchvatu Opočna běží.
Momentálně se intenzivně „papíruje“
První etapa obchvatu
Opočna slouží již nějaký čas v režimu zkušebního provozu. Jistě jsme všichni pocítili
úbytek dopravy přes centrum města, a to
hlavně té nákladní. Objevují se ale dotazy
na realizaci druhé etapy obchvatu, která
by měla ulevit od dopravy hlavně obyvatelům ulice Na Olivě.
Podle dostupných informací z Královéhradeckého kraje se postupně daří
dosahovat dohod s vlastníky dotčených
pozemků. Dále jsou vedena intenzivní
jednání o zařazení stavby do investic spadajících pod Průmyslovou zónu Kvasiny,
což by celou realizaci uspíšilo. V běhu
je také stavební řízení. Nezbývá než vyčkat, jak se záležitosti podaří dořešit.
Pokud vše půjde podle plánu a pokud
budeme optimisté, mohla by být stavba
druhé etapy obchvatu zahájena ještě v letošním roce.
Mgr. Renáta Černá,
tajemnice MěÚ Opočno

Zatímco jednání o podobě obchvatu stále probíhají, Mapy.cz od Seznamu už mají jasno.
Berte proto nákres pouze jako informativní. zdroj: mapy.cz.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
červenec 2021
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45,
☎ 494 629 668, 603 373 752 a 725 048 991
Sledujte prosím aktuální vládní nařízení, otvírací doba
a podmínky vstupu do muzea i na akce se mohou v závislosti
na nich měnit.
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA: denně mimo pondělí 9–17
hod., polední přestávka je pohyblivá podle zájmu návštěvníků.
HISTORICKÉ EXPOZICE: denně mimo pondělí 9–11.30
a 12.30–17 hod. Expozice mají vchod v budově muzea čp. 45
na Šubertově náměstí.
RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou: denně
mimo pondělí 10–17 hod. Jindy po předchozím objednání v informačním centru nebo v muzeu (osobně, telefonicky, e-mailem)
RÝDLOVA VILA – EXPOZICE VOJENSKÉ GEOGRAFIE:
denně mimo pondělí 10–12 a 13–17 hod.

AKCE V ČERVENCI
DĚTSKÁ PRÁZDNINOVÁ HRA
Dobruškou za Františkem Kupkou
1. července – 30. září
Vezmi si mapu a vydej se na cestu Dobruškou. Hledej schránky,
plň úkoly, poznávej místa spojená s Františkem Kupkou. Více informací a herní kartu s mapou zdarma získáš ve všech expozicích
muzea, v městské knihovně i v informačním centru v Dobrušce.
Na konci cesty tě bude čekat malá odměna. Jsi čtenář registrovaný v dobrušské knihovně? Pak se zapoj do hry a máš vstup
do všech expozic muzea zdarma.
VÝSTAVA TAJEMSTVÍ BAREV
Putovní výstava pro děti i dospělé v dobrušské synagoze
od 1. července do 12. září denně mimo pondělí
9–11.30 a 12.30–17 hodin
Základní malířský materiál jsou barvy a základem barev je barevný pigment. Výstava provede dějinami vývoje barevných
pigmentů od pravěku až do počátků průmyslové revoluce. Jedná
se o součást oslav 150. výročí narození malíře Františka Kupky,
protože i on měl svou malířskou paletu. Tajemství barev odhalíte v rámci prohlídky muzea, vchod v hlavní budově čp. 45
na Šubertově náměstí. Děti si mohou zkusit stát se malířem
a převléknout se do kostýmu nebo si sestavit malířskou paletu Leonarda da Vinci. Výstava je zapůjčena z Muzea a galerie
v Orlických horách.
HRÁTKY S BARVAMI
– hravá dílnička pro malé malíře a malířky
V úterý 13. července v průběhu celého odpoledne 13–17 hodin v prvním patře synagogy.
Barvy nás obklopují po celý život. Možná už nám připadají běžné, ale bez nich by to nešlo. A jak barvy vlastně vznikají? Co
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přehled akcí
se stane, když smícháme žlutou a červenou? Nebo jaké
barvy má duha? To
vše si prozradíme
a ještě si něco odneseme. Vhodné pro
děti od 5 do 10 let.
Všechny materiály
a pomůcky budou
k dispozici, oblečte
dětem oděv vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev.
Dílnu povede Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagožka Muzea
a galerie Orlických hor.
SYNAGOGA DOKOŘÁN
V úterý 13. července v průběhu celého odpoledne 13–17 hodin
navštivte zdarma dobrušskou synagogu. Komentované prohlídky
s vedoucí muzea, vstup hlavními dveřmi synagogy na Šubertově
náměstí.
LEGIOVLAK V DOBRUŠCE
27. července – 1. srpna
Legiovlak bude na vlakovém nádraží v Dobrušce bezplatně přístupný všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Otevírací
doba muzea je ve všední dny v čase 8-18 hod., o víkendech
pak od 9-19 hod. V rámci provozu pojízdného muzea budou samozřejmě dodržována aktuální opatření a návštěvníci se o nich
podrobně dočtou v místě expozice.
V rámci oslav 150. výročí narození Františka Kupky připomeneme i jeho legionářskou minulost. Světoznámý malíř, který vyrostl v Dobrušce, žil v době vypuknutí 1. světové války v klidu
pařížského předměstí. I v pokročilém věku u něj ale převážil odpor k monarchii a vyhlídka na samostatnost rodné země a s dalšími stovkami Čechů žijícími ve Francii se přihlásil do cizinecké
legie, kde vytvořili rotu. Podle známého pozdravu si říkali Rota
Nazdar.
Legionářský vlak se samozřejmě dotýká čs. legií v Rusku. Je to
ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si
předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období
let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií.
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ARCHEOLOGICKÉ LÉTO
Ve čtvrtek 29. července v 17.00
Procházka po zalesněném Chlumu a povídání o zaniklém srubu
z roku 1495 a pravěkém pohřebišti a hradišti Chlum u Dobrušky
s archeologem Bohumírem Dragounem, sraz v 17.00 na parkovišti Mělčanská naproti fotbalovému hřišti v Dobrušce.
Pořádají Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími archeologickými pracovišti.
Volný vstup. Rezervace na https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto/ nebo v muzeu na muzeum@mestodobruska.cz

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
(NE) MOŽNOSTI DIALOGU
Hynek Šnajdr – Česká Skalice – mistr koláže
Výstava po celý měsíc v otevíracích hodinách pro veřejnost.
UPOZORNĚNÍ!
Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu poskytne kurátor
František Nagy – tel. 721 537 933.

KNIHOVNA
Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738
VÝPŮJČNÍ DOBA:
Oddělení pro dospělé:
pondělí, úterý, středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.30 hod.
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 14.00 hod.
Ve čtvrtek je knihovna pro veřejnost uzavřena.
Oddělení pro děti:
pondělí 8.30 – 11.30 hod.
středa 8.30 – 11.30 hod.
pátek 8.30 – 11.30 hod.
Výstava ve foyer knihovny na měsíc červenec:
MLÝNY NA ZLATÉM POTOCE
dřevořezby
JOSEFA NOSKA
Josef Nosek je začínající řezbář z Chábor
u Dobrušky. Řezbářský kurz absolvoval v Hradci Králové
na umělecké škole
a potom v Dobrušce.
Autor o sobě říká: „Práce se dřevem mě velice
baví, protože se dřevem
se dá krásně pracovat.“

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Léto s pampeliškou:
1. července Námořníkův svět - od 8 do 15 hodin vyrábění, vaření
a hry.
2. července – tematický výlet do zooparku ve Stěžerech. Děti se
mohou hlásit i na jednotlivé dny.
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.
Víkendový řezbářský kurz: na táborové základně v Mělčanech
pátek 6. srpna od 18 hodin do neděle 8. srpna do 16 hod.
Taneční tábor: 15. - 22. srpna s celotáborovou hrou Škola čar
a tance v Plasnici.
Bližší informace v DDM, Domašínská 363, ☎ 494 621 505.

HISTORICKÁ KOVÁRNA
Kostelní 364
Kovářství Požár – otevírací doba
Červenec: pondělí a středa 16.00 – 18.00,
sobota 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00.
Dovolená: 10. – 17. července.

IXKO
IXKO - Církev bratrská v Dobrušce
Dobruška, Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254,
e-mail: dobruska@cb.cz, www.ixko.eu
kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor
Veřejná bohoslužba každou neděli od 9.30 hod. v Kině 70.
Setkání klubů během letních prázdnin budou dle dohody.
Během setkání platí aktuálně platná bezpečnostní opatření ohledně Covid-19. Během prázdnin si aktuální program ověřte na našem webu. Vstup zdarma.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Od 23. do 27. srpna, vždy od 8 do 16 hodin, pro děti 1. - 4. třída.
Pořádá Royal Rangers za dotační podpory MŠMT. Účastníci budou mít tábor zdarma.
Více informací a přihlášky najdete na našem webu.
Aktuální program všech našich pravidelných akcí najdete
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)
OTEVÍRACÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH:
- od pondělí do čtvrtka 7.30–12.00
ZAVŘENO:
po 5. 7. - pá 9. 7.
OTEVŘENO: po 12. 7. - čt 15. 7.
ZAVŘENO:
po 19. 7. - pá 23. 7.
OTEVŘENO: po 26. 7. - čt 29. 7.
ZAVŘENO:
po 2. 8. - pá 20. 8.
Více na fb a www.sedmikraska@jbdobruska.cz
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL

Ruml), Vilém (Janek Gregor) a Dužan (Duy Anh Tran), si přivydělávají pěstováním a prodejem kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se neodmítá: prodat kompletní úrodu za jednu noc.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 99 min.
Pátek 16. července ve 20.00
RYCHLE A ZBĚSILE 9
Repríza amerického akčního dobrodružného krimi thrilleru. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 145 min. České znění.

Čtvrtek 1. července v 17. 30 a ve 20.00
MATKY
Premiéra české romantické komedie o tom, jaké to opravdu je
být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně ženou,
partnerkou a kamarádkou. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč.
95 min.

Sobota 17. července v 17.30
CHLUPÁČCI
Premiéra amerického animovaného rodinného filmu. Mládeži
přístupný. Vstupné 120 Kč. 84 min. České znění.

Pátek 2. července ve 20.00
OČISTA NAVŽDY
Premiéra amerického hororu. Jednou za rok se americké ulice
vždy na dvanáct nočních hodin promění v peklo. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

Sobota 17. července a neděle 18. července vždy ve 20.00
CHYBY
Premiéra českého romantického filmu režiséra Jana Prušinovského. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal,
rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 99 min.

Sobota 3. července a neděle 4. července vždy v 17.30
MOŘE KOUZEL
Premiéra rodinného animovaného filmu – Rusko/USA/Maďarsko.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. České znění.
Sobota 3. července ve 20.00
NIKDO
Premiéra amerického akčního thrilleru. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 120 Kč. 92 min.
Neděle 4. července ve 20.00
MSTITEL
Premiéra české komedie. „Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto
filmu, v němž se zkrachovalý herec rozhodne propít až k expedici na Mars, najít sám sebe, lásku, něco k pití a tlačítko START.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 93 min.
Úterý 6. července v 15.00 (mimořádné představení)
DIVOKÝ SPIRIT
Premiéra americké dobrodružné animované komedie. Mládeži
přístupný. Vstupné 120 Kč. 89 min. České znění.
Úterý 6. července v 17.30 (mimořádné představení)
MATKY
Repríza české romantické komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 95 min.
Čtvrtek 8. července a sobota 10. července vždy ve 20.00
VYŠEHRAD: SERYJÁL
Premiéra české komedie. Po úspěšném on-linovém seriálu přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu,
za kterým stojí jeho původní tvůrci. Hrají: Jakub Štáfek, Jakub
Prachař, Ondřej Pavelka, Šárka Vaculíková, Jaromír Bosák, Veronika Khek Kubařová, David Prachař, Ivana Chýlková a jiní.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.

Neděle 18. července v 17.30
MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
Premiéra rodinného filmu Česko/Slovensko/Německo. Děti
ze skautského oddílu tráví své letní prázdniny na místě, které
je ukryto v horách romantické lesní oblasti. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kč. 80 min.
Čtvrtek 22. července ve 20.00
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Premiéra českého filmu režiséra F. A. Brabce. Příběh psí pravdy,
lásky a naděje. Hrají: Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková a další. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 90 min.
Pátek 23. července a neděle 25. července ve 20.00
ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ
Premiéra amerického mysteriózního thrilleru. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kč. 100 min.
Sobota 24. července v 17.30
RAYA A DRAK
Premiéra amerického animovaného rodinného dobrodružného
akčního filmu. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 107 min. České
znění.
Sobota 24. července ve 20.00
Neděle 25. července v 17.30
BLACK WIDOW
Premiéra amerického akčního dobrodružného sci-filmu. Mládeži
přístupný. Vstupné 130 Kč. 133 min. České znění.
Čtvrtek 29. července a sobota 31. července vždy ve 20.00
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Repríza českého filmu režiséra F. A. Brabce. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 90 min.

Sobota 10. července v 17.30
MATKY
Repríza české romantické komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 95 min.

Pátek 30. července ve 20.00
SLEČNA BESTIE
Premiéra amerického komediálního thrillerového hororu. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 102 min.

Neděle 11. července v 17. 30
MAXINOŽKA 2
Premiéra animovaného rodinného filmu Belgie/Francie. Mládeži
přístupný. Vstupné 120 Kč. 89 min. České znění.

Sobota 31. července a neděle 1. srpna vždy v 17.30
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Premiéra americké rodinné animované komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 95 min. České znění.

Pátek 9. července, neděle 11. července
a čtvrtek 15. července vždy ve 20.00
UBAL A ZMIZ
Premiéra české krimi komedie. Tři kamarádi, Mireček (Matouš

Neděle 1. srpna ve 20.00
VYŠEHRAD: SERYJÁL
Repríza české komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč.
90 min.
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MALÝ SÁL
1. – 11. července

VÝSTAVA 30 SHADES OF woMEn
www.30shadesOFwomen.com
Autoři fotografií: Alena Štěpánová a Vojtěch Brtnický
Koncept & model: Helena Urban
12. července – 1. srpna

VÝSTAVA KRESEB
TOMÁŠE KODYTKA

Pátek 23. července ve 21.15
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Americký akční film. 136 min.
Sobota 24. července ve 21.00
ROCKETMAN
Životopisný film VB/USA. Rocketman je hudební fantazie, která
vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti Eltona Johna.121 min.
Středa 28. července ve 21.00
ABSTINENT
Dramatický film ČR. Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj odrazit? V hlavní roli Josef Trojan
a alkohol. 83 min

Pátek 30. července v 19.00 hodin - stanice ČD Dobruška

Pátek 30. července ve 21.00

KONCERT NA PERÓNĚ

Muzikál VB/USA. 110 min.

Hraje Lenka a Dobrý bidlo
Host večera ÚHOS (Úterní HOspodské Sdružení).
Vstup volný, občerstvení zajištěno.

LETNÍ KINO
AREÁL KOUPALIŠTĚ

CATS
Sobota 31. července ve 21.00
CHATA NA PRODEJ
Dramatická komedie o tom, co všechno se může stát, když se
o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou.
77 min.
Změna programu vyhrazena. V případě velice nepříznivého počasí se představení neuskuteční. Na všechna filmová představení bude vybíráno jednotné vstupné 50 Kč.
Pokud není uvedeno jinak, všechna představení budou
uvedena v českém znění a jsou mládeži přístupná. Občerstvení je zajištěno obsluhou z koupaliště.

Středa 7. července ve 21.30
TERORISTKA
Komedie ČR. Příběh učitelky v důchodu, která celý život učila
žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže
zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. 95 min.
Pátek 9. července ve 21.30
ŽENY V BĚHU
Komedie ČR. Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! 93 min.
Sobota 10. července ve 21.30
VLASTNÍCI
Komedie ČR pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí.
Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. 96 min.
Středa 14. července ve 21.15
ÚTĚK DO DIVOČINY
Dramatický film – USA natočený hercem Seanem Pennem.
148 min.
Pátek 16. července ve 21.15
YESTERDAY
Komedie – VB. Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale
jejich písničky pamatuje jediný člověk. Toho by měl využít.
116 min.
Sobota 17. července ve 21.15
PŘES PRSTY
Komedie ČR Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí. 101
min.
Středa 21. července ve 21.15
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Komedie Francie/Belgie. 117 min.
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SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
KRYTÝ BAZÉN
A LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz

PROVOZNÍ DOBA V ČERVENCI
LETNÍ KOUPALIŠTĚ OTEVŘENO
Otevřeno denně od 9 do 19 hodin.
KRYTÝ BAZÉN PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN!
SAUNA
Otevřeno ve dnech:
Úterý: 12 - 19 hodin (ženy)
Středa: 12 - 19 hodin (muži)
Čtvrtek: 12 - 19 hodin (společná)

Oslavy
150. výroÏí
narození
Františka Kupky

OPOÎNO
1. února – 10. Ïervna
Výtvarná soutÝž Jak si pěedstavím kosmické jaro,
vyhodnocení 26. Ïervna na zahájení Festivalu
Františka Kupky

DOBRUŠKA 1. srpna – 30. záěí
Výstava dÝtských prací z výtvarné soutÝže
František Kupka – malíě svÝta,
v MÝstské knihovnÝ Dobruška

DOBRUŠKA 1. běezna – 30. Ïervna
Výtvarná soutÝž František Kupka – malíě svÝta,
vyhodnocení 9. záěí v 17 hod. v MÝstské knihovnÝ
Dobruška

DOBRUŠKA 2. – 30. záěí
Výstava VÝra JiÏínská: Doma v Dobrušce,
v malém sále kina – vernisáž 1. záěí v 18 hod.

OPOÎNO + DOBRUŠKAɅ1. dubna – 30. Ïervence
Fotograȴcká soutÝž na téma Abstrakce,
ɉve spolupráci s ȴrmou FOMEI
OPOÎNO
26. Ïervna (14 – 19 hod.)
Zahájení festivalu Františka Kupky ɉna TrÏkovÝ
námÝstí – hudební vystoupení, vyhlášení výsledkı
výtvarné soutÝže, od 17 hod. koncert VÝry Martinové,
Pohádkový les pro seniory a dÝti (poěádá Svaz
tÝlesnÝ postižených MO OpoÏno)
DOBRUŠKA 1. Ïervence – 30. záěí
Dobruškou za Františkem Kupkou – dÝtská
prázdninová hra

DOBRUŠKA 4. – 30. záěí
Výstava Îeskoslovenské legie ve Francii
v Hotelu Dobruška

10. – 12. záěí HLAVNÍ PROGRAM OSLAV

OPOÎNO
10. záěí (16 hod.)
Slavnostní vyhlášení výsledkı fotograȴcké
soutÝže a vernisáž výstavy fotograȴí
Karla Steinera v zámecké oranžérii
OPOÎNO
10. záěí (20 hod.)
Módní pěehlídka na motivy Kupkových
obrazı na nádvoěí Státního zámku OpoÏno

DOBRUŠKA 1. Ïervence – 31. srpna
Výstava Tajemství barev v synagoze (zapıjÏena
z Muzea a galerie Orlických hor)

DOBRUŠKA 11. záěí (15 hod.)
Otevěení nové expozice Dım Františka Kupky
v Ïp. 323, originál obrazu Skály v Bretani,
doprovodný program

OPOÎNO
12. – 17. Ïervence (20 hod.)
MEDA – divadelní pěedstavení na nádvoěí Státního
zámku OpoÏno

DOBRUŠKA 11. záěí ( hod.)
Francek – promítání ȴlmu v kinÝ

DOBRUŠKA 27. Ïervence – 1. srpna
Legiovlak – na vlakovém nádraží zastaví replika
legionáěského vlaku z období let 1918–1920

DOBRUŠKA 23. záěí
Slavnostní otevěení nauÏné stezky
Dobruškou s Františkem Kupkou

Kontakt na saunérky - ☎ 770 185 160.
Sledujte webové stránky www.bazen.mestodobruska.cz,
budou zde uvedeny aktuální hygienické požadavky
na chování návštěvníků koupaliště a sauny.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V červenci oslaví významná životní jubilea
Drahoslava Potočková
Anna Dršková
Jaroslav Svoboda
Zdenka Černá
Josef Hampl
Marie Hájková
Miloslav Matejsek
Jaroslav Michl
Hana Jirásková
Jana Doubková
Ing. Jiří Mračík
Josef Holeček
Luboš Adamec
Josef Hampl
Jana Havránková
Václav Verner

97 let
94 let
92 let
91 let
90 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Pulická 439
Dobruška, Za Universitou 862
Dobruška, Na Budíně 826
Dobruška, Orlická 975
Dobruška, Čs. odboje 794
Dobruška, Solnická 747
Dobruška, Mírová 741
Dobruška, Běstviny 18
Dobruška, Křovice 6
Dobruška, Pulická 823
Dobruška, K. Michla 946
Dobruška, Domašín 30
Dobruška, Pulice 150
Dobruška, K. Michla 902
Dobruška, Javorová 760
Dobruška, Za Universitou 872

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.
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ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V květnu z našich řad odešli
Karolina Koblížková
Jiří Oulický
Jan Kupka
Mgr. Vlasta Řezníčková

1938
1941
1944
1944

Dobruška
Domašín
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!
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Křížovka o ceny
Tajenka šestého Dobrušského zpravodaje roku 2021 souvisela s novým seriálem v Dobrušském zpravodaji. Tajenka
6/2021 zněla následovně: NOVÝ SERIÁL
O VILÁCH DOBRUŠKY.
Ze čtyřiapadesáti úspěšných luštitelů byli

NÁPOVĚDA: KUME, ROGEN, IŽA, NDAI, CHABA.

vylosováni tři výherci: Jitka Hadvichová
z Bačetína, Zdenka Krtilová z Dobrušky
a Květuše Sochanová z Deštného v Orlických horách. Gratulujeme! Šťastní výherci
se mohou těšit na nové ceny - knihy s tematikou spjatou s Dobruškou. Trio výherců
obdrží poukázky poštou a knižní cenu si
převezmou v Informačním centru.

Vyhrát knihu může každý, kdo úspěšně
vyplněnou tajenku zašle se jménem, adresou a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdá do boxu v Informačním centru
na náměstí F. L. Věka nejpozději do čtvrtka 15. července.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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Servisbal roste
a nadále se
rozšiřuje
Víte, v čem je Dobruška opravdu světová?
V tom, že od nás odcházejí díky Servisbalu
obaly do celého světa, a to doslova. Například
obalový komplet, který v Servisbalu vyrábíme, chrání automobilové díly na jejich cestě
až do Jihoafrické republiky. Nebo velké boxy
na části textilních strojů putují zase do asijské
Bangladéše. Nejdále, kam se zatím naše obaly
dostaly, je Antarktida. Stěhovací krabice z našeho e-shopu posloužily při vybavování české
polární stanice.
Nejčastěji se s obaly z Dobrušky setkáte
pochopitelně v České republice. Díky našemu e-shopu Eobaly.cz nakupuje velké objemy krabic mnoho známých firem, často také
internetových obchodů. Nabízíme opravdu
široký sortiment speciálních krabic Speedboxů, které se díky zlepšovákům výborně
hodí právě pro doručování zboží zásilkovými
společnostmi při webových objednávkách.
Mezi naše zákazníky tak patří například prodejce spodního prádla Astratex, knihkupectví Dobrovský nebo dodavatel sportovních
potřeb Sportisimo.
Počet zákazníků Servisbalu neustále
roste, především díky zmiňovanému prodeji přes internet. V roce 2020 jsme obsloužili
přes 10 000 zákazníků. Takto obrovské číslo
není vůbec jednoduché zvládnout, obzvlášť
při zachování vysoké úrovně služeb, na které
si v Servisbalu tolik zakládáme. Mimo jiné to
klade velké nároky na skladové kapacity, abychom měli vždy potřebné standardizované
obaly skladem, připravené k odeslání. Tlak se
navíc ještě hodně zvýšil během koronavirové
krize, kdy lidé začali ve velkém nakupovat na
e-shopech, protože všude jinde bylo zavřeno.
No a e-shopy vzali útokem náš internetový

obchod, protože každý najednou potřeboval krabice na zabalení svého zboží a odesílání zákazníkům. Všech 120 zaměstnanců
Servisbalu se muselo hodně otáčet, nejvíce
skladníci, aby se stihly včas vyexpedovat
všechny objednávky. Naštěstí si dokážeme
v Servisbalu navzájem vyjít vstříc, ve skladu
začali pomáhat i kolegové z kanceláří a to
včetně vedení společnosti.
Abychom mohli i nadále zvládat rostoucí počty objednávek, probíhá nyní výstavba
nového moderního skladu, který svými rozměry předčí všechny naše dosavadní stavební počiny. Ale nemějte obavy, že kvůli tomu
zabíráme kus orné půdy. Nikoliv, nový sklad
roste přímo v našem areálu, na místě starého
skladu (tzv. bramborárny), hned vedle sila.
Zvládat velké množství objednávek však
není pouze o skladech, ale také o správně nastavených procesech uvnitř firmy. Příjem objednávek, vyskladnění, expedice a další, vše
musí pracovat, jako dobře promazaný stroj.

Vedení společnosti pak musí mít důkladně
propracovanou strategii, jakým způsobem
firma poroste – například kdy koupit nový
stroj a kolik je potřeba přijmout nových kolegů. Abychom si ověřili správnost své práce,
přihlásili jsme se do soutěže Czech Best Managed Companies, která oceňuje nejlépe řízené firmy v České republice. V té jsme slavili
úspěch a prestižní ocenění vyhodnocované
auditorskou firmou Deloitte i dalšími subjekty putuje do Dobrušky. Není to jediné ocenění tohoto roku. V časopise Forbes se Servisbal
objevil na žebříčku největších rodinných firem v ČR. Jsme tak důkazem, že perspektivní
moderní společnost může vyrůst i na malém
městě a bez podpory zahraničního kapitálu.

SERVISBAL OBALY s.r.o.
+420 734 763 133
kariera@servisbal.cz

Zaujal Vás Servisbal?
Pracujte pro nás!
Bez dojíždění a nočních směn.
V současnosti hledáme kolegy na pozice:
• skladník ve skladu obalů
• operátor ve výrobě obalů
Sledujte naše stránky www.servisbal.cz/kariera

35

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 7 / 2021

INZERCE

<bC/:-CIʥ
gbI:-CI
SE ŠKODA AUTO
Vstup ZDARMA

<bC/:-CI
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ZÁMECKÝ PARK,

PRORUBKY,

Wy*CIrC:CCIg

$Ib<Ir*Y-]b

9. 7. | 21:30 - Proti vlastní krvi

1. 7. | 21:30 - Šarlatán

(titulky, 98 min.)

10. 7. | 21:30 - Dolittle

ɂÝºĀÄÄȮǜǜǣÃ«ÄȳɃ

8. 7. | 21:30 - Ýä«ÄÄä

ɂÝºĀÄÄȮǜǛǝÃ«ÄȳɃ

16. 7. | 21:30 - Láska na druhý pohled

ɂÝºĀÄÄȮǣǞÃ«ÄȳɃ

15. 7. | 21:30 - Ëôºû

ɂä«äé½ºûȮǜǜǢÃ«ÄȳɃ

17. 7. | 21:30 - 8Ăº[ËÄ«

ɂÝºĀÄÄȮǤǢÃ«ÄȳɃ

22. 7. | 21:30 - :«Ä£ËôÖËÃÝä

ɂÝºĀÄÄȮǤǤÃ«ÄȳɃ

23. 7. | 21:30 - <ûBä¨

ɂÝºĀÄÄȮǜǛǝÃ«ÄȳɃ

29. 7. | 21:30 - Kolonie

(titulky, 89 min.)

24. 7. | 21:30 - Bò·ÖÝÖ«äËÃ

ɂÝºĀÄÄȮǜǜǛÃ«ÄȳɃ

19. 8. | 21:00 - TÛÝºËÝä«ÃÙäôü¨

ɂä«äé½ºûȮǜǛǡÃ«ÄȳɃ

ɂä«äé½ºûȮǜǝǣÃ«ÄȳɃ

Kontakt:

ɴǟǝǛǝǝǝǤǤǛǞǛǞ

Kontakt:

ɴǟǝǛǝǝǝǤǤǛǞǛǞ

Adresa:

Ù½ĀÃº¨ËÖÙºéȮ
TË½ºËôËÄÃÝäǜǟǞǟȮ
Wû¨ÄËôÄ:ÄĂÄËé

Adresa:

$Ëä½Ëô¨Û«ßäTÙËÙéºûȮ
TÙËÙéºûǟȮ<«Ùº

GPS:

ǠǛȳǝǜǜǠǛǢȮǜǡȳǞǞǤǞǜǝ

GPS:

ǠǛȳǜǡǠǤǝǝȮǜǡȳǝǢǡǞǡǢ

ȩº«ÄË·ÖÛÝäéÖÄôĂûÖò½¨Ë«ÄûÖÛĀäºÃÖÙË·ºȳ

~ÃÝäÄÄ«]:IgbIÖËÖÛ½ËĂÄ
B$ºÙäûËÙĂÖËÖËÙÄÄÖË·~WBȰ
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Božský tanec
Richarda Rohra
P. Leoš RYŠKA, SDB
Zázraky v pralese

P. doc. JUDr. Stanislav PěIBYL, Ph.D., JCD., Th.D.

P. Benedikt
Rudolf
MACHALÍK,
OPraem. M

B

prof. RNDr. Jan
KONVALINKA, CSc.

D

prof. PhDr. Ing.

11:00Ĺ 11:15Ļ

prof. Alexander TOMSKÝ
Šílenství davĤ – gender,
rasa a identita

22:00

21:30

20:00

16:45

16:00

16:15
16:30

18:15

E

JiĜí TYMEL,
František BAUDISCH
Koncert pro dvoje varhany
(dČkanský kostel N. M. n. Met.)

Divadlo Víti MARýÍKA

ý

Labyrint svČta
(divadelní pĜedstavení)

(divadlo pro dČti i dospČlé)

prof. PhDr.
Vladimír JUST, CSc.
Havel dramatik,
Havel myslitel
prof. RNDr. Petr
SLAVÍýEK, Ph.D.
Dušan MAJER
VČda o vČdČ – co ví
Poprvé na kometČ
vČdci na vČdce
prof. MUDr. Cyril HÖSCHL,
prof. PhDr. Petr
DrSc., FRCPsych.
DANċK, Ph.D.
Loutna ÿeská – výjimeÿné PĜirozené myšlení a logika
dílo hudebního baroka
vČdeckého zkoumání

ċ

S
Jan ROYT, Ph.D., DSc.
N Ikonografie Kristova dČtství
Í
a KlanČní tĜech králĤ
D
P. Tomáš
plk. gšt. v zál. PhDr. Eduard
A
HOFFMANN N
STEHLÍK, Ph.D., MBA
Petr VÁĕA
Lidice – pĜíbČh
PĜíbČhy soch
ċ

M

Divadlo
Víti MARýÍKA
SnČhurka

prof. PhDr. Pavel
KALINA, CSc.
Jak pandemie
utváĜely naše mČsta

Biblické základy
pĜirozeného zákona

Právo na bohoslužby
Od HIV ke covidu: co jsme
podle vlastního
si odnesli a co nám to vzalo
obĜadu

M

Pokusy lékaĜĤ na sobČ
pro pokrok medicíny

prof. Ing. Mgr. Tomáš
MACHULA, Ph.D., Th.D.

Mgr. Michal ěOUTIL,
Ph.D.
NevČĜící, odejdČte!

P. Mgr. Miroslav
HEROLD, Lic., SJ
Co nám dnes mĤže
nabídnout sv. Ignác?

prof. MUDr.
Jan PIRK, DrSc.

12:45

M

Od demokracie
k totalitČ (Platon
stále aktuální)

V

Divadlo JEDL
Vše mé je tvé
(divadelní pĜedstavení)

E

MERTA, HRUBÝ, FENCL
Koncert
ě

Ensemble Inégal
A. V. Michna: Loutna ÿeská
(koncert v dČkanském kostele
v Novém MČstČ nad Metují)
E

Marek HOLEýEK
Dotknout se nebe

táborák
0

PěEDNÁŠKY A BOHOSLUŽBY JSOU NAHRÁVÁNY.
ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Doporuþujeme, abyste si pĜed návštČvou zkontrolovali aktuální program na webu.

þeské vsi

Podporují: Královéhradecký kraj • Servisbal Obaly s.r.o. • Hronovský s.r.o. • KAMAT spol. s r.o. • AZUB bike s.r.o. • PRIMÁTOR a.s.
Kulturní a sportovní nadace mČsta Náchoda • Nové MČsto nad Metují • ěímskokatolická farnost N. MČsto nad Met. • Feinmetall CZ s.r.o.
Ing. Jan ýopík, Ph.D. • Duben Sound Company • Atelier duplex • Tiskárna Smola • MČstské informaþní centrum N. MČsto nad Metují • aj.
Mediální partneĜi: Televize NOE • CSI – KĜesĢanská mezinárodní solidarita • Náchodský SWING

AKADEMICKÉ TÝDNY o.p.s.
info@akademicketydny.cz
Tel. (+420) 494 909 100, 494 909 103

www.akademicketydny.cz

v3

LEGENDA

P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB

O

Vernisáž výstavy
„Poslední zapálí 0
vesnici“ a KONCERT
Jáchym TOPOL
Trnová dívka – horor a
humor doby kamenné
(autorské þtení)

Mgr. Jan ŠPILAR
Otcovství sv. Josefa

MUDr. Helena
MÁSLOVÁ
Antikoncepce
v souvislostech

Mgr. Roman CARDAL, Ph.D.

Markéta KUTILOVÁ, Petr LINHART

17:45

Etika ctnosti v díle
A. MacIntyrea

M

15:00

Markéta KUTILOVÁ
Válka o Náhorní Karabach

16:30Ĺ 17:00Ļ

SO 24. 7.

P. ThLic. RNDr. Tomáš RESCHEL, Ph.D.

M

14:30

14:00

12:15

11:30

10:30

10:45

9:30

9:00

P. Mgr. Jan LINHART
Dobrodružství ctnosti
aneb pár slov
o Saturninovi
P. Václav VACEK
Ing. Pavel SOBOTKA
Na cestČ k dĤchodu
O Janu RybáĜovi

M
M

Mons. ThLic. Dominik
kardinál DUKA, OP
Pojetí þlovČka
v biblické zvČsti

Zahájení 31. AT,
mše sv.
M
s kardinálem
Dominikem DUKOU

31.

NE 25. 7.
PO 26. 7.
ÚT 27. 7.
ST 28. 7.
ýT 29. 7.
PÁ 30. 7.
SO 31. 7.
NE 1. 8.

8:30

8:00

7:30

31. roÏník AKADEMICKÝCH TÝDNİ v termínu 24. 7. – 1. 8. 2021, CHATA HORALKA ve SnÝžném v Orlických horách

Mše sv. (vstup zdarma)
PĜestávka
Výdej stravy
0 Vstup ZDARMA

M
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NÁCHOD |Ieka-| DOBRUŠKA

NABÍDKA VOLNÝCH
PRACOVNÍCH MÍST
HLEDÁME:

Ceník inzerce

- sociální pracovník/pracovnice odboru sociálních věcí

Podrobné informace na elektronické úřední desce úřadu.

Rádi Vám pomůžeme
na cestě za lepším
bydlením

RYCHNOV N. KN.

MÍSTO I PRO VAŠI
INZERCI

- referent/referentka kanceláře tajemníka

- referent/referentka odboru rozvoje města
(vedení evidence majetku města zajišťování
inventarizace majetku města)

|

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

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

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Leoš Dragúň (dr),
e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz, tel. 778 536 600.

• Úvěry pro pohodové bydlení
• Stavební spoření
• Pojištění pro dospělé a děti
• Pojištění majetku
• Penzijní spoření a investice
• Půjčky na cokoliv a další bankovní služby

Renata Mayová, rodinný bankéř
tel.: 725 507 635
e-mail: renata.mayova@mpss.cz
adresa: Novoměstská 250, 518 01 Dobruška
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AUTO PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU. Na opočenském Trčkově náměstí se ve čtvrtek 10. června uskutečnilo za přítomnosti vedoucího závodu Škoda Auto v Kvasinách Miloše Halbicha slavnostní předání osmi nových automobilů Škoda Karoq, které společnost
Škoda Auto zapůjčila poskytovatelům sociálních služeb na Rychnovsku. Jedno auto bude sloužit rovněž dobrušské Pečovatelské službě.

Tajemný ČÁP ČERNÝ žije spíš skrytě v lesích, ale občas se stává, že zavítá
do zastavěných míst. Pohotový objektiv
Petra Slavíka zachytil černého krasavce v centru Dobrušky - na střeše domu
čp. 10 (obchod s drogerií) nad ulicí Poddomí.

DÁREK DĚTEM. Dobrušské kino připravilo k Mezinárodnímu dni dětí promítání filmu
Pat a Mat znovu v akci. Volného vstupu využilo 66 malých diváků.

Na dvorku u rodného domku F. Vl. Heka ve středu 2. června zahrálo jaroměřské
divadlo BOĎI loutkovou pohádku KAŠPÁREK A CHYTRÁ PRINCEZNA. Dobrušské vlastivědné muzeum tak dalo dětem pěkný dárek k jejich svátku.

Již pojedenácté Sbor dobrovolných hasičů Dobruška - Doly uspořádal DOLSKÝ BIKE CUP. Na start cyklistického závodu se
druhou červnovou neděli ve Venclíkových sadech postavilo takřka sedmdesát závodníků od dvouletých dětí na odrážedlech, až
po starší borce na horských kolech. Všichni účastníci byli za svou
snahu odměněni pěknými cenami.
PO UZÁVĚRCE: Ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 byli ve čtvrtek 17. června vyhlášeni NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
DOBRUŠKY. V sobotu 19. června byly v Dobrušce slavnostně odhaleny první čtyři KAMENY ZMIZELÝCH. Jsou věnované obyvatelům č. p. 186 v Novoměstské ulici. Ve zmíněném domě žila rodina úředníka Karla Adlera, jeho manželka Marta a dcerka Hana.
A také textilní inženýr Arnošt Tausik Tomský. Pietního aktu se zúčastnili jeho vnuci Jan a Alexandr. Podrobnosti z obou akcí najdete
v srpnovém vydání Dobrušského zpravodaje.

