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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v Dobrušce bylo letos z důvodu vládních opatření komorní, bez kulturního
programu a stánků. Přesto si slavnostní
podvečer první adventní neděle občané
nenechali ujít. Zvláště děti si užily první
sněhový příděl a osvětlený vánoční strom
s velkými ozdobami.

MICHALOVI MAZLÍČCI. Nedělní dopoledne 28. listopadu patřilo dětem, které
zaplnily velký sál Společenského centra - Kina 70. Přijel za nimi Michal Nesvadba
z kouzelné školky se svým nejoblíbenějším dětským představením a malé diváky tradičně nezklamal. Atmosféra byla vynikající a všichni si hraní moc užili.
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ROZHOVOR SE STAROSTOU
„Krize ani pandemie kulturní a společenský život
v našem městě naštěstí nezastavily,“ řekl Petr Lžíčař
Máme za sebou rok 2021. Rok, který
opět výrazně poznamenala koronavirová
pandemie, jež zasahovala do dění v celé
republice. Naše město nebylo výjimkou.
Veřejný a společenský život, který v průběhu roku omezovala opatření vlády a hygieniků, se však nezastavil.
„Uplynulý rok
se nesl ve stejném
koronavirovém
scénáři jako rok
2020. Jen s tím
rozdílem, že díky
očkování a testování jsme se naučili s covidem-19
žít. S příchodem
jarních a letních
měsíců
největší
nápor pandemie
ustoupil a život se
na chvíli vrátil do starých kolejí. Současná epidemická situace není jednoduchá,
ale všichni doufáme, že dojde ke zlepšení
a nadcházející rok prožijeme v klidnější
atmosféře,“ řekl v úvodu rozhovoru dobrušský starosta PETR LŽÍČAŘ.
Co vám v uplynulém roce udělalo radost? S čím jste spokojen?
Určitě s tím, že navzdory koronavirovým problémům se podařilo uspořádat
tradiční akce, mezi něž patří Svatováclavské slavnosti či Dobrušská filmová klapka. Uskutečnil se slavnostní večer města
Dobrušky, na kterém výjimečné osobnosti
našeho města převzaly medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky. Značnou
pozornost poutal rovněž hudební Festival

F. L. Věka, jenž nabídl špičkové výkony
sólistů a souborů. Kulturní a společenský
život opět nabral obrátky, lidé se setkávali
a nebyli zavření doma.
Těší mě, že Dobruška se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys opět
umístila na předních příčkách v Královéhradeckém kraji. První místo obhájil Hradec Králové, druhá skončila Nová Paka
a třetí Dobruška.
Navzdory problémům – krize v energiích, zdražování stavebních materiálů
a služeb - byla zahájena či dokončena
řada staveb. Jsem samozřejmě rád, že se
otevřela prodejna Lidl, po níž volala značná část obyvatel našeho města. V současné době probíhá stavební řízení nového
obchodního centra v sousedství Penny
a Lidlu. Potěšil mě rovněž zájem developerů o další bytovou výstavbu v našem
městě. Město podpořilo Stavební bytové
družstvo v Dobrušce, které se ujalo výstavby čtyř vila domů s 52 byty v lokalitě
Mírová.

Českého vysokého učení technického
v pražských Dejvicích. Její autoři jeden
z panelů zasvětili Dobrušce jako následováníhodnému příkladu. Popisoval
a obrazově dokumentoval, jak místní stavební bytové družstvo zahájilo výstavbu
čtyř vila domů s 52 byty. Díky podpoře města dosáhlo družstvo na hypotéku
s pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,30%
p.a. po celou dobu splatnosti úvěru, která činí 27 let. Do příznivé ceny bytů se
promítl i fakt, že cílem bytového družstva
není generovat zisk. Stavba, i zásluhou
usilovné práce předsedy představenstva
SBD Dobruška Karla Joukla, pokračuje
zdárně k cíli. Družstevníci se mohou těšit
na opravdu pěkné bydlení.
Na to se mohou těšit i noví obyvatelé
sedmnácti bytových jednotek v ulici
Fr. Kupky…
S výstavbou třípodlažního bytového
domu naproti základní škole Františka

V souvislosti s bytovou družstevní
výstavbou je dávána
Dobruška
za příklad pro celou republiku. To
potěší, že?
Určitě. Přesvědčil jsem se o tom
na výstavě „Bytové
družstevnictví minulost, současnost,
budoucnost“
před
Fakultou stavební Nová prodejna LIDL byla otevřena v červnu.

Svatováclavské slavnosti se tradičně těší velkému zájmu.

Třípodlažní bytový dům v ulici Františka Kupky.
3

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2022
Kupky se začalo navzdory covidové pandemii v květnu roku 2020. Objekt se sedmnácti malometrážními byty vhodnými
jako bydlení startovací nebo pro seniory
v závěru září dokončila a předala městu
firma Stating. V současné době je stavba
zkolaudována, klíče předány a nové nájemníky čeká stěhování.
Slavnostní poklepání na základní kámen v dubnu zahájilo výstavbu nové
sportovní haly u ZŠ Pulická. Sen dobrušských sportovců se stává skutečností, konečně se dočkají moderní haly
s dostatečným zázemím.
Stavba sportovní haly za částku blížící
se 100 miliónům korun je v současné době
naší prioritní investiční akcí. Moderní zařízení, které bude sloužit žákům, studentům
a sportovcům, bude disponovat hřištěm
s hrací plochou o rozměrech 40 krát 20 metrů. Hlediště pojme dvě stovky diváků. Stavební práce pokračují podle plánu. Hotovo
má být o letních prázdninách roku 2022.
Další sportoviště vzniká rovněž v areálu
ZŠ Františka Kupky. Po zemních úpravách
doznává konkrétní podoby sprinterská dráha s doskočištěm pro skok daleký konkrétních rozměrů. Stavební firma naistalovala
obrubníky, v případě příznivého počasí se
položí asfaltový podklad. Finální plastový
povrch se bude pokládat na jaře. Žáci si
nové sportoviště vyzkoušejí ještě v tomto
školním roce.

Nejen
sportovce
zajímá, co je nového ohledně rekonstrukce bazénu
a koupaliště?
Chystá se plánovaná rekonstrukce.
Na základě schválené
studie a projektu pro
územní řízení probíhá první fáze stavebního řízení. V tomto
roce předpokládáme
získat stavební povolení a podat žádost
o dotaci.
Slavnostní otevření nové muzejní expozice - Dům F. Kupky.
V jakém stadiu jsou přípravy stěhování městského úřadu na jedno místo –
do bývalé univerzity?
Je podepsána smlouva se stavební firmou včetně všech povolení a práce byly
zahájeny. V současné době se v přízemí
mění hotelové pokoje na kanceláře, přestavba by měla být dokončena v letošním
roce. K určitému zpoždění došlo kvůli
tomu, že jsme čekali na dotační příspěvek
na úpravu veřejných budov. V budově již
působí jeden odbor městského úřadu a částečně i druhý. Věřím, že tento rok se do budovy nastěhují další úředníci a občané
najdou prakticky vše pod jednou střechou.

Vraťme se ještě k loňskému roku. Odehrával se ve znamení výročí dvojice
malířů spojených
s Dobruškou –
Františka Kupky
a Věry Jičínské.
Splnil průběh oslav
vaše očekávání?
Naprosto.
Sto
padesáté výročí narození světoznámého malíře Františka
Kupky jsme společně s Opočnem
oslavili důstojným
způsobem. NavzdoStavba sportovní haly je prioritní investiční akcí.
ry koronaviru se
uskutečnila řada výstav, přehlídek a soutěží jak v Dobrušce,
tak na opočenské
půdě. Oslavy jubilea
vyvrcholily v sobotu
11. září, kdy se slavnostně otevřel Dům
Františka
Kupky.
Nová, v pořadí pátá
expozice vlastivědného muzea Dobruška je umístěna
v domě čp. 323, kde
světoznámý umělec
v mládí žil, a přibližuje celý život a dílo
českého malíře a průkopníka abstraktní
Pohled z dronu na družstevní výstavbu čtyř vila domů.
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tvorby, a to včetně jeho legionářské činnosti.
V podobném duchu jsme si připomněli
Věru Jičínskou, od jejíhož úmrtí uplynulo
šedesát let. Výstava v malém sále Společenského centra - Kina 70 představila třiadvacet restaurovaných děl a další kresby
významné malířky, jejíž tvorba a život
jsou úzce spojeny s Dobruškou.
I v nadcházejícím roce si v našem městě
připomeneme několik výročí, tentokrát
v souvislosti s postavou F. V. Heka –
F. L. Věka...
To je pravda. V září uplyne šedesát let
od slavnostního odhalení pomníku F. L.
Věka, díla akademického sochaře Josefa
Adámka. Na prvního máje si připomeneme padesát let od slavnostního otevření
expozice v domku F. L. Věka.

Na co se mohou dále těšit obyvatelé
Dobrušky?
V plánu je řada kulturních, společenských a sportovních akcí. Jednou
z tradičních bude po čtyřech letech Den
bezpečnostních a záchranných složek integrovaného záchranného systému. Uskuteční se v pátek 3. června. Jubilejní desátý
ročník populární akce vyvrcholí večerním
koncertem hudební skupiny Pink Floyd
revival - Czech. Mimo jiné chystáme vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Dobrušky, koncert Ondřeje Brzobohatého,
Slavnostní večer města Dobrušky či reprezentační ples. Přejme si, aby se všechny plánované akce uskutečnily.
Vaše přání obyvatelům Dobrušky
do nadcházejícího roku?
Přeji všem co nejlepší vstup do nového roku, hodně zdraví, životní pohody
a spokojenosti.
(dr)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady města
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města.

Rada města
dne 29.11.2021
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
20/2021 dle předloženého návrhu
– vyplacení odměn ředitelům škol a školského zařízení dle předloženého návrhu.
Odměny budou vyplacené ve vyúčtování
měsíce listopadu, případně do konce roku
2021
– podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na hospodaření
v lesích podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
v celkové výši 38.400 Kč u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje v souladu s platnými předpisy
– plnou moc pro Ing. Vladislava Kališe, IČO
04577493 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
k vykonávání veškerých úkonů spojených
s vyřízením stavebního povolení či jiného
povolení nutného k realizaci akce Řešení odtokových poměrů u komunikace I/14
v k. ú. Dobruška
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016882/VB/01
Dobruška – p.č. 2113/148, Lidl ČR – kabel
VN, se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření nájemní smlouvy s Ing. Pavlem
Michlem, IČO 48612804 na části pozemků
parc. č. 2113/127 a 2113/125 v obci a k. ú.
Dobruška o výměře 15 m2 za účelem prodeje vánočních stromků. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 10.12.
do 21.12.2021. Cena nájmu je 3.600 Kč a je
splatná při podpisu smlouvy. Prodejní místo bude ohraničeno montovaným plůtkem,
po skončení prodeje bude pozemek předán zpět uklizený a uvedený do původního
stavu
– uzavření dodatku č. 35 ke smlouvě o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici v Dobrušce
– přidělení bytů v bytovém domě čp. 1060
v ul. Fr. Kupky v Dobrušce dle přiloženého
seznamu
– uzavření Kolektivní smlouvy se Základní
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Města Dobrušky se sídlem nám. F. L. Věka 11, Dobruška, na dobu
od 01.02.2022 do 31.01.2023
– uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci
s Petrem Bajerem, IČO 60881160
– aktivity uvedené v předkládaném Časovém
plánu, které náleží samosprávě a doporučuje vykonávat aktivity uvedené v předkládaném Časovém plánu, které náleží státní
správě
– uzavření smlouvy o marketingové spolupráci a poskytnutí služeb se Zaměstnanec-

–
–
–

–

–
–

kou pojišťovnou Škoda. Město Dobruška
na základě této smlouvy umožní volný
vstup do krytého bazénu klientům ZPŠ
v hodinách pro veřejnost v úterý od 16:00
do 18:00 a v neděli od 16:00 do 18:00 hodin. ZPŠ uhradí městu Dobruška sjednanou
cenu za poskytnuté služby ve výši standardního vstupného
uzavření smlouvy o čištění bazénu s Klubem sportovních potápěčů Dobruška, p. s.
Plán zimní údržby komunikací v majetku
města Dobrušky na rok 2021 – 2022
uzavření smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře s Pavlem Nadrchalem, IČO 65199448
uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových
předmětů č. 74/2021 k výpůjčce předmětů
pro expozici Vojenská geografie s Ministerstvem obrany
program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 20.12.2021
2 bezplatná filmová představení dne
16.02.2022 ve Společenském centru – Kině
70 pro děti a dobrovolníky podílející se
na Tříkrálové sbírce v lednu 2022 v Dobrušce

byla seznámena
– s oznámením Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí
o zahájení řízení na základě žádosti Správy železnic, státní organizace, Oblastní
ředitelství Hradec Králové, ve věci vydání
rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P5149 v km 1,125 trati 1571 Dobruška
– Opočno pod Orlickými horami na pozemku parc. č. 798 v k. ú. Pulice v jejím
vlastnictví a s návrhem zajištění dopravní
obslužnosti pozemků parc. č. 5/1 a 595/1
v k. ú. Pulice ve vlastnictví XXXXX přes
pozemky 730/1, 730/2, 722/1, 722/2, 722/9
a 671/6 v k. ú. Pulice ve vlastnictví města Dobrušky a přes pozemek parc. č.
745/10 v k. ú. Pulice, na kterém se nachází
silnice č. III/30427 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a nesouhlasí se zrušením železničního přejezdu P5149, který
je využíván jako jediná spojnice mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky,
a s výše uvedeným návrhem dopravní obslužnosti, a to jednak z bezpečnostních důvodů, když navrhovaná objízdná trasa vede
po místní komunikaci a intravilánem obce
Pulice a také po pozemcích, na kterých je
situovaná občany hojně využívaná a udržovaná cyklotrasa č. 222 navazující na cyklostezku Dobruška – Opočno, a jednak
z důvodu, že navrhovaná objízdná trasa
vede i po městských pozemcích, které jsou
dlouhodobě pronajaty a z terénu je patrné,
že nejsou k dopravní obslužnosti vhodné
a ani v současné době tímto způsobem využívány

projednala
– a předkládá Zastupitelstvu města Dobrušky ke schválení návrh rozpočtu města Dobrušky na rok 2022 včetně tvorby
a použití Sociálního fondu na rok 2022,
v přiloženém znění. Rozpočet města se
navrhuje jako schodkový. Celková výše
příjmů je 208.639.036 Kč, celková výše
výdajů je 319.606.036 Kč. Schodek ve výši
110.967.000 Kč je hrazen finančními prostředky z minulých let
– návrh střednědobého výhledu rozpočtu
města Dobrušky pro rok 2023 až 2025 a doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky
jeho schválení

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky schválit
– koupi pozemků parc. č. 2151/19, 2154/7,
2155/3, 2155/5, 2155/8, 2155/10, 2155/11
a 2887/3 v obci a k. ú. Dobruška a uzavření
Kupní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

bere na vědomí
– vyjádření Generali České pojišťovny
a. s. Informace ke škodní události ze dne
14.06.2021 a schvaluje 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 53.810 Kč, rovnající se výši městem
Dobruškou uhrazeného regresního nároku
Ministerstva dopravy dle usnesení Rady
města Dobrušky č. RM 22/107/2021 ze dne
17.05.2021, vůči XXXXX, bývalému referentovi Městského úřadu Dobruška, odboru
dopravy a správy vnitřních věcí, dle důvodové zprávy

ruší
– bod III) usnesení Rady města Dobrušky
č. RM 22/107/2021 ze dne 17.05.2021

Rada města
dne 02.12.2021
rozhoduje
– při zadávání koncese na služby Výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí
dle § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, o výběru dodavatele
AQUA SERVIS, a. s. Nabídková cena tohoto dodavatele činí 79,4 Kč/m3 bez DPH
a schvaluje uzavření smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí se společností
AQUA SERVIS, a. s., ve znění plně odpovídajícím návrhu smlouvy, který je součástí
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nabídky vybraného dodavatele, a to pouze
tehdy, nebudou-li v zákonné lhůtě podány námitky proti rozhodnutí zadavatele
o výběru dodavatele k uzavření smlouvy a bude-li návrh smlouvy odsouhlasen
ministerstvem financí

–

souhlasí
– s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení
mezi Městským úřadem Dobruška a Zemědělským družstvem Dobruška

–

schvaluje
– přiložené investiční záměry Základní školy
Františka Kupky Dobruška, Základní školy Pulická Dobruška, Domu dětí a mládeže
Dobruška a Mateřské školy J. A. Komenského Dobruška pro Strategický rámec
MAP II Dobrušsko

–

–

Rada města
dne 13.12.2021
schvaluje
– podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na hospodaření
v lesích podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
v celkové výši 18.000 Kč u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje v souladu s platnými předpisy
– realizaci projektu Výstavba víceúčelového
hřiště u ZŠ Pulická, Dobruška o celkových
realizačních nákladech cca 3,8 mil. Kč vč.
DPH 21 %, a to včetně zajištění jeho financování ve výši odpovídající minimálně
spoluúčasti příjemce dotace a veškerým
neuznatelným výdajům, a podání žádosti
o dotaci na tento projekt z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora
rozvoje regionů, podprogram „117D8220 –
Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli“,
dotační titul „117D8220B Podpora obnovy
sportovní infrastruktury“ a uzavření smlouvy o dílo s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D.,
MBA, MSc., IČO 66992354. Předpokládaná cena díla činí cca 60 tis. Kč vč. DPH
a závisí na výši přislíbené dotace
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 22.06.2021 na stavbu: Chodník,
Domašínská ulice, se společností STAVITELSTVÍ DS s. r. o. Celková cena
po navýšení bude činit 1.808.300,71 Kč
vč. 21 % DPH
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 02.11.2021 na stavbu Domašínská parkoviště, komunikace, Dobruška,
se společností STAVITELSTVÍ DS s. r.
o. Celková cena po navýšení bude činit
2.792.156,52 Kč vč. 21 % DPH
– uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze
dne 09.08.2021 na výměnu oken a dveří v městské knihovně v Dobrušce u společnosti PKS okna, a. s. Navýšení ceny
bude o 10.372,12 Kč s 21 % DPH. Nová
celková cena bude činit 190.550,80 Kč
s 21 % DPH
– zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Přechod pro
chodce na I/14 Dobruška - Chábory formou odeslání výzvy o zahájení výběrového řízení těmto obchodním subjektům:
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–

–

–
–

–

–

APCO technex, s. r. o., Dlažba Vysoké
Mýto, s. r. o., MADOS MT, s. r. o., NOVOSTAV, s. r. o., STAVITELSTVÍ DS, s. r. o.
a STRABAG, a. s.
výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek
a všech jejích dalších příloh pro výběrové
řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce Přechod
pro chodce na I/14 Dobruška – Chábory
uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod se společností Aqua
servis, a. s. a uzavření přistoupení k platbám vodného a stočného se společností
Aqua servis, a. s. a Domem dětí a mládeže,
Dobruška
uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod se společností Aqua
servis, a. s. a uzavření přistoupení k platbám vodného a stočného se společností
Aqua servis, a. s. a Základní školou, Dobruška, Pulická 378
uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod se společností Aqua
servis, a. s. a uzavření přistoupení k platbám vodného a stočného se společností
Aqua servis, a. s. a Mateřskou školou J. A.
Komenského, Dobruška, se sídlem Komenského 577, 518 01 Dobruška
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro
umístění vodovodní přípojky
uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na vybudování nového sjezdu z místní komunikace na pozemku parc. č. 743/2 v obci
a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc. č. 66/1 v obci a k.
ú. Dobruška
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici a v Pulicích
ukončení nájmu nebytových prostor v II. NP
budovy čp. 57 v Solnické ulici v Dobrušce
dle smlouvy o nájmu nebytových prostor se
společností Generali Česká pojišťovna, a. s.
dohodou k 31.12.2021 a uzavření příslušné dohody o skončení nájmu nebytových
prostor
zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1
k nájemní smlouvě uzavřené s Místní akční
skupinou POHODA venkova, z. s. na pronájem nebytových prostor v II. NP budovy
čp. 57 v Solnické ulici v Dobrušce, která
je součástí pozemku parc. č. 47 v obci a k.
ú. Dobruška, kterým dojde k rozšíření předmětu nájmu o kancelář o výměře 7,30 m2,
ke zvýšení nájemného a cen za služby spojených s nájmem a k dalším z toho plynoucím změnám smlouvy
ukončení nájmu prostor sloužících podnikání, a to nebytových
prostor
Kinokavárny v ulici Komenského čp. 70
v Dobrušce vč. vybavení a části venkovní terasy, dle
smlouvy o nájmu
prostor sloužících
podnikání vč. jejího
dodatku s Adélou
Vítovou,
IČO
07206755, dohodou k 31.12.2021
a uzavření příslušné dohody o skončení nájmu prostor

sloužících podnikání
– uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí se Stavebním bytovým družstvem
v Dobrušce za účelem umístění stavebních
buněk
– uzavření dohody o ukončení smlouvy
o provozní podpoře informačního systému
Fenix č. 366/VS/09 se společností Asseco
Solutions, a. s.
– uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin a. s.
– prodejní cenu nástěnného kalendáře Dobruška 2022 ve výši 250 Kč/ks
– uzavření smlouvy o poskytnutí licence
k užití zvukového záznamu LC/83/2021
s Českým rozhlasem

jmenuje
– komisi pro otevírání obálek, posouzení
způsobilosti účastníků a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Přechod pro
chodce na I/14 Dobruška - Chábory v tomto
složení: Ivan Koláčný, radní (člen komise),
Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru rozvoje
města (člen komise), Ivo Hagara, investiční
technik (člen komise), Mgr. Martin Pošvář,
referent odboru rozvoje města (náhradník
za člena komise)

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit přijetí daru pozemku parc.
č. 2186/317 v obci a k. ú. Dobruška a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových
– schválit přijetí daru pozemku parc.
č. 2744/1 v obci a k. ú. Dobruška, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem se
Správou železnic, státní organizací
– schválit poskytnutí peněžitého vkladu
Domovu F. A. Skuherského, z. ú. pro rok
2022 ve výši 2.714.040 Kč. Vklad bude
ústavu hrazen čtvrtletně, vždy nejpozději
do 10. dne prvního měsíce příslušného
čtvrtletí
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Z pracovního diáře starosty

■ Pondělí 6. 12.: projednání návrhu rozpočtu se zastupiteli

■ Úterý 16. 11.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly

■ Úterý 7. 12.: jednání s předsedou Stavebního bytového družstva Karlem
Jouklem

komplexních pozemkových
úprav v Domašíně

■ Čtvrtek 18. 11.: jednání finančního výboru Královéhradeckého kraje

■ Pátek 26. 11.: porada vedoucích odborů, oddělení a organizačních složek

■ Úterý 23. 11.: kontrolní den na stavbě sprinterské dráhy u základní školy
Františka Kupky, jednání Bezpečnostní
rady ORP

■ Pondělí 29. 11.: schůze rady města,
příprava programu Dne bezpečnostních a záchranných složek IZS, schůzka s majiteli pozemků k řešení lokality
Belveder

■ Středa 24. 11.: příprava rozpočtu města na rok 2022 s vedoucí finančního
odboru, jednání s Jiřím Petříkem ze
společnosti Aqua servis, projednání

■ Úterý 30. 11.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly, videokonference s hejtmanem Královéhradeckého kraje

Okénko poslance Petra Sadovského:
Novoroční předsevzetí? Věnovat svůj čas blízkým
Vážení a milí
spoluobčané,
máme zde konec
roku a je na každém z nás, aby se
ohlédl za uplynulým
rokem
a řekl si, zda pro
něho byl takový,
jaký si ho představoval. Je zbytečné zde psát, co
vše se odehrálo
na domácí i zahraniční scéně, jak dopadly
volby, pro koho to byl úspěch pro koho
ne. Toho jsou plná media.
Občas přijde ale období, kdy se člověk
zamýšlí sám nad sebou. Jsem spokojený, šťastný, dosáhl jsem toho, čeho jsem

chtěl? Nedávno mně při jedné veřejné debatě byla položena otázka, co bych změnil na svém životě, kdybych mohl. Hlavou
mi proběhla spousta věcí, protože vím, že
nejsem dokonalý, a občas mám pocit, že
na sobě potřebuji změnit více než jednu či
dvě věci. Ale vypadlo ze mě slovo „čas“.
Ano ten čas, který jsme mohli věnovat,
ale neudělali jsme to.
Můj den je většinou nabitý jednáním,
schůzkami a dalším programem a občas se
mi stávalo, že když po mně někdo chtěl
něco navíc, měl jsem pocit, že to nejde.
Pak jsem potkal jednoho člověka. Kdykoliv za ním někdo přišel a požádal ho
o pomoc, nikdy neřekl „nejde to“. Vždy
to nějak šlo. A já si v té chvíli uvědomil,
že to opravdu jde. A nejen v práci, ale
i v soukromém životě. Vždyť čas, který

■ Čtvrtek 9. 12.: schůzka kvůli zrušení
železničního přejezdu, jednání dozorčí
rady společnosti Aqua servis
■ Pátek 10. 12.: jednání s představiteli
Jednoty bratrské
■ Pondělí 13. 12.: schůze rady města
■ Úterý 14. 12.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly

můžeme věnovat svým bližním nebo svému okolí, je to nejvíc, co jim můžeme
dát. Možná si to musíme jen uvědomit.
Přijde doba, kdy budeme litovat toho, že
čas, který jsme věnovali práci navíc nebo
ho nechtěli věnovat nikomu, bude ten,
který nám bude pro někoho chybět.
Většinou si nedávám žádná předsevzetí
do nového roku, ale tentokrát to udělám.
Ano, budu věnovat více času lidem, kteří jsou mi blízcí, mojí rodině, ale i všem,
kteří to potřebují. A ne proto, že je to nějaké předsevzetí, ale proto, že si to zaslouží,
a já to těm všem za ty roky dlužím.
Přeji vám vše nejkrásnější v roce 2022,
hlavně pevné zdraví a také dostatek času
na vše, co chcete stihnout. Přeji vám
spoustu příjemných zážitků a také, abyste
se v tom nadcházejícím roce cítili sami se
sebou co nejvíce spokojeni.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR

Kalendář Dobrušky 2022 s fotografiemi
držitele Czech Press Photo
Město Dobruška vydalo nástěnný kalendář na rok 2022. Tvoří jej velkoformátové snímky z dílny profesionálního
fotografa Honzy Ježdíka. Třináct nádherných fotografií zachycuje krásy našeho

města. Na první pohled nadchne například noční pohled na náměstí F. L. Věka
s dominantní renesanční radnicí pořízený
ze střechy, malebná roubená stavení v Pulické ulici, lesknoucí se hladinu Zlatého
potoka,
hvězdná
obloha na kostelem
Sv. Ducha, sluneční
paprsky pronikající
na židovský hřbitov
nebo pohled na podorlickou
krajinu
z vrcholu rozhledny
na Šibeníku. Nenechte si ujít unikátní obrázky míst
vám dobře známých
zachycených
objektivem
držitele
prestižního ocenění
Czech Press Photo.

Kalendář lze zakoupit v Informačním centru na náměstí F. L. Věka.
(six)
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AKTUALITY Z MĚSTA
Od Starých pověstí českých k příběhům českých letců v RAF
Téměř celý život dr. Josefa Ptáčka se
odehrál v kraji ohraničeném řekami Orlice a Metuje a hřebenem Orlických hor.
Objevoval a zviditelňoval příběhy neznámých osobností, mapoval historii zajímavých domů, firem i spolků, byl vášnivým
sběratelem všeho, co souviselo s „jeho“
Dobruškou, a část své sbírky dokonce publikoval v knize. Svoji práci regionálního
historika díky šířce záběru trefně přirovnal k práci obvodního lékaře.

Jste všeobecně znám jako regionální
historik. Co vás přivedlo k zájmu o historii?
Začalo to už v dětských letech. Na tehdejší národní škole jsme měli bezvadnou
paní učitelku Kohoutkovou. S několika
dalšími spolužáky jsme se trumfovali, kdo
je lepší ve znalosti českých dějin. Když
tři až čtyři z nejlepších najednou vyvolala
na stupínek, jeli jsme tzv. rozstřel. Leckdy
jsem ho vyhrál. Na začátku byl tedy dobrý
učitel dějepisu. A ještě něco. V Dobrušce
vznikl v roce 1951 Vojenský topografický
ústav, který pořádal sportovní soutěže pro
děti. Jednou z nich byly závody v běhu
na lyžích v dobrušském parku. Byl jsem
zvyklý jezdit na koloběžce, hýbat se, a tak
jsem závod vyhrál a jako vítěz dostal Staré pověsti české ilustrované Mikolášem
Alšem. Nejdřív jsem v nich jen listoval,
jakmile jsem uměl trochu číst, začal jsem
je číst. Možná právě tahle kniha se na mě
„podepsala“. Tady vidím základ, co nastartovalo můj zájem o historii.
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Vysvětlíte rozdíl mezi historikem a regionálním historikem?
Historik je každý, kdo se trochu dívá
za sebe – co bylo včera, je dnes historií. Historie je to, co za námi zůstává.
Pražští historikové uchopí velké téma, při
práci ale stejně musí vycházet z regionálních zjištění a studií. Regionální historik je člověk, který se orientuje ve všech
směrech od archeologie až po současné
moderní dějiny. Nemůže být ale odborník
do detailů. Má svá vytýčená témata, kterým se věnuje, a přitom musí znát všechno okolo. Přirovnal bych to k obvodnímu
lékaři, který ovládá základy jednotlivých
medicínských oborů. Regionální historik
je takový obvoďák s určitou specializací
v daném regionu.
Přibližte tedy region, jemuž se věnujete.
Skoro každý si vytvoří vztah ke svému rodišti i ke kraji, kde žije a kde se cítí
doma. Já jsem celý život (kromě vojenské
služby a pražských studií) prožil v trojúhelníku mezi řekami Orlice a Metuje,
které se stékají v Hradci Králové, a Orlickými horami. Tady se odehrával můj život
a také život mých předků. Náš rod pochází z Dobřan v Orlických horách, děda tam
měl hospodu, pak ji prodal a přestěhoval
se do Dobrušky, kde jeho syn vedl jatka.
Proto je pro mě nosný tento region a snažím se sledovat, co se v mém rodném kraji, který mám rád, událo. Kdo zná historii
jednotlivých lokalit, nabyde k nim důvěrného vztahu. Obecně mě zajímá oblast
od Hradce Králové po Velkou Deštnou
s přesahem až do Kladska, kde existoval
český koutek.
Pracoval jste jako pedagog. Jaký obor
jste vystudoval?
Od dětství jsem se věnoval sportům
– házené, stolnímu tenisu a dalším, které se daly v Dobrušce provozovat. Patřil
jsem také mezi zakladatele místního oddílu cyklistiky a dosud jsem stále ještě
aktivním členem Tri clubu Dobruška. Vystudoval jsem průmyslovku, ale v oboru
jsem nechtěl pokračovat. Lákal mě pobyt
v přírodě a pohyb. Podal jsem si přihlášku na tělocvik na Univerzitě Karlově,
a přestože jsem udělal přijímačky, nevzali mě, protože jsem nedostal doporučení
ze školy, která mi dala umístěnku jinam.
Nakonec jsem tělocvik vystudoval spolu
se speciální pedagogikou – defektologií.
Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu o his-

Medaile z cyklistických závodů.
torii jsem na Filosofické fakultě UK ještě
vystudoval historii. Přes dvacet let jsem
pak učil v Hradci Králové.
K čemu především jste vedl své žáky?
Učil jsem na střední a vyšší zdravotnické škole, a tak se většinou jednalo o žákyně. Byla to procházka růžovým sadem,
protože měly zájem o vybraný obor – většinou chtěly být zdravotní sestrou. Dějepis ale nebyl maturitní předmět, a tak je
tolik nelákal. Snažil jsem se je k historii
přitáhnout jinak a předat jim co nejvíc
z českých dějin se vztahem k rodišti a bydlišti, lidem kolem sebe. To se mi snad povedlo. Říkal jsem: „Pro mě začínají dějiny
tím, když přišel praotec Čech na Říp.“
Bazíroval jsem na tom, aby znaly české
dějiny, aby z nich byly vlastenky. Uměly
si udělat i svůj rodokmen. V době Vánoc
dostaly za úkol jít za svými prarodiči,
vyzpovídat je a potom předložit alespoň
nástřel rodokmenu. Kdo nezná svůj rod,
nemůže znát národ. Je třeba postupovat
od bližšího ke vzdálenějšímu. Znaly i desatero jako základní normu křesťanské
civilizace. Každé téma jsem pojal jako
příběh. Působil jsem také na Pedagogické
fakultě Univerzity Hradec Králové jako
fakultní učitel.
Vraťme se k regionální historii. Pod
kolika publikacemi či sborníky jste podepsán?
Napsal jsem třicet publikací, každý rok
jednu. Buď zpracuji něco z mých zájmů
anebo na objednávku - například dějiny
oboru určité firmy. Zpracoval jsem např.
historii cukrovaru v Českém Meziříčí.
Dál vzniklo přes 400 odborných a vědeckých i popularizačních článků nebo
recenzí. Celková bibliografie se blíží pěti
stovkám.
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Mnoho z nich se dostalo k milovníkům
historie díky vašemu vlastnímu vydavatelství Expedice F. L. Věka. Kdy a s jakým cílem jste ho založil?
V roce 1991 za všeobecného nadšení, že všichni budou soukromě podnikat,
jsem založil „jednomužné“ vydavatelství.
Velká nakladatelství tehdy nebrala regionální tisky, nebylo kde je uplatnit, tak
jsem si musel s povolením ministerstva
kultury založit svoje vydavatelství. Nazval jsem ho Expedice F. L. Věka podle
Krameriovy České expedice, kterou tady
šířil František Vladislav Hek. Snažil jsem
se svoji vydavatelskou činnost zajistit
sám. Jak jsem již zmínil, od té doby mi
vyšlo třicet titulů. Původně jsem si myslel, že budu mít v Dobrušce vydavatelství,
antikvariát a budu vydávat i Kulturní kalendář (dnešní zpravodaj). Pak jsem ale
dostal zajímavou nabídku na místo učitele
v Hradci Králové a působil tam dvacet let.
Jinak jsem knihomil, vlastním na tři tisíce titulů převážně odborné a regionální
literatury.
Kterou knihu jste vydal jako první?
První knihou vydanou vlastním nákladem bylo Dobrušské pivovarnictví. Předtím jsem vydal několik publikací jako
editor nebo autor. Zatím poslední knihou
je Město Dobruška sběratelsky.
Byla vám některá témata, jimiž jste se
zabýval, obzvlášť blízká?
Vždycky jsem tíhl k tématům spjatým s místy, kde žiju. Náš rod se dostal
do Dobrušky asi v roce 1895. Já jsem
se narodil, podobně jako František Kupka, v Opočně. Máme stejný osud – jeho
odvezli do Dobrušky, když mu bylo půl
roku, mě, když mi bylo šest dní. Soustředil jsem se hlavně na Dobrušku.
Dál mě zaujaly příběhy západních letců, kteří působili v RAF, ale před rokem

Josef Ptáček a místostarosta Miroslav Sixta na vernisáži výstavy Město Dobruška sběratelsky v městském lapidáriu v červenci roku 2020.
1990 byli bohužel tzv. na indexu. Nejdřív
jsem se snažil zpracovat dobrušské západní letce, které jsem publikoval v Kulturním kalendáři. Pak jsem okruh rozšířil
na okres Rychnov nad Kněžnou. Zpracoval jsem osudy více než třiceti osobností, které odsud odešly do západního
letectva.
A co mě zajímalo v poslední době?
Poměrně svízelné téma, na kterém jsem
strávil zhruba dva roky – třetí odboj
na Chrudimsku. Na objednávku tamního
okresního archivu jsem chodil po politických vězních – někteří se se mnou o tomto
těžkém období chtěli bavit, jiní nechtěli.
Vydal jsem publikaci Perzekuce občanů
okresu Chrudim v letech 1948–89. Političtí vězni – hrdinové III. odboje, která je
místními velmi ceněná.
Historie Dobrušky je spjata s mnoha

Josef Ptáček při rozhovoru pro městské televizní vysílání.

mimořádnými, ale mnohdy málo známými, osobnostmi.
Neznámým osobnostem se vztahem
k Dobrušce jsem se cíleně věnoval.
Dobrušťáci si zaslouží, aby věděli, které zajímavé osobnosti se tu pohybovaly.
Z neznáma jsem jich „vykutal“ asi dvacet.
Publikoval jsem o nich především v Dobrušském zpravodaji, ale i v odborném tisku a sbornících.
O jednom z nich – léčiteli Janu Mikoláškovi – vznikl film Šarlatán. Zajímal
jste se i o něj?
I Jana Mikoláška jsem „vyďoubal“
úplně z neznáma, protože tady o něm nikdo nevěděl, než se začalo mluvit o filmu
Šarlatán. Naproti mému domu bydlela
paní Mikolášková, manželka léčitele. Dva
až tři týdny, když ho pustili z basy, krátce pobýval v Křovicích u Dobrušky. Pak
ve Vysokém Újezdě a v Bědovicích u Třebechovic. Vše, co jsem o něm zjistil, hlavně ve vztahu k Dobrušce, jsem publikoval
v dobrušském Almanachu č. 4. Je podle
mě škoda, že se ve filmu objeví pouze
jedna věta, že žil také v Dobrušce. Přitom
tady byl ženatý zhruba devět let.
Světově nejznámějším obyvatelem vašeho města je ovšem František Kupka,
který v Dobrušce strávil dětství a mládí. Pátral jste v archivech po informacích o Kupkovi?
Existuje zajímavá hypotéza, jak to je
s původem Františka Kupky. Ale vše se
musí ještě ověřit. U novorozenců je matka
známa skoro vždycky, otec téměř nikdy.
I u Kupky je to trochu zamlžené a budu
se snažit to rozplést, pokud mi čas a síly
budou stačit… Pro mě je důležité, že
se k němu (a právem) hlásí obě města –
Opočno i Dobruška. Především ale dobrušský starosta Archleb se zasloužil o to, že
9
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Kupka je dnes světový a uznávaný malíř.
Vaším velkým koníčkem je sběratelství,
o čemž svědčí členství v Klubu sběratelů kuriozit. Co všechno sbíráte?
Sběratelství mě „popadlo“, když jsme
jezdili na výlety se školou. Kupoval jsem
si pohledy hradů a zámků a posílal si je
i domů., abych je měl orazítkované poštou.
Později, v roce 1969, vznikl při ZK JAS
v Dobrušce Klub sběratelů kuriozit, pořádaly se i sběratelské burzy. Při studiích
v Praze jsem vstoupil do Klubu sběratelů
kuriozit, tam se konaly celorepublikové
burzy. Začal jsem tedy s pohlednicemi –
co se týče dobrušských, mám kromě dvou
všechny, které byly vydány. Postupně mě
začalo zajímat všechno, co se týká Dobrušky – materiály listinné povahy i trojrozměrné. Věci jsem se snažil koupit,
vyměnit, což je dnes finančně náročné.
Sběratelství není snaha hromadit majetek,
někdy dokonce o majetek přicházíte.
V roce 2020 jste vydal knihu Město
Dobruška sběratelsky. Jaké předměty
jste v této unikátní publikaci představil?
U příležitosti výročí 700 let města jsem
přesvědčil vedení Dobrušky, že by bylo
dobré takovou publikaci vydat. Starosta
i zastupitelé na publikační činnost slyší, což je dobře. V knize jsem předsta-

Doslov
Když se na mě obrátila šéfredaktorka
portálu Místní kultura s žádostí o rozhovor s dobrušským historikem Josefem
Ptáčkem, netušila jsem, jak smutnou dohru vše bude mít.
Povídali jsme si v pátek 5. listopadu
navečer u Josefa Ptáčka doma v obýváku. Otázky si vyžádal předem, takže byl
výborně připraven, navíc při odpovědích
nahlížel do poznámek, aby na něco podstatného nezapomněl. Zájem Místní kultu-

Josef Ptáček v červenci roku 2021 převzal čestné občanství obce Mokré.
vil zhruba pětinu sbírky. Vydání knihy
předcházela velká dvouměsíční výstava
mých sbírkových předmětů. Sběratelství
je pro mě užitečná činnost, muzea většinou o podobné drobné věci nemají zájem.
Nyní postupně předávám část listinné

sbírky a publikací do našeho muzea, aby
sloužila všem.
Loučím se s dobrušským pozdravem:
„To vám řek´ F. L. Věk.“
(převzato z www.mistnikultura.cz)

ry ho viditelně potěšil, ale velmi stál také
o to, aby rozhovor vyšel v Dobrušském
zpravodaji, což mi opakovaně připomínal
během autorizace přesně o týden později.
Na závěr textu si přál odlehčení, a tak vymyslel humorně laděný pozdrav.
Věděla jsem, že je vážně nemocný,
ani se tím netajil. Při loučení podotkl, že
po víkendu jede do „fakultky“ na další
vyšetření. „Až budu zpět doma, poznáte
to podle auta stojícího u baráku,“ řekl
ve dveřích s tím, kdybych od něj ještě něco
potřebovala.
Já však už nepotřebovala nic – zvukový

záznam rozhovoru byl přepsán, text autorizován, měla jsem k dispozici fotografie. Zbývalo doplnit perex a titulek a pak
v určeném termínu předat Místní kultuře.
Na zveřejnění v našem lednovém zpravodaji kývla redakční rada 16. listopadu.
Měl to být dárek k jeho lednovým 77. narozeninám. MĚL, ale NENÍ!
Radost ze zveřejnění Josefu Ptáčkovi
dopřána nebyla. Zemřel 25. listopadu.
Téměř čtyřicetiminutový zvukový záznam
lze tak považovat za poslední z obrovského počtu děl, která nám tu zanechal.
Čest jeho památce!
Dana Ehlová

Odešel pedagog, historik, sportovec a velký dobrušský patriot
Mezi nejvýznamnější regionální historiky se bezpochyby řadí PaedDr. Josef
Ptáček. Narodil se 25. ledna 1945. Po absolvování dobrušské průmyslovky vystudoval speciální pedagogiku, tělocvik
a historii na Univerzitě Karlově v Praze,
aby se pak vrátil do rodného kraje. Pracoval v DVÚ v Kostelci nad Orlicí. Po změně režimu učil dvacet let na střední a vyšší
zdravotnické škole v Hradci Králové a navíc na Pedagogické fakultě UHK. Nikdy
však neztratil kontakt se svou Dobruškou,
které také věnoval podstatnou část své
činnosti publikační.
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Jeho badatelskou činnost shrnují samostatné publikace a odborné články, které publikoval v regionálních periodikách – např.
Kulturním kalendáři Dobruška, Městském
zpravodaji Dobruška, Dobrušském zpravodaji, Dobrušském vlastivědném almanachu či vlastivědném sborníku Panorama
(nakladatelství SEN Hlinné) a dalších. Své
práce také publikoval ve vlastním vydavatelství Expedice F. L. Věka, které založil
v roce 1991. Byl aktivním členem a předsedou hradecké pobočky Českého sdružení
přátel betlémů a také náruživým sportovcem. Jezdil závodně na kole, přičemž hrdě

oblékal dres dobrušského Tri clubu.
Výčet jeho publikací a článků by zabral několik stránek. Jeho odborná produkce obsahuje na čtyři stovky článků
a publikací, a tak si připomeňme alespoň
některé z těch, které se týkají bezprostředně Dobrušky.
V roce 2008 vychází v edici Zmizelé
Čechy nakladatelství Paseka knížka Dobruška a Opočno, v níž seznamuje čtenáře
s dějinami Dobrušky a Opočna. Textovou
část doprovází téměř dvě stě unikátních
archivních fotografií, které dokumentují
proměny obou měst. U příležitosti stého
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První a poslední kniha dr. Josefa Ptáčka.
výročí existence železničního spoje mezi
Opočnem a Dobruškou vydává Josef Ptáček se spoluautory Jiřím Černým a Bohuslavem Škodou v roce 2008 publikaci 100
let železnice Dobruška – Opočno 1908–
2008, která vedle textu, jenž mapuje
historii existence této lokální dráhy, obsahuje i obrazový doprovod z dobových fotografií. Autor vydal publikaci ve vlastní
Expedici F. L. Věka.
V roce 2005 vychází u příležitosti 150. výročí vydání Babičky publikace Dva dobrušští občané v české
krásné literatuře: literární život F. Vl. Heka
(F. L. Věka) dle Aloise Jiráska a
M. M. Čudové-Novotné (Babičky) dle Boženy Němcové ve světle jejich skutečných
životních osudů, doložených archivními

prameny. Jejím spoluautorem je Jaroslav
Šůla. V knize jsou použity původní ilustrace k Babičce od Adolfa Kašpara.
Svůj vztah ke sportu a jeho historii
v Dobrušce uplatnil v publikaci Sto dvacet let Sokola a organizované spolkové
tělovýchovy v Dobrušce (1886–2006),
ve které zevrubně popsal vývoj sportu
v našem městě a zároveň dal prostor i spolupracovníkům z řad sokolských oddílů,
aby prezentovali historii a současnost
svých sportů. Publikaci vydal v roce 2006
ve vlastní Expedici F. L Věka.
Historické téma industrializace Dobrušky najdeme v monografii Dobrušské pivovarnictví (1320-1991). Kapitoly
z dějin dobrušského pivovarnictví v sedmi stoletích, kterou autor vydal v roce

1991 v Expedici F. L. Věka. Nejnovější
prací z této oblasti je kapitola Počátky industrializace a rozvoj podnikání, kterou
Josef Ptáček připravil jako člen autorského kolektivu do rozsáhlé historické publikace Dobruška – příběh města (Město
Dobruška, 2018).
V roce 2014 vychází v Expedici
F. L. Věka práce Zdeňky Kulhavé a Josefa
Ptáčka Znak města Dobrušky a jeho heraldické památky.
Svůj zájem o filokartii – sbírání a studium pohlednic, speciálně dobrušských, Ptáček využil při realizaci publikace Město
Dobruška na starých pohlednicích a fotografiích: (1866-1948), vydalo město Dobruška v Expedici F. L. Věka v roce 2002.
Jedním z posledních literárních počinů
Josefa Ptáčka byla kniha Město Dobruška
sběratelsky, jež vyšla v roce 2020 u příležitosti výročí 700 let města Dobrušky.
V ojedinělé publikaci autor představil
reprezentativní výběr ze svých bohatých
sbírek, které mají vztah k Dobrušce a její
historii.
Zákeřná nemoc bohužel další badatelské a publikační záměry dr. Ptáčka zhatila. Zemřel 25. listopadu 2021. Město
Dobruška v něm přichází o jednoho ze
svých letopisců. Jeho práce se vyznačovaly neobyčejnou badatelskou hloubkou
a poctivostí. Byly také vždy charakteristické něčím novým, něčím, co před ním
žádný ještě neprobádal a nepublikoval.
Říká se, že člověk odchází, ale jeho dílo
zůstává. Plně to platí i v případě Josefa
Ptáčka. Jeho přínos k poznání minulosti
našeho města a regionu má a navždy bude
mít trvalou platnost a z jeho poznatků budou moci čerpat i mnohé další generace
nejen historiků, ale všech, kdo se o regionální minulost zajímají.
Čest jeho památce!
(jm, dr)

Česká hlava 2021:
Jiří Potůček mezi oceněnými vědci
Česká hlava každoročně oceňuje nejlepší patenty a objevy českých vědců. Letos ocenění obdržel prof. Vladimír Kučera
z Českého institutu informatiky, robotiky
a kybernetiky Českého vysokého učení
technického v Praze, a sice za celoživotní přínos k rozvoji teorie automatického
řízení v celosvětovém měřítku. Vedle
laureáta hlavní národní ceny byl rovněž
oceněn za svůj revoluční přínos v oblasti
optimalizované farmakoterapie Ing. Jiří
Potůček, CSc., rodák z Domašína – Habřiny.
Odborník na modelování biologických
systémů dostal cenu společnosti ABB
v kategorii Invence za telemedicínskou
platformu pro lékaře. Ti skrze ní mohou
pacienty „navštěvovat“ v domácím prostředí a monitorovat na dálku některé

jejich fyziologické funkce. Původní projekt byl poprvé spuštěn před několika lety
v Brazíii, uplatnění bude mít také v Egyptě a v budoucnu by měla být pokročilá
verze systému využitelná i v Česku.
Jiří Potůček se technické kybernetice a transferu technologií věnuje větši11

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2022
nu své profesní kariéry. Jeho nejnovější
počin – softwarový systém MwPharm++ má potenciál zasáhnout do každodenního
zdravotnického provozu a přispět k tomu,
aby dopady užívání farmaceutických prostředků měly, pokud možno, co nejméně
toxický efekt. Pracoval tudíž s myšlenkou
přípravy farmakologického plánu na míru
konkrétnímu pacientovi. Proces pečlivého určení správného dávkování je přitom
u některých přípravků velmi náročný, Jiřímu Potůčkovi se přesto podařilo najít ten
správný algoritmus vytvářející individualizované modely na základě dostupných
vědeckých poznatků a informací o konkrétním pacientovi. Jde o ocenění práce,
která započala už před více než čtyřiceti
lety.
(re)

Kdo je Jiří Potůček?
Jiří Potůček pochází z Domašína – Habřiny. Do základní školy v Dobrušce nastoupil jako žák šesté třídy z domašínské
malotřídky. V roce 1965 byl přijat na tehdejší střední všeobecně vzdělávací školu,
dnešní dobrušské gymnázium, kde v roce
1968 maturoval.
Zájem o matematiku a vědní obory
s ní spojené ho přivedl ke studiu na FEL
ČVUT v Praze a krátce poté obhájil
na VŠCHT Praha kandidátskou práci „Modelování biologických systémů
na hybridním počítači“. Mimo jiné také
působil jako vědecký pracovník Institutu klinické a experimentální medicíny.

Ačkoliv ho jeho další vědecká činnost,
kdy často působí i v zahraničí, a osobní
život odvedl z Dobrušky, rád se sem vrací
například na chalupu v Orlických horách.
A pokud vám jméno této osobnosti
mnoho neříká, vězte, že je z rodiny, která se v nedávné minulosti nesmazatelně
zapsala do dobrušského školství – starší
generace jistě vzpomíná na Josefa Potůčka staršího, vynikajícího učitele a dlouholetého zástupce ředitele na základní škole,
a ti mladší mají bezpochyby v paměti sourozence Jiřího Potůčka – Zdeňka Potůčka, Hanu Šestákovou a Lenku Dvorskou,
kteří provedli školní docházkou několik
generací žáků a studentů. Nejmladším
sourozencem Jiřího je pak Josef Potůček,
jednatel společnosti ProDos.
(jf)

Vánoční strom v Mělčanech
V sobotu 27. listopadu se rozsvítil na
prostranství u mělčanské hasičárny vánoční strom. Smrk věnovala rodina Baláčkova z Dobrušky.

Nové jízdní řády veřejné dopravy
V neděli 12. prosince 2021 začaly platit
nové jízdní řády pro železniční a autobusovou veřejnou dopravu. Cestující mohou využít více přímých vlakových spojů
z Broumovska a Náchodska do Hradce
Králové nebo prodloužení trasy spěšných
vlaků z krajské metropole přes Trutnov až
do Svobody nad Úpou. V autobusové dopravě byly posíleny spoje v Orlických horách, které ulehčí parkovacím kapacitám
na Šerlichu.

Veřejná autobusová doprava
„Orlické hory během zimní sezony
dlouhodobě trápí problémy s parkováním
na Šerlichu. Proto jsem v minulých měsících intenzivně jednal se starosty, policií
a dalšími dotčenými orgány, abychom
zkusili toto úskalí vyřešit. Jsem velmi rád,
že ve spolupráci s obcí Deštné v Orlických horách posilujeme víkendovou dopravu mezi Deštným v Orlických horách,
Šerlichem a Orlickým Záhořím. Věřím, že
výrazné posílení veřejné linkové dopravy
12

o víkendech v této lokalitě během zimní
sezony odlehčí přeplněnému parkovišti
na Šerlichu. Návštěvníci hor mohou odstavit své auto i na parkovišti v Orlickém
Záhoří či v Deštném v Orlických horách
u sjezdovky a dále pokračovat veřejnou
linkovou dopravou, čímž mohou také
předejít přetížení parkoviště na Šerlichu.
Během víkendů až do 5. března 2022 autobusy pojedou z Deštného v Orlických
horách na Šerlich téměř jako kyvadlová
doprava zhruba po půl hodině až do podvečerních hodin,“ uvedl hejtman Martin
Červíček.
Veřejnou dopravu po podpisu nových
smluv od loňského března zajišťují společnosti CDS Náchod, P-transport, BusLine KHK a Konsorcium Transdev Morava,
s. r. o., a AUDIS BUS, s. r. o. Smlouvy
s nimi přinášejí významné změny pro zajištění pohodlného cestování po regionu.
Autobusy v Královéhradeckém kraji ročně najedou téměř 19 milionů kilometrů.
Během deseti let Královéhradecký kraj

za autobusovou dopravu zaplatí 7,7 miliardy korun.
Změny: Dobrušsko a Orlické hory
V rámci zkvalitnění dopravní dostupnosti Orlických hor došlo k posílení dopravy mezi Deštným v Orlických horách,
Šerlichem a Orlickým Záhořím. Na lince 201 došlo k opoždění spoje, který
z Rokytnice v Orlických horách odjíždí
v 10.10. Nově jede v 11.10, a zajistí tak
v Rokytnici v Orlických horách přípoj
z Orlického Záhoří, Neratova a Bartošovic v Orlických horách a také ze Žamberka a Kunvaldu. Místo málo využitého
spoje s odjezdem z Rokytnice v Orlických
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horách v 18.45 nově jede tento spoj už
v 17.05, a zajišťuje tak chybějící spojení
na 18. hodinu do Rychnova nad Kněžnou.
S ohledem na změny časových poloh
spěšných vlaků linky Náchod – Choceň
došlo ke změnám časových poloh u víkendových spojů většiny autobusových
linek v okolí Dobrušky, Opočna a Nového
Města nad Metují s přesahem do Orlických hor. Většina přestupních vazeb tak
zůstala o víkendu zachována.
Změny časových poloh vlaků dále vyvolaly úpravy časových poloh autobusových spojů mezi Dobruškou a Opočnem.
V pracovní dny zde nadále zůstaly v provozu vložené spoje jedoucí mezi Dobruškou a Opočnem jako přípoj na vlak se
změněnou časovou polohou.

Veřejná železniční doprava
„Každá změna jízdních řádů vychází z požadavků zejména od obcí, škol či
zaměstnavatelů, nicméně mnoho úprav
jízdních řádů aplikujeme i díky podnětům
od cestujících. S novými jízdními řády
také došlo k zahájení plnění nové smlou-

a zásuvkami. Během deseti let vlaky v našem kraji najedou 58 milionů vlakokilometrů.

vy s železničním dopravcem, díky které
zásadním způsobem v následujících deseti
letech zvýšíme komfort cestování na železnici,“ uvedl krajský radní pro dopravu
Václav Řehoř.
V září 2021 Královéhradecký kraj podepsal s Českými drahami smlouvu na deset let, která zásadním způsobem mění
kvalitu dopravy na železnici. Například
od roku 2024 se na železnici objeví až
70 procent nových vlaků. Samozřejmostí
je nízkopodlažnost a doplňkové systémy
pro přepravu osob s omezenou schopností
pohybu a orientace, vybavení akustickými
a informačními systémy, wi-fi připojením

Změny: Trať 026 Choceň – Náchod,
Opočno pod Orlickými horami – Dobruška
Spěšné vlaky linky Náchod – Choceň jedou oproti stávajícímu jízdnímu
řádu o přibližně 10 minut později, a to
v obou směrech. Odjezdy z Náchoda tak
jsou převážně v 10. minutu po sudé celé
hodině, z Chocně v 48. minutu po sudé
celé hodině. K této změně došlo z důvodu potřeby zachování návazností na rychlíky linky R19 (Praha – Česká Třebová
– Brno), u jejíhož jízdního řádu došlo
ke změnám.
V období turistické sezony budou moci
cestující mezi Jičínem a Turnovem využít
vlaky v hodinovém intervalu. Tím bude
posílena obsluha turisticky atraktivní oblasti Český ráj.
Kompletní informace o změnách
v jízdních řádech najdete na portálu www.
dopravakhk.cz.
(re)

ADVOKÁT RADÍ
„Milostivé léto“ jako jedinečná příležitost zbavit se
některých dluhů
Mám řadu dluhů z minulosti, které
už jsou v exekuci. Částečně jsou to dluhy za různé nevýhodné půjčky, část pak
dluhy za různé místní poplatky a za nezaplacené zdravotní pojištění i několik
pokut za jízdu bez jízdenky v MHD.
Někde jsem slyšela, že by se snad důchodcům měly všechny exekuce odpustit, když alespoň část dluhu zaplatili.
Co je na tom pravdy?
Nejspíš máte na mysli tzv. milostivé
léto, což je další z novinek v oblasti exekucí, která byla nedávno přijata. Koncem
října, konkrétně 28. 10. nabydou účinnosti přechodná ustanovení exekučního řádu,
která právě milostivé léto upravují. A o co
vlastně jde?
Milostivé léto je vlastně jakási forma
dluhová amnestie. Netýká se ale všech
dluhů a netýká se ani jistin dluhů a celých nákladů exekuce. Bude se vztahovat
jen na dluhy vůči státu, územně samosprávným celkům, jejich příspěvkovým
organizacím, zdravotním pojišťovnám,
či společnostem, v nichž mají stát nebo
samosprávy majetkovou většinu – tedy
typicky třeba na dopravní podniky. Budou
sem spadat i dluhy vůči České televizi či
Českému rozhlasu. Nejedná se tedy ze
zákona o věřitele ze soukromého sektoru,
jako jsou banky, nebankovní společnosti,
telefonní operátoři nebo soukromí doda-

vatelé energií. Nicméně i některé z těchto
firem se zapojují do milostivého léta dobrovolně. Týká se to zejména různých poskytovatelů úvěrů. Je tedy dobré si zjistit,
jestli zrovna ten váš věřitel není jedním
z nich.
Milostivé léto se nevztahuje ani
na správní či daňové exekuce či na dluhy,
které v exekuci nejsou vůbec. Nevztahuje
se ani na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy
v trestním řízení pro úmyslný trestný čin,
pohledávky na náhradu škody způsobené
úmyslným porušením právní povinnosti
a dále pohledávky věřitelů na výživném
ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené
na zdraví.
A jak odpuštění části dluhu funguje?
Základní podmínkou je, že dluh, který je
v exekuci, bude mít k datu nabytí účinnosti zaplacenou jistinu a na nákladech exekuce částku 750 Kč s DPH, tedy 908 Kč.
Na splnění této podmínky máte od nabytí
účinnosti, tedy od 28. října, další tři měsíce. Pokud tedy ještě jistina dluhu zaplacena nebyla, tak máte nějaký čas tak učinit.
Jistina i s oněmi 908 Kč nicméně musí být
kompletně zaplacena do 28. ledna 2022.
A co se stane, když je uvedená částka uhrazena? Exekutor přímo ze zákona

a bez návrhu i bez souhlasu oprávněného
exekuci zastaví. Zároveň vydá rozhodnutí, jímž osvobodí povinného od placení
zbytku nezaplaceného dluhu.
Tento postup tak může být zajímavou
možností pro povinné zejména u dluhů,
kde během let významně narostlo příslušenství pohledávky, tedy zejména různé
úroky, smluvní pokuty či náklady vymáhání ať už v exekučním či v nalézacím
řízení. V konečném důsledku ale může jít
i o přínos pro některé oprávněné, protože
milostivé léto s sebou jistě přinese zvýšenou snahu dlužníků zaplatit alespoň základ dluhu s vidinou možného odpuštění
zbytku.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
Jeseniova 10, Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná advokátní
pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ jsou podpořeny prostředky ze
státního rozpočtu ČR, v rámci dotačního
programu MPSV ČR - Podpora veřejně
účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.
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Léčba migrén a výměna primáře
na náchodské neurologii
Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je certifikovaným iktovým
centrem a také centrem pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy, dosáhlo v uplynulém roce 2021 několika úspěchů. V prestižní celoevropské soutěži ESO Angels
Awards, která porovnává úroveň péče
o pacienty s cévní mozkovou příhodou,
získala náchodská neurologie v červenci
druhé ze tří stupňů ocenění – platinovou
úroveň. Na základě porovnání jednotlivých kritérií se náchodská nemocnice zařadila mezi třicítku nejlépe hodnocených
nemocnic v ČR. Neurologické oddělení
se ročně postará o přibližně 500 pacientů
s tímto onemocněním. Jejich počet bohužel každým rokem narůstá.
Úspěchu dosahuje oddělení také v biologické léčbě migrén, která v Náchodě
odstartovala přibližně před dvěma lety.
Je určena pacientům, kteří projdou přísnými kritérii zdravotních pojišťoven.
Podmínkou jsou časté záchvaty migrény,
které nereagují na běžnou léčbu. Při preventivní biologické léčbě jsou pacientům
jednou měsíčně injekční formou apliko-

vány monoklonální protilátky. Revoluční
je tato léčba v tom, že lék působí přímo
na konkrétní receptory na mozkové tkáni, které spouští migrénu, a to tak, že se
záchvat vůbec nerozvine, případně je
výrazně slabší. U pacientek, které byly
tímto způsobem v uplynulých dvou letech v Náchodě léčeny, zaznamenalo
oddělení více než 90% úspěšnost léčby.
U některých migréna prakticky vymizela,
u jiných jsou bolesti hlavy slabší a méně
časté. Za účinnou léčbu se dle kritérií
zdravotních pojišťoven považuje taková,
která sníží frekvenci záchvatů migrény
alespoň na polovinu. V opačném případě

se musí léčba, která je finančně náročná,
ukončit.
S koncem roku 2021 skončil ve vedení oddělení také dlouholetý primář
MUDr. Miroslav Škoda, který vedl náchodskou neurologii téměř 26 let. Pod
jeho taktovkou dosáhlo oddělení mnoha úspěchů, které ho posunuly na jedno
z nejlépe vybavených a hodnocených pracovišť svého typu. Ačkoliv MUDr. Miroslav Škoda zůstává i nadále členem
týmu náchodské neurologie, rozhodl se
předat vedení oddělení svému nástupci. Novým primářem se od 1. ledna stal
MUDr. Petr Štěpán, který dosud pracoval
na pozici vedoucího lékaře neurologické
JIP. Panu primáři MUDr. Škodovi patří
obrovské poděkování za rozvoj, který oddělení za posledního čtvrt století udělalo,
za všechny spokojené pacienty, kteří jeho
oddělením prošli, a také za jednu velmi
důležitou věc - vychoval svého nástupce,
kterému může oddělení předat.
Vážený pane primáři, děkujeme!

Oslavu výročí 50 let od kolaudace domu si vzít nenechali
Na sklonku listopadu se v suterénu bytového domu čp. 825,
826 a 827 (naproti kinu) Na Budíně sešli sousedé u příležitosti
50. výročí od jeho kolaudace. Na začátku akce účastníci vzpomenuli na ty, kteří se významného jubilea nedožili. Předseda domu

Václav Rašek zmínil zásadní milníky vzniku domu s 24 byty.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let jej postavilo čtyřiadvacet mladíků převážně zaměstnaných v tehdejším Adastu (dnes K&B). Výstavba začala v červnu 1969 zbouráním
několika starých objektů. Sehraná parta odpracovala na výstavbě
celkem 73 522 hodin a na sklonku roku 1971 si nadělila předčasný vánoční dárek. Bytový dům SBD slavnostně zkolaudovalo
v hospodě U Zlatého potoka v Kounově v neděli 7. listopadu.
Pohodové posezení spolubydlících nad historickými fotografiemi a čerstvým občasníkem domu se vydařilo i navzdory nelehké
covidové době.
(six)
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Když bylo Tomáši Garrigue Masarykovi osmdesát
Doby minulé byly provázeny oslavou narozenin osobností,
které stály v čele státu. Odvíjelo se to od postavení monarchů,
v našich podmínkách zejména císaře Františka Josefa I. Za republiky přešla tato úcta na prezidenta Masaryka. Podívejme se,
jak probíhala oslava jeho osmdesátých narozenin v Dobrušce
v roce 1930.
„Osmdesáté narozeniny p. presidenta oslaveny v našem městě
6. a 7. března důstojným způsobem.
Dne 6. března o 2. hodině odpolední byla v Sokolovně slavnostní schůze učitelstva okresu novoměstského za přítomnosti
rady okresního úřadu Jindřicha Wolfa, okresního školního inspektora Václava Nedbala, zástupců městské rady a různých
spolků.
O 7. hodině večerní uspořádán městem průvod spolků, občanstva, mládeže; průvod za zvuků hudby prošel prapory ozdobeným
a skvěle osvětleným městem do Sokolovny, kde promluvil o Masarykovi jako člověku a umělci života profesor Dr. J. Hořejší
z Hradce Králové a předveden film ze života presidentova.
Dne 7. března akademie pro žactvo zdejších škol, při níž rozděleno žactvu 120 výtisků spisu Dr. Doležala „80 let T. G. Masaryka“, jež zakoupila pro mládež Městská spořitelna.
O 11. hodině slavnostní schůze obecního zastupitelstva s příslušnými projevy a schválení návrhu, aby dosavadní Velké náměstí bylo přezváno na náměstí Masarykovo. Schůzi té byli
přítomni všichni 80tiletí obyvatelé města, muži i ženy.
Od 15. do 16. hodiny byl na náměstí Masarykově promenádní
koncert kapely dobrušské. O 19. hodině v Sokolovně žákovská
akademie pro dospělé, při níž slosovány a občanstvu rozdány
spisy Masarykovy.
Město samé zaslalo presidentu umělecky provedenou gratulační knihu s tímto věnováním:
„Úvodem:
Z lásky k milému našemu presidentu při jeho 80. narozeninách
založena byla tato kniha jako projev úcty, kterou chová občanstvo Dobrušky k svému osvoboditeli.
Z lásky k muži, který zasvětil svůj život vznešenému ideálu
dobra, krásy a pravdy.
Z lásky k tomu, který neúnavnou prací získal svobodu svému
národu.
Z lásky vzešla, kéž i s láskou jest přijata!
V Dobrušce, v březnu 1930.

Velké náměstí bylo v roce 1930 pojmenováno po T. G. Masarykovi.
Pane presidente,
My všichni – občané dobrušští – jejichž jména i těžkou rukou
podepsána jsou v této knize, vzpomínáme v den Vašich 80. narozenin Vaší životní práce, Vaší lásky k nejvznešenějším ideálům
lidstva a Vašeho úsilí o pravdu, která Vás vedla s pevnou vírou
ve vítězství v dobách nejtěžších ke konečnému cíli – k naší svobodě.
S úctou se skláníme před Vaším dílem a s láskou hledíme
k Vám jako k svému vzoru.
A vroucí přání naše provází v dnešní den Vás, z vůle všeho
lidu prvního presidenta, z jehož čistých rukou jsme přijali svoji
svobodu.
Buďte nám dlouho ještě zachován! Kéž milosrdný běh času
zastaví své kroky u prahu Vašeho a dny života Vašeho ať jsou bez
konce…
Buďte zdráv a moudrost a síla Vaše nechť nás vede k svornosti, k lásce a k bratrství, abyste uzřel dílo života svého takové,
jaké jste je chtěl míti, když jste pro ně s nasazením svého života
pracoval!“
Následovaly dvě vzpomínky na pobyt pana presidenta v Dobrušce o prázdninách r. 1904, jež napsali původně pro „Kladské
pomezí“, ročník II., Jan a Louisa Laichterovi.
Na dalších listech byly podpisy městské rady, členů obecního
zastupitelstva, osob 80ti letých a mnoho set podpisů jednotlivých
osob ze všech vrstev obyvatelstva města zdejšího.
Kniha gratulační zhotovená z japonského papíru byla opatřena skvostnou vazbou koženou s obrazem starobylé radnice a znakem města; zhotovil ji zdejší knihař František Ševc, věnování
kreslil učitel Karel Michl a text vzpomínek vytiskla knihtiskárna
Houser a Hercik.“

T. G. Masaryk na návštěvě Dobrušky v roce 1926.

Dlužno dodat, že na rozdíl od narozenin císařských i od narozenin komunistických prezidentů Gottwalda a Zápotockého
nešlo v tomto případě o nic, co by bylo nadekretováno. Vyplynulo to z přirozené úcty lidí k prezidentu Masarykovi, který
se stal takřka ztělesněním samostatného státu a kterého lidé
(jm)
měli rádi.
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Významná výročí dobrušských osobností v roce 2022
• Adámek Josef, sochař, nar. 25. července
1927 v Dobrušce – 95 let
• Agulár Filip, židovský lékař, nar.
12. června 1812 ve Španělsku – 210 let
• Balcar Vladislav, výtvarník, kulturní pracovník, zemřel 5. prosince 2002
v Červeném Kostelci – 20 let
• Barvíř Bohumil, hudebník, nar. 5. června 1907 – 115 let
• Bašek Josef, malíř, zemřel 1917 v Hali- Adámek Josef,
či – 105 let
sochař.
• Beer Alois, kronikář, malíř, zemřel
10. října 1897 – 125 let
• Burian Jan, obchodník, zakladatel dobrušské lokálky, 18. května 1862 – 16. prosince 1937 v Dobrušce – 160 a 85 let
• Cidlina František, četnický strážmistr,
zemřel 23. října 1972 v Opočně – 50 let
• Dintar Václav, malíř, nar. 15. září 1902
v Dobrušce – 120 let
• Drejsl Josef, stuhařský mistr, zemřel
Beer Alois,
5. září 1972 v Dobrušce – 50 let
• Dubánková Anna, průvodkyně v Heko- kronikář.
vě domku, nar. 14. ledna 1912 v Dobrušce – 110 let
• Dvořáček Antonín, sochař, nar. v březnu 1792 v Dobrušce,
zemřel 17. ledna 1842 v Praze – 230 a 180 let
• Dyntera Václav, hudebník, nar. 17. září 1872 v Křovicích –
150 let
• Fetter Jaroslav, řezbář, zemřel 24. října 1972 v Dobrušce –
50 let
• Frinta Bohumil, obchodník, politický vězeň, nar. 1. dubna
1907 v Trutnově – 115 let
• Hejzlar Adolf, filmový a televizní kameraman, nar. 4. května 1924 v Dobrušce – Pulické ulici, zemřel 12. prosince
2012 - 10 let
• Hartvich Josef, průmyslový podnikatel,
8. ledna 1902 – 15. února 1982 v Dobrušce – 120 a 40 let
• Hek František Vladislav, obrozenecký
spisovatel, zemřel 4. září 1847 v LeHejzlar Adolf,
tohradě – 175 let
• Honěk Ignác, divadelní ochotník, filmový a televizní
29. července 1857 – 14. března 1932 kameraman.
v Dobrušce – 165 a 90 let
• Honěk Jan, kronikář, zemřel 23. července 1897 v Uhlířských
Janovicích – 125 let
• Hušák Jindřich, legionář, zemřel
30. března 1987 v Novém Městě nad
Metují – 35 let
• Chrudimský Josef, zakladatel chudinské nadace, zemřel 10. srpna 1882
v Dobrušce – 140 let
• Jeremiáš Jan, malíř, zemřel 1867
v Opočně – 155 let
• Jung Bedřich, nožíř, nar. 27. února
Hušák Jindřich,
1857 v Dobrušce – 165 let
• Káš František, lékař, hudebník, diva- legionář.
delní ochotník, nar. 30. července 1867 ve Valašském Meziříčí
– 155 let
• Káš Josef, lékař, divadelní ochotník, hudební skladatel, nar.
13. dubna 1897 v Dobrušce – 125 let
• Klausnerová Ludmila, učitelka, cvičitelka Sokola, nar. 5.
září 1902 ve Skutči – 120 let
• Klen Jan, amatérský archeolog, nar. 26. srpna 1907 v Dobrušce – 115 let
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• Krauser Karel, podnikatel, zemřel 1927 v Dobrušce – 95 let
• Krejzl Karel, betlemář, zemřel 22. května 1972 v Dobrušce –
50 let
• Křeček Václav, kronikář, 23. února 1782 v Dobrušce –
21. března 1857 v Písečné – 240 a 165 let
• Kuchař Josef, básník, nar. 14. listopadu 1847 na Cháborách
– 175 let
• Kupka František, malíř, zemřel
24. června 1957 v Puteaux – 65 let
• Laichter František, purkmistr, zemřel
27. února 1897 v Dobrušce – 125 let
• Mach Josef, učitel, kulturní pracovník,
nar. 13. listopadu 1922 v Domašíně –
100 let
• Machek Alois Daniel, spisovatel, zemřel 1882 v Nové Vsi – 140 let
• Malý Václav, zakladatel muzea, zemřel František Kupka.
9. března 1957 v Opočně – 65 let
• Marysko Karel, hudebník, zemřel 16. prosince 1957 v Nymburku – 65 let
• Matouš Václav, historik, zemřel
22. června 2007 v Opočně – 15 let
• Matoušek František, malíř, řezbář, hudební skladatel, zemřel 5. ledna 1987
v Dobrušce – 35 let
• Michl Karel, učitel, spisovatel, zemřel
25. února 1982 v Čížové u Písku – 40 let
• Novák František, hudebník, 2. prosince
1822 v Černčicích – 200 let
• Novotný Josef Jiří, hudebník, hudeb- Václav Matouš,
ní skladatel, zemřel 20. listopadu 1907 historik.
v Dobrušce – 115 let
• Nyčke Josef, hudebník, nar. 3. srpna 1912 v Dobrušce – 110
let
• Petr Jan František, kronikář, zemřel 9. května 1737 v Dobrušce – 285 let
• Pochobradský Jaromír, partyzán, zemřel 2. června 1977
v Opočně – 45 let
• Poláček Jindřich, hasič, betlemář, zemřel 20. prosince 1997
v Opočně – 25 let
• Pošar Miloš, malíř, zemřel 5. září 2007 v Praze – 15 let
• Práza Josef, řezbář, zemřel 13. prosince 1952 v Opočně – 70
let
• Prostředník Ludvík, brusič skla, nar. 3. července 1897 v Novém Městě nad Metují – 125 let
• Rejzek Antonín, kronikář, zemřel 10. května 1977 v Opočně
– 45 let
• Šaroun Václav, organizátor péče o památky, nar. 29. srpna
1907 v Dobrušce – 115 let
• Šperl Václav, sportovní činovník,
18. září 1922 v Sušici – 15. srpna 2002
v Opočně – 100 a 20 let
• Šrenk Alfred, fotograf, filmař, zpěvák,
9. června 1882 v Dobrušce – 140 let
• Vaněk Josef, podnikatel, starosta města,
zemřel 27. května 1962 v Dobrušce –
60 let
• Verner Pavel, barvíř, nar. 25. června
Václav Šperl,
1887 v Dobrušce – 135 let
• Víteček Jan Prokop, kněz, zemřel sportovní činitel.
18. července 1887 v Přepychách – 135 let
• Vopršálek Emil, kulturní pracovník, nar. 11. května 1852
v Josefově – 170 let
• Ziegler Josef Liboslav, kněz, obrozenecký spisovatel, nar.
10. července 1782 v Hradci Králové – 240 let
(re)
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Z KULTURY
Festival F. L. Věka trvale podpoří rada našeho kraje
Festival F. L.
Věka se zařadil
mezi nejvýznamnější kulturní akce našeho kraje. Jedním
z důkazů je trvalá záštita Rady Královéhradeckého kraje udělená na období
2022–2025.
Krajští radní se rozhodli trvale zaštítit
22 kulturních projektů a zároveň na jejich
podporu v příštím roce vyčlenili 5,2 miliónů korun. Z rychnovského okresu se
dostaly mezi vyvolené ještě Svátky skla
– Tavení skla dřevem v Deštném v Orlických horách a také Mezinárodní setkání
krajkářek a Krajkářské slavnosti ve Vamberku.
Jednou z podmínek udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje je
dlouholetá součást kultury regionu, dále
zapojování mladých lidí, inovativní obsah
a podobně.
(eda)

Bez koho by to nešlo aneb Večer ochotníků
Dovolte mi, abych navázala na milý
článek, který vyšel v prosincovém čísle Dobrušského zpravodaje. Pojednával
o slavnostním večeru ve velkém sále kina,
jenž vyvrcholil křtem knihy Letopisy divadla ochotnického v Dobrušce.
Autorka článku hovoří o večeru jako
o vydařené přehlídce umění a nadšení
dobrušských ochotníků. Toho si velmi vážíme. Jsme rádi, že vás, diváky večer potěšil stejně jako nás. Musím říci, že i my,
aktéři jsme si z něho odnášeli dobrý pocit,
byť v mnohých z nás před jeho zahájením
panovala značná dávka nervozity.

V této souvislosti je potřeba
uvést
jméno člověka,
který za celým
večerem stál,
ale kvůli nemoci se slavnostního večera
nemohl zúčastnit. Velké poděkování patří Jiřímu Raichlovi (na snímku), scénáristovi a režisérovi celého večera. Jirko,
děkujeme.
Tereza Štěpánová,
předsedkyně Divadelního spolku
F. A. Šubert

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – leden 2022
Beletrie pro dospělé
Karel Gott
Brit Bennett
Kathy Reichs
Ladislav Beran
Karen Swan
Jaroslav Konvička
Hugh Howey
Serena Burdicková
Tom Jurka
Miloš Schmiedberger
Julie Tottmanová

Má cesta za štěstím
Polovina tebe
Falešné kosti
Slzy galerky
Španělský slib
Učytelskej
Silo (trilogie)
Najdeš mě v Havaně
Cesta dvou
Nadčasové povídky psané
v kavárně Slavia
Vezmi mě domů: jak se z opuštěného
psa stala hvězda stříbrného plátna

Catherine Shepherd
Philippe Brenot
Marcela Mlynářová

Vražda v ledu
Sex komiks:
první komiksové dějiny sexuality
Zač je života loket

Naučná literatura pro dospělé
Ladislav Zibura
Prázdniny v Česku
Lenka Farkačová
Neučebnice ekonomie
Jung Changová
Velká sestra, malá sestra,
rudá sestra
Erika Fatlandová
Sovětistán
Milan Pleva
Rok včelaře
Hans E. Laux
Kapesní atlas hub
Marian Kechlibar
Zapomenuté příběhy 5
17
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Tomáš Etzler

Novinářem v Číně:
co jsem to proboha udělal?
Zkuste to doma sami
- péče o tělo a vlasy
Mise Haiti

Tomáš Šebek
Literatura pro děti
M. Daughtryová,
R. Lippincottová
Zbyněk Černík
Stanislav Havelka a kol.
Emma AdBågeová
Jan Švrček
Martina Drijverová
Tereza Pařízková
Tereza Verecká
Ben Brooks

Anna Vovsová
Robin Král
Lauren Childová

Náš tip pro tento měsíc:

Celou tu dobu
Velká dobrodružství medvěda
Nedvěda a medvídka Mišky
Famózní příběhy Čtyřlístku
Ďolík
Ostrov kormoránů
To kvůli mně
Stela v zemi tučňáků
Stropopodní žuchbuchy
Příběhy pro děti,
které se nebojí být výjimečné:
osudy skutečných kluků a holek,
kteří nemlčeli a nestáli při zdi
Zvířata & detektivové
Jeje jeje jeje, něco se mi děje!
Ruby Redfortová.
Podívej se mi do očí

Pro děti do 7 let:
úterý 4. ledna v 15 hodin
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské oddělení zve předškoláky a mladší školáky na další Pohádkování, kde si přečteme pohádku O Sněhové královně. Po pohádce si vytvoříme ledové
okno.
Sejdeme se opět první úterý v měsíci, tedy 4. ledna v 15 hodin v prostorách dětského oddělení městské knihovny.
Pro rodiče a děti do 2 let:
čtvrtek 13. ledna v 10 hodin v dětském oddělení
HRÁTKY PRO MRŇOUSKY
v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života
Městská knihovna zve rodiče a malé děti do 2 let na další
dopolední setkání na dětském oddělení. Akce proběhne v rámci projektu Bookstart – s knížkou do života. Čekají vás hry pro
nejmenší, básničky, říkadla, zpívánky, opičí dráha a pohádka.
K dispozici přebalovací pult a možnost zaparkování kočárků
uvnitř budovy. I starší sourozenci vítáni.

Literatura pro dospělé:
Lucie Lukačovičová: ZÁKON AZYLU
1. vydání, Epocha s.r.o., Praha, 2021,
317 s., 299 Kč
Kde jsou monstra, jsou i lovci. A náš
svět je jich plný – monster i těch, kdo
je loví. Heslo každého v téhle válce zní:
„Použij cokoli, co funguje, a přežij!“
V současné Praze to platí dvojnásob.
Jestli to někdo poznal na vlastní kůži, je
to Benedikt. Zbavený ochrany organizace lovců se může spolehnout jen na pomoc výstředního antikváře a dívku, která
je někdy děsivější než všechna monstra.
Literatura pro děti:
Moritz Petz, Amélie Jackowski: SMOLNÝ DEN
1. vydání, Euromedia Group, Praha,
2021, 25 s., 279 Kč
Za devaterými řekami a hustými lesy,
v jednom velkém stromě žije jezevec. Je
moc milý a má spoustu kamarádů, ale
zrovna dneska nemá svůj den. Nic se
mu nedaří a stává se mu jedna nehoda
za druhou – spadne lampa, rozbije se mu
jeho oblíbený hrníček a nemůže najít
pastelky, prostě den plný smůly. Jezevec
je z toho celý rozmrzelý a už neví, co má
dělat. Vydá se proto za svými kamarády, snad budou vědět, jak se
té smůly zbavit. Když však přijde ke svým přátelům, čeká na něj
obrovské překvapení. Pro děti od 3 let.
LOVCI PEREL
Na konci listopadu 2021 jsme ukončili již třetí ročník oblíbené
čtenářské soutěže Lovci perel. Soutěž tentokrát probíhala od 1.
června do 24. listopadu a zúčastnilo se jí 17 dětí. Během šesti
měsíců přečetly dohromady 137 knížek! Na nejlepší čtenářky
samozřejmě čekala odměna, nicméně ani další lovci bez ceny
neodešli. Ve dnech 1. – 10. prosince se uskutečnil v prostorách
knihovny Jarmark, na kterém si děti za body nastřádané z nepovinných soutěžních úkolů mohly vybrat další ceny. Těší nás, že
soutěž je u dětí stále populární a nebojí se zapojit ani prvňáčci,
kteří do tajů četby teprve pronikají.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021 | 2022
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
24. 12.

MUDr. Bergmanová Dita

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

25. 12.

MDDr. Borůvková Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

26. 12.

MDDr. Slouková Kamila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

01.01.2022

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

02.01.2022

MDDr. Havlíček Ondřej

Kvasiny 145, Kvasiny

771 155 445

Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
18
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ZE ŠKOL
Druhá školní mobilita s projekty Erasmus+
Poslední listopadovou
sobotu jsme se vrátili
(dva učitelé a pět studentů
z 8. G a 4. A dobrušského
gymnázia) z rumunské
Galaci (Galati), kde jsme
týden spolu s rumunskými, chorvatskými,
tureckými a italskými partnery pracovali na tématu ochrany vody v rámci projektu Let´s save the environment before
it´s too late.
Dostalo se nám krásného přijetí a naši
studenti byli opakovaně chváleni za svou
angličtinu, vystupování, prezentaci své
práce a v neposlední řadě za zpěv českých písní o vodě (s dvěma kytarami
a klarinetem!). Kromě práce ve škole
jsme byli na dvou celodenních výletech

spojených s tématem ochrany vody –
v deltě Dunaje a u moře, v krásném a starobylém přímořském městě Constanci.

Těšíme se na další spolupráci s našimi
partnery.
Petr Pokorný, Gymnázium Dobruška

Kurz programování v Pythonu na gymnáziu
Programovací jazyk Python se těší
v posledních letech velké oblibě. Využití
má hned v několika různých oblastech –
od práce s vědeckými daty přes strojové
učení a zpracování obrazu až po tvorbu
webových stránek. Právě kvůli schopnosti
efektivní analýzy a práce s daty roste raketově jeho popularita.
Příkladem využití Pythonu je třeba

Ukázka kódu pro kreslení v Pythonu.

oblast internetu věcí (IoT). S relativně
nízkými pořizovacími náklady na technologie (mikropočítač a různé senzory)
můžete naprogramovat aplikaci, která
umožní automatizovaně měřit teplotu návštěvníků v určitém prostoru. Nebo jednoduše vytvoříte program pro chytré
zalévání rostlin. Jazyk Python využili
dokonce i vědci z NASA pro dálkové ří-

zení vozítka Mars Rover i prvního dronu
na planetě Mars.
Python je programovací jazyk ideální
pro začátečníky. Má jednoduchou a čistou syntaxi - k odsazování se používá
tabulátor nebo mezery. V Pythonu se pro
bloky kódu nepoužívají závorky. Podporuje tři programovací paradigma (způsob
jak něco naprogramovat) - procedurální, funkcionální a objektové paradigma.
Z tohoto důvodu nemusíte svoje první
programy balit do tříd, nebo importovat
(zpočátku) nějaké knihovny. Má mnoho
datových typů, dokáže například počítat
i s komplexními čísly. Chyby v kódu programu se projevují až při spuštění. Program se spustí a běží až do okamžiku, kdy
je v kódu chyba - a to je pro začátečníky
velmi motivující, na rozdíl od jiných jazyků, kde by se program nespustil vůbec.
My už jsme programovat začali. Od listopadu běží na našem gymnáziu Kurz programování v Pythonu pro začátečníky.
Každou středu se scházíme on-line v prostředí Discordu a „kódíme“. A myslím, že
nám to jde moc dobře.
Ondřej Marek,
8. G Gymnázium Dobruška
19
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Vzkazy generací
V duchu projektu nazvaného Spojujeme generace byli požádáni „naši“ senioři
z Domova důchodců Dvůr Králové nad
Labem, aby „našim“ juniorům ze SPŠel•it
Dobruška poslali vzkazy.
Přišlo nám líto, že bychom krásné
vzkazy nechali bez odezvy, proto jsme
spolu s žáky druhého ročníku seniorům
odpověděli v rámci hodin českého jazyka.
Vzkazy následně žáci přepsali na papír
a nechali se s nimi vyfotit.
Na fotografii vidíte, jak jsme si s tématem poradili. Na chodbě naší školy vznikla drobná výstava.
Zde je ukázka několika vzkazů seniorů:
„Jsem na tomto světě, abych se poučil.
Dělejte to také.“ Karel 90 let
„Važte si zdraví.“ Danuše
„Více si važte rodičů. Rodina je důležitá,
proto odložte častěji mobily a sportujte.“
Josef 70 let
„Používejte selský rozum.“ Karel
„Buďte hrdí na český jazyk, náš mateřský.
Nenechte zmizet spisovný český jazyk.“
Milada
„Pomáhejte si, nemyslete jenom na sebe,
vyhněte se násilí, pěstujte opravdové kamarádství.“ Oldřich
„Važte si jeden druhého, ctěte každou profesi.“ Zuzana

Žáci naopak odpovídali:
„Nedokážu si představit, že jednou budu
starý. Respektuji to, že jste byli přínosem.“ Marek
„Ať vám zdraví ještě slouží. Žijte optimisticky.“ Dušan
„Nová generace, nový styl života. Nová
generace, ale pořád stejné zvyky. Nová

generace neznamená automaticky špatnou
generaci, také máme city a dokážeme se
vcítit do starších lidí.“ Štěpán
Spolupráce s Domovem důchodců
Dvůr Králové nad Labem si moc vážíme
a jsme vděční, že jsme mohli generace
smysluplně propojit.
(po, he)

Dobruška má konečně novou školní budovu
„Klobouk dolů, přátelé! Neskutečné
vybavení a podmínky pro vzdělávání. Konečně škola, která připravuje a učí praxí.“
To jsou slova, která zapsal do návštěvní
knihy jeden z návštěvníků nové školní budovy pro odborný výcvik. Ta se veřejnosti
poprvé představila v areálu Střední školy
– Podorlické vzdělávací centrum Dobruš-

20

ka při Dnech otevřených dveří o prvním
prosincovém víkendu.
V pátek ještě před druhou hodinou, kdy
se oficiálně dveře budovy poprvé otevřely
pro veřejnost, směřovaly kroky zvědavců a budoucích studentů k nové budově,
kde už vše bylo připraveno pro zvědavé
oči všech, kteří se přišli podívat. A tak

nový
vláknový
laser v největší
laboratoři v přízemí předváděl, co umí. Zručně mu pak
sekundovaly CNC obráběcí stroje ovládané studenty druhého ročníku. Největší
úspěch měli ale roboti KUKA, kteří našli
svůj „domov“ v druhé přízemní laboratoři. Tito kovoví obři udivovali přítomné
tím, s jakou lehkostí přemísťovali papírové krabičky z jednoho rohu do druhého,
a skupinovým tancem na tóny písně zpěvačky Adele.
Posledním místem, kam směřovaly
kroky návštěvníků v přízemí, byla nová
svařovna. Zatím ještě klidná a tichá i ona
ukazovala, jak má vypadat moderní svařovna budoucnosti.
První patro pak nabízelo pohled do deseti učeben vybavených novou výpočetní
technikou, 3D tiskárnami, stavebnicemi
robotů, tiskárnou a strojírenskými pomůckami pro budoucí strojaře.
Střední škola – Podorlické vzdělávací
centrum Dobruška čekala kvůli covidu-19
na otevření nové budovy pro veřejnost téměř rok. Všichni návštěvníci se přesvědčili, že nová školní budova pro odborný
výcvik právem patří mezi nejmodernější
školní objekty 21. století.
(jme)
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Žáci tančili se Star Dance
I v nelehké době, kdy
nás nemoc covid – 19
limituje v pořádání školních akcí, se naše škola
zapojila do celorepublikového projektu populární taneční soutěže Star Dance aneb Když
hvězdy tančí – Tančí celá škola.

Zadáním soutěže bylo natočit nesestříhané video s tanečními prvky od profesionálních tanečníků a známých osobností.
Akce se zúčastnili žáci 4. A pod vedením
vychovatelky Michaely Hůlkové a žáci
5. A pod vedením ředitelky Michaely Petráčkové.
Žáci si choreografii vymysleli a sestavili sami. Děti
se pro tanec nadchly. Své kreace si
zkoušely o přestávkách mezi lavicemi, na chodbách
i doma. Stejně jako
některým tanečníkům v originálním
vysílání Star Dance,

tak i tanečníkům školním se bohužel nevyhnuly povinné karantény nebo nemoc.
Nebylo proto vůbec snadné tance secvičit
a doladit.
Kostýmy 4. A zvolila ve stylu čertů
a andílků typické pro mikulášský čas,
ve kterém se video točilo. Třída 5. A zvolila společenský dress code. Všichni jsme
moc rádi, že vše dobře dopadlo a že jsme
se soutěže zúčastnili. Celá taneční videa
4. A a 5. A si můžete pustit i vy. Najdete
jej pod odkazem: https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/tancicelaskola/
Doufejme, že podobných projektů
bude do budoucna více a nejen tanečních.
Poděkování patří nejen žákům ZŠ Pulická, kteří se do soutěže s radostí, nadšením
a vervou zapojili, ale také pedagogickým pracovníkům, kteří umožnili žákům,
stát se na chvíli hvězdami tanečního
parketu.
Michaela Hůlková,
vychovatelka ZŠ Pulická

Stop šikaně i drogám
Ve středu 1. prosince se žáci 6. ročníků ZŠ
Františka Kupky zamýšleli nad tím, jak se mají
chovat k sobě navzájem, aby druhým neubližovali. Povídal si
s nimi vedoucí volnočasové klubu Vješák v Dobrušce Bc. Daniel Horák. O nebezpečí užívání drog besedovali žáci 8. ročníků
s Bc. Jiřím Vrbou, který přijel z Rychnova nad Kněžnou. Besedy
byly hrazeny z dotace Královéhradeckého kraje.
Jana Čížková,
školní metodik prevence ZŠ Fr. Kupky

Mikuláš ve škole

V pátek 3. prosince navštívily ZŠ
Františka Kupky dvě mikulášské družiny.
Dětí je hodně, tak aby to stihly a pobraly dárky a eventuální adepty do pekla.
Naštěstí čerti odešli s prázdnou a všichni byli odměněni. Hříšníci slíbili nápravu a k dobru byly připočítány i písničky
a básničky. Den si užili i deváťáci, jejichž
zásluhou se akce mohla uskutečnit.
Žáci 9. A a B
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Vánoční posezení
V pátek 10. prosince se v ZŠ Františka Kupky uskutečnilo vánoční posezení.
Přestože v současnosti platí různá epidemiologická nařízení, učitelé si i tak odpoledne užili. Součástí posezení bylo totiž
vystoupení známé české herečky Valérie

Výuka nové informatiky
Tento školní rok základní škola Františka
Kupky zavádí do výuky „novou“ informatiku. Předmětem výuky jsou moderní
technologie promítnuté do všech vyučovacích předmětů na naší škole.

Ve třídě 4. B děti v hodině vlastivědy
pracovaly s ozoboty při opakování krajů
České republiky. Dále děti procvičovaly dopravní značky a orientaci v mapě.
Žáky výuka bavila a práce s roboty jim šla
výborně.
(pc)

Zawadské a herce Hudebního divadla
Karlín Karla Bláhy. Vyslechli jsme si nejen recitaci krásných textů, ale i úžasné
árie z klasických operet. Na závěr mohli učitelé pokládat dotazy, na které jim
oba umělci rádi odpověděli. Děkujeme
za krásný podvečer a věříme, že to nebylo
poslední společné setkání.
vedení ZŠ Františka Kupky Dobruška

Žáci a učitelé ZUŠ odvedli profesionální práci
Milí Dobrušťáci! Doufáme, že jsme
vám pohodu vánočních dní zpříjemnili
i našimi on-line koncerty, a především tím
z kostela sv. Václava v Dobrušce, který se
měl konat naživo ve čtvrtek 9. prosince.
Měl… Jenže začali ubývat nejenom
žáci z plánovaného programu, ale i jejich
učitelé. Rozhodlo se tedy, že nám celý koncert natočí kameraman Honza Dušek. Ale
i z toho sešlo, protože jsme opravdu nevěděli, kteří účinkující nám vlastně do natáčení (předtáčení 2. 12. 2021) vydrží. A tak
jsme sbalili jen školní techniku a dvě odpoledne v kostele strávili s dětmi sami.
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Je
skvělé,
když se dají
dělat normální koncerty! Ano, děti nacvičí a stráví tím mnoho hodin, ale pak se
přijde na místo, tak hodinu předem, koncert se odehraje a zase se odejde. Další týden práce především pana učitele Lukáše
Koblásy – stříhání videí, dát dohromady
záběry z obou kamer, zvuk průvodního
slova z diktafonu… A nakonec to celé
„dostat“ na youtube a posléze i na facebook (tam se opravdu tak velká videa
nevejdou). Naučili jsme se mnoho nových
věcí, co se techniky a sítí týče.
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Přestože byl koncert pro nás zcela jiný,
máme z něho dobrý pocit, odvedli jsme
kus práce, která byla srovnatelná s profesionály. Těchto zkušeností využijeme pro
nahrávání především absolventských koncertů. Doufáme, že většina dalších koncertů již bude i s tou správnou atmosférou

místa, trémy, potlesku diváků, zkrátka
normální!
Moc děkujeme rodičům, že máme stále
jejich podporu, děkujeme našim žákům,
nejenom těm, kteří vystupují veřejně
a naši školu reprezentují, děkujeme zřizovateli i místní farnosti.

Do nového roku přejeme všem hlavně
moc a moc zdraví! Věříme, že se doba natolik uklidní, abychom se mohli vrátit k tradičním koncertům v sále ZUŠ, v dobrušské
synagoze i do Kina 70, nejenom s koncerty, ale také s divadelními a tanečními
ZUŠ Dobruška
vystoupeními.

Mikulášská nadílka
V pátek 3. prosince se v obou budovách dobrušské mateřské
školy rozezněl cinkot zvonků a čertovských řetězů. Do všech
tříd vstoupil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Děti přednesly básničky, zpívaly mikulášské písničky. Poté byly obdarované
balíčky s ovocem a sladkostmi. Těšíme se zase na příští rok. Děkujeme všem zaměstnancům za přípravu mikulášské nadílky.
MŠ J. A. Komenského v Dobrušce

Krásné Vánoce a do roku 2022
hodně zdraví a štěstí
přejí děti a kolektiv zaměstnanců MŠ
J. A. Komenského v Dobrušce
23
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Tříkrálová sbírka
poselství lásky a požehnání, přání pokoje, štěstí, zdraví
Na Dobrušsku po jednadvacáté!
Také letos chtějí koledníci přinést
do vašich domovů štěstí, zdraví, dlouhá
léta, a především požehnání do roku 2022.
Navzdory covidového viru. Nemusíte se
bát – zdraví vás, jakožto našich příznivců,
i koledníků je pro Charitu na prvním místě. Kdo by se bál otevřít,
může přispět i jiným způsobem.
Jsme připraveni koledovat s omezeným počtem skupinek
podle aktuálně ochotných dobrovolníků, kteří se nám přihlásili. Koleda proběhne pouze v bezpečném odstupu a při dodržení
pravidel.

FARNÍ CHARITA DOBRUŠKA organizuje

TěÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2022
KOLEDOVÁNÍ SKUPINEK OMEZENċ
nČkolika zpĤsoby:

Sobota 8.1.2022

DO
POKLADNIýEK UMÍSTċNÝCH
VE MċSTċ OD 1. – 16.1.2022
KOSTEL, PENNY MARKET, KAVÁRNA JINÝ KAFE, BUFET NA
NÁMċSTÍ, PEKÁRNA SÁZAVA, COOP POTRAVINY, ýESKÁ
SPOěITELNA, LÉKÁRNA DR.MAX, LÉKÁRNA NA POLIKLINICE,
MċSTSKÁ KNIHOVNA, PEKÁRNA MARTA U MLÝNA A NA SÍDLIŠTI

ON-LINE na www.trikralovasbirka.cz
1.- 31.ledna 2022
na úþet þíslo: 66008822/0800
variabilní symbol:777955024

VýtČžek bude použit na
pomoc seniorĤm, lidem v nouzi a zdravotnČ postiženým.

DċKUJEME za Vaši podporu!
Koledující Tři králové vám přinášejí radost a Boží požehnání.
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika,
pomůžete tak lidem v nouzi!

TŘÍKRÁL
LOV
V Ý KO
ONCERT V NEDĚLI 9. LEDNA OD 18
8 HOD
DIN NA ČT1

Protože ale určitě nenavštívíme všechny domovy, budete mít
možnost přispět i do statických pokladniček, které budou umístěny do 16. ledna na dvanácti místech v Dobrušce.
Hlavním koledovacím dnem v Dobrušce a všude, kde se
koleduje v okolí, bude sobota 8. ledna 2022.
Věřte, že jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně,
protože osobní setkávání je jedním z nejdůležitějších momentů
sbírky. Pokud to jen trochu půjde, budeme se snažit nepřipravit dárce o zážitek z koledy ani z požehnání, které koledníci
do domů přinášejí.
Za celý charitní tým
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777
Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777
Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

FINANČNÍ DAR lze také zaslat na účet: 66008822/0800 VS 777
ONLINE koleda na www.trikralovasbirka.cz
www.trikralovasbirka.cz
HLAVNÍ PARTNER

trikralovasbirka
PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

trikralova_sbirka
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Příběhy z Indie v Dobrušce
Až do 14. února 2022 bude na plotě
kolem kostela sv. Václava v Dobrušce
k vidění putovní výstava příběhů z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“.
Diecézní charita Hradec Králové tímto
způsobem vypráví příběhy úspěšných absolventů projektu Adopce na dálku®.
24

Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat dalším lidem. Mnozí
z dnes již dospělých absolventů prožívali v dětství těžké chvíle kvůli nemoci
nebo úmrtí jednoho z rodičů. Naštěstí se
jich ujali indičtí partneři projektu Adopce
na dálku®. Když se pak tito mladí lidé po-

stavili na vlastní nohy, začali někteří sami
finančně podporovat chudé děti a další jim
ve svém volném čase pomáhají třeba s domácími úkoly.
Dárci Diecézní charity Hradec Králové
podpořili od roku 2000 již bezmála 6700
indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání.
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Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se
v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou
postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost.
Více informací najdete na webu adopce.hk.caritas.cz.
Vojtěch Homolka

Háčkujeme chobotničky
Rádi bychom vám
touto cestou poděkovali za účast v projektu
háčkujeme chobotničky pro nedonošená miminka. Myšlenka

vznikla v Dánsku, kde odborníci zjistili,
že předčasně narozená miminka, která objímají chobotničky v inkubátoru a drží se
jejich chapadel, mají pravidelný srdeční
tep, lépe dýchají a jsou klidnější.

Díky vám se podařilo vybrat 104 různobarevných chobotniček, které jsme
předali neziskové organizaci Nedoklubko. Ta zajišťuje distribuci na příslušná novorozenecká oddělení. Projekt podpořilo
město Dobruška, na háčkování zakoupilo
bavlněnou přízi a výplň hraček. Na nákup
byly použity peníze z výtěžku městského
rouškomatu, proto jste se zapojili i vy,
kteří jste si během první covidové vlny
zakoupili ručně šité roušky. Všem dárcům
i tvůrcům chobotniček děkujeme!
(pč)
25
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Výtvarná výzva Světla Vánoc
Milé
děti,
rádi
bychom vám poděkovali
za
vánoční
přáníčka, která jste
rámci výtvarné výzvy

Světla Vánoc vyrobily. Celkem jste vyrobily přibližně 200 vánočních přání,
jež jsme předali těm, kteří v této složité době nemohou prožívat adventní
čas ve společnosti ostatních, především

našim seniorům. Konkrétně klientům
Pečovatelské služby v Dobrušce, klientům Farní charity v Dobrušce, dále
klientům z Domova Dědina Opočno
a dalším. Děkujeme, že jste nám pomohly
udělat radost a rozsvítit vánoční čas!
(pč)

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Naše nová pozvání
Čas vyměřený pro dny roku 2021 je již za námi a na nás čekají dny roku nového. Co vše nám přinesou, neví nikdo z nás,
ale všichni věříme, že vše to hezké nám bude zdobit i dny
v roce 2022.
Spolky Doteky naděje a Městská organizace seniorů Dobruška pro vás v loňském roce připravily spoustu posezení,
výletů a pobytů. Na všech našich akcích jsme si společně
užívali bezva čas a zůstalo nám hodně příjemných vzpomínek. V roce 2022 na vás čekají již naše pravidelná setkání, ale
také se připravuje realizace našich nových nápadů. Těšíme se
na nezapomenutelné chvíle se všemi, kteří přijmou pozvání
na tyto akce.
NA SLOVÍČKO
Ve středu 5. ledna v 9.30 hodin se sejdeme v Rýdlově vile
na prvním setkání v novém roce. Covid-19 nám překazil naše

adventní posezení, a tak si užijeme setkání Novoroční a společně, i když s malým zpožděním, přivítáme nový rok.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Čtvrtek 20. ledna bude dnem, kdy se v Rýdlově vile v 16.00
hodin sejdeme na sousedském posezení. Ani v letošním roce
nebudeme porušovat tradici, a tak mezi nás každý třetí čtvrtek v měsíci přijde zajímavý host. Toho lednového si necháme
jako překvapení.
Přejeme vám jen dny s úsměvy a laskavostí
Petr Tojnar a Renata s Xantem
Kontakty, dotazy a přihlášky:
renata.dobruska@seznam.cz
doteky-nadeje@seznam.cz
mobil 732 262 600
tel. 494 622 953

NEUNIKLO NÁM
Stromolezci na židovském hřbitově
Dlouhodobě připravovaná akce proběhla v prosinci v areálu židovského
hřbitova. Kácené stromy byly nemocné,
jednalo se o tři tuje udušené břečťanem,
které už svým stavem ohrožovaly bezpečnost návštěvníků a hrozily pádem na cenné památníky v podobě kenotafických
náhrobků židovským obětem nacistických
hrůz, a jeden smrk stříbrný, který začal
postupně usychat. Další dva smrky v jižní
26

části hřbitova bohužel svým kořenovým
systémem narušovaly nejstarší kamenné
stély ze 17. století. Stromolezci byli povoláni proto, že na hřbitov se běžná technika
nedostane, ale také s ohledem na ochranu
kulturní památky. K žádnému poškození stél naštěstí nedošlo a my se můžeme
dál těšit z jednoho z nejkrásnějších míst
v Dobrušce s dlouhou historií a vysokou
památkovou hodnotou.
(ps)

Číslo měsíce: 5
Vážení čtenáři, již pět let každý měsíc dostáváte do poštovních schránek
„nový“ Dobrušský zpravodaj. Dnes
držíte v rukou první vydání roku 2022,
které navazuje na již šedesát vydaných
čísel. Členové redakční rady přejí
všem pěkné počtení a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Jen
pro zajímavost: na straně 39 najdete titulní stránky všech pěti novoročních
vydání Dobrušského zpravodaje.

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2022

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V lednu oslaví významná životní jubilea
Jindřich Šváb
Jarmila Školníková
Františka Obršálová
Mgr. Antonie Fišerová
Marie Hamplová
Jiřina Hanáková
Josef Havrda
Karel Rejzek
Zdenka Krtilová
Libuše Bašová
Marie Mervartová

92 let
91 let
91 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let

Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Spáleniště
Dobruška, Pulická
Dobruška, Domašín
Dobruška, Křovice
Dobruška, Pulická
Dobruška, Spojovací
Dobruška, Za Universitou

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

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V listopadu z našich řad odešli
Miroslav Večeřa
Drahoslava Potočková
Anežka Netíková
Vlastislava Tačíková
Blanka Bartošová
Zdeňka Špačková

1928
1924
1939
1953
1930
1933

Dobruška
Dobruška
Spáleniště
Dobruška
Dobruška
Domašín

Čest jejich světlé památce!

Zemřel generálmajor
Jan Ploc
Dne 2. prosince 2021 zemřel po dlouhé a těžké nemoci generálmajor v. v. Ing. Jan Ploc (1942), první polistopadový velitel
letectva a protivzdušné obrany AČR. Dobrušku navštívil 9. října
2020, kde mimo oficiální návštěvy dobrušské historické radnice

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Leoš Dragúň (dr),
e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz, tel. 778 536 600.
Redakční rada: Bc. Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Jana Hedvičáková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný.
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Autoři fotografií: Pavel Štěpán, Petr Lžíčař, Miroslav Sixta,
Leoš Dragúň, Dana Ehlová, Miloš Kaňa, Honza Dušek,
Jana Melicharová, Eva Kolenová.
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Gymnázia Dobruška, SPŠel•it Dobruška,
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položil spolu s mjr. v. v. JUDr. Josefem Peškem kytici u pamětní
desky letce RAF brigádního generála v. v. Miroslava Štandery.
Tentýž den si ještě prohlédl expozici ve VGHMÚř v Dobrušce.
(re)
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ZE SPORTU
Dobrušští kuželkáři triumfovali v Seniorské lize
Tým kuželkářů KK Dobruška ve složení Vladimír Gütler, Jan Králíček, Marie
Frydrychová a Jan Sedláček zvítězil v jubilejním 10. ročníku Seniorské ligy Královéhradeckého kraje.
V konkurenci jedenácti týmů složených
z hráčů a hráček nad šedesát let dobrušští
kuželkáři triumfovali již potřetí, když
navázali na prvenství z let 2017 a 2019.
V průběhu šesti turnajů, které se hrály
systémem 4x60 hodů sdružených, nasbírali celkem 48 bodů (počet sražených kuželek 6166, průměr 1027,67). Druzí Draci
Trutnov získali 44 bodů a třetí Kumpáni
Vrchlabí vybojovali 40 bodů.
Dobrušští kuželkáři se prosadili i v konečném pořadí jednotlivců podle počtu
sražených kuželek. První místo obsadil Jan Králíček (celkem kuželek 1609,
průměr 268,2) těsně před svým oddílo-

Jan Králíček přebírá putovní pohár pro
vítěze.

Členové vítězného týmu KK Dobruška
(zleva) Vladimír Gütler, Marie Frydrychová, Jan Sedláček a Jan Králíček.

vým kolegou Vladimírem Gütlerem (celkem 1608, průměr 268,0). Jan Sedláček
skončil jedenáctý (celkem 1520, průměr
253,3) a Marie Frydrychová dvacátá (celkem 1435, průměr 239,2).
(dr)

Účastníci slavnostního zakončení 10. ročníku Seniorské ligy na kuželně v Hořicích.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI DOBRUŠKY 2021
Vedení města opět ocení úspěšné sportovce, kteří v roce 2021 skvěle reprezentovali nejen své oddíly,
kluby a tělocvičné jednoty, ale také naši Dobrušku.
Návrhy na nejlepší jednotlivce, sportovní kolektivy, trenéry a funkcionáře podávejte do 31. prosince 2021
písemně na podatelnu MÚ Dobruška nebo na e-mail d.ehlova@mestodobruska.cz.
Nominační formuláře a pravidla této ankety najdete zde:
https://www.mestodobruska.cz/mesto/dokumenty-a-formulare/nejlepsi-sportovci/
Slavnostní večer, během něhož budou oceněni úspěšní sportovci a zasloužilí funkcionáři z dobrušských sportovních klubů
a oddílů, se uskuteční ve středu 26. ledna v 18.00 hodin ve velkém sále Společenského centra – Kina 70.
Vstup zdarma na místenky, které budou k vyzvednutí v informačním centru od 10. ledna 2022.
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Z DOBRUŠSKÝCH FIREM
Historický úspěch dobrušské firmy
znamená zajištění výroby na řadu let

„Patříme druhému největšímu výrobci
polygrafických strojů na světě - firmě Koenig & Bauer už od roku 2005, a teprve
v posledních dvou letech se podařilo to, že
k nám do Dobrušky převádějí vlastní výrobu – na svoje stroje,“ řekl na úvod ředitel
firmy Koenig & Bauer Grafitec Ing. Luboš Moravec a doplnil: „Dosud jsme vyráběli vlastní tiskový stroj, nejmenšího
formátu, který se v rámci Koenig & Bauer
prodává. Poslední dva roky koncernu
dodáváme sestavy na jejich velké stroje,
kterých se prodávají násobky ve srovnání
s námi.“
Historický přelom
„Od začátku letošního roku byla do
naší fabriky převedena výroba části jejich
stroje nakladače RA145. Jedná se o velký, velmi důležitý uzel pro každý tiskový
stroj, který mateřská firma prodává. Dobruška se tím stala strategickým výrobcem
a dodavatelem v rámci celého koncernu.
Jsme tedy významným interním dodavatelem,“ uvedl ředitel.
Jeho slova doplnil kolega, finanční ředitel Ing. Zdeněk Forejtek: „Podařilo se
zastřešit koncepci firmy. Léta jsme vyrá-

běli vlastní tiskařské stroje. Pak se nám
podařilo sehnat další byznys pro třetí stranu. Postupně jsme na sebe nabalovali výrobu z koncernu KBA a v letošním roce se
podařilo dovršit významný převod výroby
na řadu let dopředu. Považuji to za maximální úspěch, protože jsme rozšířili
sortiment výrobků, a teď je zajištěno, že
budeme dodávat významné konstrukční
celky pro závod v Drážďanech. Znamená
to zajištění výroby na řadu let.“
Jistota do budoucna
Ing. Zdeněk Forejtek zdůraznil, že
dobrušskou firmu už tedy nepostihnou
výkyvy na trhu jako v době, kdy vyráběli
jednu řadu strojů a zažívali pokles výroby
o 20 i 30 procent, a pokračoval: „Jedná se
o obrovský úspěch. Už jsem ani nedoufal,
že se toho dočkám. Kvalitativně a strategicky jsme dnes úplně někde jinde. Je
na nás navázána výroba s obratem 500 až
600 milionů eur. Jsme zajištěni na řadu let
dopředu. Rozhodnutí už padlo, zrealizovaly se převody prací.“
Ing. Luboš Moravec jeho slova doplnil:
„Podařilo se zajistit klíčovou výrobu pro
vlastní matku a stát se strategickým dodavatelem pro koncern, který nás vlastní.“
Zájem o výrobky z Dobrušky v Izraeli
Nejen výroba pro německého vlastníka dnes „živí“ Koenig & Bauer Grafi-

tec, dlouhodobý zájem je také v Izraeli.
„Izrael nám jde opravdu dobře. Pro tuto
krásnou zemi vyrábíme už dvanáct let
a představuje to velký objem práce. Byť
jsme v Dobrušce, denně se u nás mluví
anglicky - bez znalosti jazyků to už tady
nejde,“ vysvětlil ředitel firmy.
Šikovní lidé mají v KBA dveře dokořán
S převedením výroby samozřejmě souvisí naléhavá potřeba navýšení počtu zaměstnanců. „Nyní zaměstnáváme zhruba
250 lidí a v této fázi potřebujeme navýšit
na 300. V současné chvíli hledáme šikovné lidi, kteří se chtějí naučit zajímavé
montážní práce. Podobný problém jsme
řešili už před třemi lety a vyhodnotili
jsme si, že řadu prací mohou dělat námi
zaučené ženy, které nemají strojírenské
učiliště. Dnes na montáži pracuje už téměř 20 procent žen a potřebujeme další
pro obsazení tzv. podskupin (jednodušší
a váhově lehčí práce). Na montáži nabízíme jednosměnné provozy,“ vyslal do éteru poptávku Ing. Luboš Moravec.
Nabídka pro muže
„Vedle toho sháníme muže, které jsme
ochotni zaškolit. Samozřejmě přednost
mají strojaři. Sháníme tedy muže, kteří
jsou ochotni se učit. Jedná se o mechaniky, montážní dělníky a obsluhu obráběcích strojů, samozřejmě techniky v oblasti
podpory výroby nebo nákupčí. Každému
nabízíme osobní rozvoj. Kdo bude mít zájem, má u nás ideální šanci jak v odborné
kvalifikaci, tak jazykové výbavě, dalších
školeních, včetně výjezdů a zaškolení
v mateřské firmě nevyjímaje,“ popsal současnou poptávku Ing. Zdeněk Forejtek.
Investice do zázemí firmy
K tomuto bodu Ing. Zdeněk Forejtek
řekl: „Pokročili jsme i ve vybavení firmy.
Zmodernizovali jsme sociální zařízení,
vybavili jsme se technologicky, vybavili
jsme novou montážní halu. Podmínky se
snažíme zlepšovat každým rokem. S jistotou zajištění výroby na řadu let i toto vše
dostává novou dimenzi.“
A závěr obou manažerů? „Jsme dnes
plnohodnotnou mezinárodní firmou se
zajištěnou prací na mnoho let dopředu.
Za tímto úspěchem je obrovský kus práce
našich spolupracovníků, kterým za to patří
náš dík.“
(eda)
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Můžu říct: Tohle jsem udělala já
PETRA KINZELOVÁ je mladá žena,
maminka krátce po mateřské dovolené. Se
strojařinou neměla nikdy nic společného,
přesto se zdá, že se ve firmě Koenig &
Bauer Grafitec tzv. profesně našla.

Je cítit, že vás práce baví.
Líbí se mi hlavně to, že za mnou je vidět práce, výrobek. Můžu říct: Tohle jsem
udělala já. Líbí se mi tady. Vyhovuje mi
i jednosměnný provoz, můžu vyzvedávat
dítě ze školky. Pokud tu jednáte na rovinu, na všem se dá domluvit. Vyhovuje mi
i kolektiv, kde jsou jak muži, tak ženy.
Jsou tady starší i mladší a nezažila jsem,
že by se mezi námi řešil nějaký problém.
My mladší nejsme nijak podceňovaní, naopak starší se nám snaží pomoct.

Kdy jste nastoupila do KBA?
Před dvěma lety.
Jaká je vaše původní profese?
Původní profesí jsem servírka, ale nastoupila jsem po mateřské.
V jakém oboru nyní pracujete?
Jako montážní dělník ve strojírenství.
Co jste se musela naučit?
Nářadí jako šroubovák nebo klíče mi
úplně cizí nebyly. Jelikož jsem se v tomto
směru osvědčila, byla mi nabídnuta práce montážního dělníka a můžu se v tom
jen zdokonalovat. Jako žena jsem třeba vůbec nevěděla, že jsou nějaké utahovací momenty pro utahování šroubů.

Tím, že nejsem vyučená ve strojírenství,
je to pro mě něco úplně nového a můžu
stále získávat nové poznatky. Vzhledem
k tomu, že jsem tady druhým rokem, vyzkoušela jsem si už i jiná pracoviště. Naučila jsem se ovládat i jeřáb, což je výhoda.

Petra Kinzelová při montážní práci.

A nějaký postup v kariéře?
Povýšila jsem už na složitější montáž.
Kdo je šikovný a jde mu to, dostane složitější práci, což znamená i finanční zvýhodnění. Jsem tady prostě spokojená.
(eda)

NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Ohnišovská dominanta v novém hávu
Jednou z dominant
Ohnišova je budova základní školy, která společně s novogotickým
kostelem sv. Cyrila a Metoděje z roku
1894 upoutá pozornost každého, kdo projíždí obcí.
Je to nadčasová, vzdušná a prostorná
budova s překrásným výhledem na celou
obec, její pole, zahrady, rodinné domky,
kostel, okolní lesy. V jejich zdech se vystřídaly generace ohnišovských občanů,
kteří zde získali základy vzdělání a vý-

chovy, což jim umožnilo start k dalším životním cílům. Budovu obklopuje rozsáhlý
areál zeleně, který je využíván základní
a mateřskou školou ke sportovním a relaxačním aktivitám.
Nelehké rozhodování o stavbě
Rozhodnutí o stavbě funkcionalistické
budovy základní školy čp. 182 na návrší nad obcí padlo ve 30. letech minulého
století a nebylo vůbec jednoduché. Stálo
mnoho úsilí těch, kteří toto řešení prosazovali, neboť stavba byla finančně velmi

nákladná. Nelze se tedy divit, že měla řadu
odpůrců a rozdělila tak obec na dva znesvářené tábory. Projekt vypracoval architekt Jindřich Freiwald, rodák z Hronova,
jež vtiskl svou originalitu řadě staveb nejen v blízkém okolí, ale v celé republice.
Novostavba byla dokončena v roce
1932 za poměrně vysokých finančních nákladů jeden milion Kčs. Na výkresech je
uveden jako stavitel Rudolf Jánský. Ohnišov je i na současné poměry klasickou malou obcí, o to více je třeba ocenit odvahu
projektanta a tehdejších iniciátorů stavby,

Archivní snímky nově postavené ohnišovské školy.
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že dokázali prosadit realizaci díla v této
podobě, na svoji dobu, a vlastně i na dnešní poměry, stále moderně působící objekt,
kterému čas neubral na nadčasovosti
a který stále plní své poslání – vzdělání
dětí. Jak majestátně a vpravdě futuristicky
musela na tehdejší obyvatele obce působit
běloskvoucí novostavba vypínající se nad
obcí, ve které plynul život fakticky stále
ještě v rytmu počátku 20. století?

Pomník odvahy a rozvahy
To, že prosazení novostavby školy
v tomto novém pojetí nebylo vůbec jednoduché, dokládají dopisy Jindřicha Freiwalda, uložené ve školní kronice z let
1880–1932. V nich se mimo jiné uvádí:
„Jsou to velmi trudné doby, z nichž zbývá
jediná jen naděje, že aspoň budoucnost
uzná, že jsme v obci postavili navzdory
všem těžkostem a potížím, o nichž se nezúčastněným
ani
nezdá, školu, jež
do dalšího století
bude okrasou obce,
pomníkem odvahy
a rozvahy na jedné
a nerozumem nekritičnosti a vědomé
špatnosti na straně
druhé.“
Nadčasový
moderní objekt
Prostorná
budova je třípodlažní
se vstupem lemovaným
klasickým
kovovým členitým
rámem s prosklením. Zadní trakt je
opět v jednoduchém
provedení s velkoplošnými
okny
hlavního schodiště
pro obsluhu pater
s učebnami, západní
stranu tvoří do oblouku
provedený
schodišťový prostor,
sloužící pro obsluhu pater bytu pro
zaměstnance školy.

Současná podoba školy po nedávných úpravách a opravách.

Množství rozměrných a symetricky umístěných okenních otvorů ve fasádě v kombinaci křížového a trojkřídlého členění
oken s nadsvětlíky zajišťuje budově a třídám světlo, prostor a dostatek vzduchu.
Stávající okenní výplně jsou již novodobého provedení, zachovávající alespoň
původní členění. Nad vchodem je umístěna zastropená lodžie, za kterou je kancelář
ředitele. Zábradlí lodžie je plně vyzděné
a hladce omítnuté. Celkově je hladká fasáda dekorována pouze mírně předsazenou
vrcholovou vodorovnou římsou. Budova
je zastřešena v hlavní části stanovou střechou, nad nižší zděnou částí na západní
straně je střecha valbová. Střešní krytina
šikmých ploch je tašková v barvě červené.
Přístavba tělocvičny a družiny
Na východní straně je střecha plochá
a zastřešuje přístavbu vzniklou koncem
80. let. Byla přistavena část, která v přízemí rozšířila mateřskou školu, v prvním patře je tělocvična a v druhém patře družina.
Přístavba i s osazenými dvěma řadami
oken navazuje na hlavní hmotu a v rámci
historické hmoty budovy, i svým zastřešením, nepůsobí rušivě.
S Masarykovým jménem
V ploše fasády je mezi druhým a třetím podlažím umístěn nápis „Masarykova
škola“. Jméno prezidenta T. G. Masaryka
nesla budova od doby vzniku nové školy v roce 1934. Nápis si podržela i v 50.
letech 20. století. Poté ale byl odstraněn
a pojmenování se nakrátko vrátilo i s nápisem zpět v roce 1968, ale již v roce 1970
muselo být z politických důvodů opět demontováno.
Po roce 1990 se všechna obecní zastupitelstva o školu vzorně starala, škola se
stala jednou z investičních priorit. V roce
1994 vedení obce zajistilo generální opravu střechy včetně klempířských prací,
byly instalovány nové elektrické rozvody
a na novou omítku se vrátil historicky doložitelný nápis Masarykova škola.
Po opravách je škola jako nová
V roce 2017 došlo k dílčímu zateplení
objektu, jednalo se především o výměnu
oken, úpravy uvnitř budovy a zateplení
a oprava střechy. V tomto roce obec také
pořídila nové lanové prvky na dětské
hřiště u školy. O dva roky později byly
v rámci řešení bezbariérovosti přizpůsobeny vnitřní prostory, upraveny vchodové
dveře a stání pro auta.
Zatím poslední akce zaměřená na snížení energetické náročnosti budovy proběhla v roce 2021. Jednalo se o zateplení
obvodových stěn, sanaci zemní vlhkosti
a o další opravy vnějších částí budovy.
Tím vše neskončilo. V nejbližší době je
v plánu vybudování parkoviště, oprava
přístupového schodiště a výměna zdroje
tepla. Ohnišovská škola je tak po právu
chloubou a dominantou obce.
(dr)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
leden 2022
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45,
☎ 494 629 668, 603 373 752 a 725 048 991
PROVOZNÍ DOBA V LEDNU
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA
Listopad – březen: prohlídky je možné objednat pro školní a jiné
skupiny na tel. 603 373 752 nebo 725 048 991.
DŮM FRANTIŠKA KUPKY
Listopad – březen: prohlídky je možné objednat pro školní a jiné
skupiny nebo individuálně na všední dny na tel. 603 373 752.
HISTORICKÉ EXPOZICE v hlavní budově vlastivědného
muzea jsou věnované dobrušským osobnostem, dějinám města
a dějinám dobrušské židovské obce. Součástí vstupu je i prohlídka židovské rituální očistné lázně – mikve a interiéru nově
zrekonstruované synagogy. Prohlídku je mimo hlavní sezónu
možné předem telefonicky objednat na pracovní dny, tel.
725 048 991. Vchod se nachází v budově muzea čp. 45 na Šubertově náměstí.

přehled akcí
Pátek 28. ledna v 20.00
Ples - Sbor dobrovolných hasičů Dobruška. K tanci a poslechu
hraje hudební skupina Pokrok. Bohatá tombola.
Všechny kulturní akce se budou konat, podle právě platných epidemiologických nařízení.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Hana Mňuková – olej na plátně
MALUJI JEN TAK PRO RADOST ZE ŽIVOTA
V tvorbě převažuje krajinomalba, momenty z cest i motýlí tématika.
Art pro ni představuje neohraničený relax.
Výstava je přístupná v úředních hodinách MÚ.
UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu
poskytne kurátor František Nagy – tel. 721 537 933.

RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou. Prohlídku
je ve vedlejší sezóně (říjen–duben) možné objednat v informačním centru na tel. 494 629 581 nebo v muzeu na tel. 725 048 991.
VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile.
Říjen – duben zavřeno.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA DOMU
FRANTIŠKA KUPKY
Sobota 15. ledna v 16 hodin
Nečekejte na jaro… Pokud jste to v roce 2021 nestihli, přijďte si
prohlédnout novou expozici v ulici Fr. Kupky čp. 323, v domě,
kde vyrostl světově známý malíř František Kupka. Instalací vás
provede vedoucí muzea. Pro děti je připravena hernička, kde si
mohou malovat a tvořit. Délka zhruba 30 minut, maximální počet
10 osob (v případě vyššího zájmu se vystřídáme). Prohlídku je
možné rezervovat na muzeum@mestodobruska.cz nebo na telefonu 603 373 752. Vstupné dobrovolné.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Středa 12. ledna v 19.00
ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ PRO POKROČILÉ
(1. lekce)
Středa 19. ledna v 19.00
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ (2. lekce)
Pátek 21. ledna v 20.00
MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ŠKOLY – PODORLICKÉ
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM DOBRUŠKA. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Pokrok
Středa 26. ledna v 19.00
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ (3. lekce)
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KNIHOVNA
Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738
VÝPŮJČNÍ DOBA:
Oddělení pro dospělé:
pondělí, úterý, středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.30
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 14.00
Ve čtvrtek je knihovna pro veřejnost uzavřena.
Oddělení pro děti:
pondělí 12.30 – 17.00
středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00
Výstava ve foyer knihovny na měsíc leden:
VÝTVARNÁ SKUPINA GAMA
Pro dobrušské přátele výtvarného umění
není název GAMA neznámým pojmem,
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IXKO
IXKO - Církev bratrská v Dobrušce
Dobruška, Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254,
e-mail: dobruska@cb.cz, www.ixko.eu
kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor
BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 hod. v Kině 70.
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
neboť se zde tato výtvarná skupina jako celek i jednotliví členové skupiny svými pracemi prezentovali již několikrát za dobu
dvaačtyřiceti let, po kterou společně vystupují pod tímto názvem. Dnes ji tvoří, po různých obměnách, pět zakládajících členů - Josef Benedikt z Dobrušky, Jan Holec z Javornice, Miroslav
Malý z Vamberka a Karel a Jan Martincovi z Kostelce nad Orlicí.
Jejich vztah je založen na přátelství, které bylo základním fenoménem vzniku skupiny, a vzájemném respektování osobních
výtvarných projevů. Vedle pravidelných měsíčních inspirativních setkání zachovávají členové i tradici vyznávající poctu běhu
života a přírodě při tradičních Vítáních jara a Loučeních s létem
v době rovnodenností. I když už věkem nejsou nejmladší, pociťují stále tu touhu tvoření něčeho, co je citově naplňuje a ostatní
zaujme a třeba i potěší.

Pastorační centrum (za farou):
AWANA (klub pro děti od 6ti let do 4. třídy ZŠ) - každé pondělí
v 16.30 hod.
Royal Rangers (klub pro děti od 3. třídy ZŠ) - každé úterý
v 16.00 hod.
Ulice Zd. Nejedlého 574:
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.30 hod.
Při setkáních platí aktuálně platná bezpečnostní opatření ohledně
covid-19.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program všech našich pravidelných akcí najdete na našich webových stránkách www.ixko.eu. Bližší informace získáte
také na výše uvedeném telefonním čísle.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Pátek 4. února 8 - 13 hodin
POLOLETKY - ŽÁDNÉ PĚTKY
Projektový den v Divadle Drak v Hradci Králové. Děti si v rámci
vzdělávacího programu Loutka na provázku vyrobí svoji dřevěnou marionetu a navštíví muzeum loutek. S sebou: větší svačinu,
roušku, malé kapesné.
Zdarma, podpořeno z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Přihlášky a bližší informace předem na ☎ 494 621 505 nebo
v DDM Dobruška, Domašínská 363.

HISTORICKÁ KOVÁRNA
Kostelní 364
KOVÁŘSTVÍ POŽÁR – otevírací doba
Leden: pondělí a středa 16.00 – 18.00,
sobota 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00.

VJEŠÁK
Náměstí F. L. Věka 24, ☎ 776 705 177
Pravidelná otevírací doba:
Vješák pro děti od 6 třídy: úterý a čtvrtek 16.00 – 18.00
Vješáček pro děti od 1. do 5. třídy: středa 16.00 – 17.30
Informace o jednorázových akcích naleznete na facebooku
a instagramu.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Sobota 1. ledna v 17.30
ZPÍVEJ 2
Repríza americké rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 110 min. České znění.
Sobota 1. ledna ve 20.00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Repríza romantické komedie SR/ČR. V hlavních rolích: Táňa
Pauhofová, Antónia Lišková, Gabriela Marcinková, Zuzana
Norisová, Emília Vášáryová, Dagmar Havlová a mnoho dalších.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 93 min.
Neděle 2. ledna v 15.00
DRAČÍ PRINCEZNA
Premiéra rodinné pohádky – Norsko. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kč. 85 min. České znění.
Neděle 2. ledna v 17.30
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Repríza amerického akčního sci-fi filmu. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 149 min. České znění
Neděle 2. ledna ve 20.00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Repríza romantické komedie SR/ČR. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 93 min.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 6. ledna v 10.00
JEDINĚ TEREZA
Repríza české romantické komedie. Příběh lásky, která se ocitla
v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 102
min.
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Čtvrtek 6. ledna ve 20.00
RAFFAEL – MLADÝ GÉNIUS
Premiéra italského dokumentárního filmu, který připomíná pět
set let od úmrtí renesančního malíře Raﬀaela Santiho (14831520). Mládeži přístupný. 100 Kč. 82 min.
Pátek 7. ledna ve 20.00
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Premiéra americké akční dobrodružné komedie. Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát
závod s časem a zastavit je. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč.
131 min. https://www.falcon.cz/film/the-kings-man-prvni-mise/
Sobota 8. ledna v 17.30
Neděle 9. ledna v 17.30
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Premiéra americké rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 96 min. České znění.
Sobota 8. ledna ve 20.00
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
Premiéra americké fantastické akční sci-fi komedie. Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu
z původního příběhu Krotitelů duchů. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 124 min. České znění.

Sobota 15. ledna ve 20.00
VŘÍSKOT
Premiéra americké hororu. 25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil
na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery,
oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět odkryje strašidelnou
minulost města. Mládeži nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 120 min.
Neděle 16. ledna v 15.00
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
Premiéra norské pohádky. Jedná se o nové zpracování legendární
pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta české filmové klasice
přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů. Mládeži
přístupný. Vstupné 120 Kč. 87 min. České znění.
Neděle 16. ledna v 17.30
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Repríza americké rodinné komedie. Vstupné 130 Kč. 96 min.
České znění.
Neděle 16. ledna ve 20.00
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Repríza české komedie. Obyčejné lidské příběhy o tom, co
nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kč. 109 min.
NÁHRADNÍ TERMÍN
odloženého divadelního představení
Pondělí 17. ledna v 19.30
INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE
Vstupenky již v prodeji v IC a v pokladně Kina 70 a webových
stránkách. Vstupné 390 Kč. Již zakoupené vstupenky jsou i nadále v platnosti.

Neděle 9. ledna v 15.00
ZPÍVEJ 2
Repríza americké rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 110 min. České znění.
Neděle 9. ledna ve 20.00
KLAN GUCCI
Repríza amerického thrilleru. Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 164 min.
Čtvrtek 13. ledna ve 20.00
MATRIX RESURRECTIONS
Repríza amerického akčního sci-fi filmu. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 148 min.
Pátek 14. ledna ve 20.00
POSLEDNÍ SOUBOJ
Repríza amerického historického dramatického filmu od režiséra
Ridleye Scotta. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 153 min.
Sobota 15. ledna v 17.30
KROTILÉ DUCHŮ: ODKAZ
Repríza americké fantastické akční sci-fi komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 124 min. České znění.
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PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 20. ledna v 10.00
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Repríza české dramatické komedie režiséra Radka Bajgara. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 90 min.
Čtvrtek 20. ledna, pátek 21. ledna a sobota 22. ledna
vždy ve 20.00
SRDCE NA DLANI
Premiéra české romantické komedie režiséra Martina Horského.
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde
nás potká. V hlavních rolích: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka, Kristína
Svarinská, Veronika Khek Kubařová a mnoho dal. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 95 min.
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Sobota 22. ledna v 17.30
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Repríza americké rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 96 min. České znění.
Neděle 23. ledna v 15.00
ZPÍVEJ 2
Repríza americké rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 110 min. České znění.
Neděle 23. ledna v 17.30
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Repríza amerického akčního sci-fi filmu. Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana... Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 149 min. České znění
Neděle 23. ledna ve 20.00
SPENCER
Premiéra dramatického filmu Německo/USA/VB/Chile. Manželství princezny Diany a prince Charlese už dávno vychladlo.
Přestože se množí drby o aférách a rozvodu, během vánočních
slavností v královnině sídle Sandringham je přikázán mír. Naplánováno je společné stolování, střelba a lov. Diana tuto hru zná.
Letos však budou věci úplně jiné. Spencer divákům představuje
to, co se mohlo stát během těch několika osudných dnů. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 111 min.

Pátek 28. ledna ve 20.00
Neděle 30. ledna ve 20.00
ZLATO
Premiéra dramatického thrilleru – Austrálie. Uprostřed rozlehlé
a nelítostné australské pouště se odehrává drsný thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lidskou mysl. Jak daleko dokáží
lidé zajít při cestě za nesmírným bohatstvím? Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 94 min.
Sobota 29. ledna v 17.30
Neděle 30. ledna v 15.00
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
Premiéra rodinného animovaného filmu – Rusko. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min. České znění.
Sobota 29. ledna ve 20.00
MORBIUS
Premiéra amerického akčního hororového sci-fi thrilleru. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.
Neděle 30. ledna v 17.30
SRDCE NA DLANI
Repríza české romantické komedie režiséra Martina Horského.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 95 min.

MALÝ SÁL

Středa 26. ledna v 18.00
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
DOBRUŠKY ZA ROK 2021
Slavnostní večer, během něhož budou oceněni úspěšní sportovci
a zasloužilí funkcionáři z dobrušských sportovních klubů a oddílů. Vstup zdarma na místenky, které budou k vyzvednutí v informačním centru od 10. ledna 2022.

1. - 9. ledna
VÝSTAVA OBRAZ1U REGIONÁLNÍHO MALÍŘE
PEPY KEJVALA: OUTKOVKY

NÁHRADNÍ TERMÍN
odloženého divadelního představení
Pondělí 27. ledna v 19.30
VESELÉ VELIKONOCE
Vstupenky již v prodeji v IC a v pokladně Kina 70 a webových
stránkách. Vstupné 390 Kč. Již zakoupené vstupenky jsou i nadále v platnosti.

10. – 31. ledna
VÝSTAVA 90 LET
NÁRODNÍ HÁZENÉ
V DOBRUŠCE
Výstavy budou otevřeny
v provozních hodinách Kina
70 a na požádání.

SPORT, RELAXACE A TĚLOVÝCHOVA
Aquaerobic
úterý a čtvrtek 18–19

KRYTÝ BAZÉN

Sauna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
Provozní doba – leden 2022
1. ledna 2022 KRYTÝ BAZÉN I SAUNA – ZAVŘENO
Bazén
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

13–16 a 19–21
13–18 a 19–21
pro veřejnost zavřeno
13–18 a 19–21

pátek
sobota
neděle

13–21
12–21
12–20

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
úterý
15.30 – 17.00 - rezervace 2 drah
a 17.00 – 17.30 hodin rezervace 1 dráhy
čtvrtek
15.30 – 17.00 hodin - rezervace 2 drah
a 17.00 – 17.30 hodin rezervace 1 dráhy
pátek
14.30 – 16.00 hodin - rezervace 1 dráhy

pátek
sobota
neděle

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

Ranní plavání (ve dnech školní výuky):
středa – pátek 6.00-7.30 hodin
Spinning s Alenou
úterky a čtvrtky od 16.30

Spinning s Liborem
pondělky od 16.30
pátky od 16.30 a 17.45

Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz
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Křížovka o ceny
Tajenka dvanáctého Dobrušského zpravodaje roku 2021 souvisela s vánočním
stromem na náměstí F. L. Věka. Pětatřicetiletý stříbrný smrk k nám doputoval
z Pohoří v sobotu 20. listopadu a slavnostně rozsvícen byl první adventní neděli –
28. listopadu. Tajenka 12/2021 zněla násle-
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dovně: VÁNOČNÍ STROM VYROSTL
V POHOŘÍ.
Z osmapadesáti úspěšných luštitelů byli
vylosováni tři výherci: Jana Burianová
z Valu, Miloš Malý a Jana Lenomarová
z Dobrušky. Gratulujeme! Šťastní výherci
se mohou těšit na knihy s tematikou spjatou
s Dobruškou, poukázky obdrží 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 soboty 15. ledna.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.

NÁPOVĚDA: BARIL, AKOV, VEBR, ÁN, MAAT.
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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Koenig & Bauer Grafitec s. r. o. se sídlem v Dobrušce

Hledáme zamĢstnance na pozice:
Manipulant
Elektromechanik
Strojírenský dĢlník
Montážní dĢlník
Obsluha CNC strojƽ
Odborný pracovník nákupu
Nabízíme:
~ zázemí úspĢšné mezinárodní spoleēnosti ~
~ stabilní práce s možností osobního rozvoje ~
~ nástup do práce okamžitĢ ~
~ zamĢstnanecké benefity ~
~ práce v jedné smĢnĢ ~
Pokud Vás naše nabídka zaujala vyplŸte prosím kontaktní
formuláƎ na adrese :
https://kba-grafitec.cz/kariera/
nebo telefonujte na ēíslo 602 271 667.

Technické služby
města Dobrušky

AUTOLAKOVNA
Vlastimil Kohout

Autolakovna Doly þp.366, 518 01 Dobruška 518 01

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

KOUPÍM STARÉ
PIVNÍ LAHVE A SKLENICE
S NÁPISY PIVOVARģ

Hledáme elektrikáře na hlavní pracovní poměr.
Požadujeme: SOŠ v oboru, vyhláška 50, § 6, 7,
řidičský průkaz typu C.
Pracovní doba: 6.00 – 14.30.
Typ práce: údržba a opravy el. zařízení budov
a veřejného osvětlení,
práce s vysokozdvižnou plošinou ve výškách.
Informace: Vlastislav Kunc, tel. 602 240 343,
e-mail: v.kunc@mestodobruska.cz

MÍSTO I PRO VAŠI
INZERCI

Z NAŠEHO REGIONU.

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

SBċRATEL
38

TEL. 732 170 454

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
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PĚT LET svého trvání oslavil v těchto
dnech „nový“ Dobrušský zpravodaj. Rozhodnutí o vydávání městského periodika
s barevnou obálkou a větším stranovým
rozsahem padlo v roce 2016. V září vyšlo
zkušební číslo ještě s názvem Dobrušský
list a k 1. lednu 2017 každá rodina poprvé
a zdarma obdržela Dobrušský zpravodaj,
jenž nahradil tehdejší dvě vycházející periodika - Kulturní kalendář a Dobrušský
list.
Dobrušský zpravodaj je jedním z řady
prostředků vzájemné komunikace mezi
pracovníky města a městského úřadu
s obyvateli Dobrušky. Šedesát dosud vydaných čísel přineslo řadu zpráv, informací
a zajímavých článků. Dnes držíte v rukou
jedenašedesáté vydání, první v roce 2022.
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VÁNOČNÍ KONCERT 4 TENOŘI. Zcela zaplněný velký sál Společenského centra – Kina 70 aplaudoval vystoupení Mariana Vojtka,
Pavla Vítka, Jana Kříže a Michala Bragagnola, kteří zazpívali muzikálové šlágry, hity Karla Svobody i písně z nového alba, samozřejmě nechyběly koledy a nejznámější vánoční písně.

SWING NYLONOVÉHO VĚKU. Ondřej Havelka přivezl v neděli 21. listopadu do Dobrušky své Melody Makers. Diváci ve velkém
sále Společenského centra – Kina 70 se přenesli do nylonového věku, prvních tří poválečných let. Během koncertu zazněly nejpopulárnější skladby z této vrcholné éry bigbandového swingu.
SEDMDESÁT PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ zaplnilo od 15.
do 19. prosince prostory bývalé Komerční banky v budově městského úřadu. Poutavé exponáty z bohaté sbírky Josefa Králíčka
zaujaly pozornost malých i velkých návštěvníků a dokonale navodily vánoční atmosféru.

