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SEDMÁ DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU

Sedmý ročník Dobrušské filmové klapky slavnostně odstartoval ve sladovně rodinného
pivovaru Rampušák vernisáží znovuotevřené výstavy Příběh jednoho domu.
Vrcholem odpoledního programu sobotního filmového maratonu ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 byla
návštěva manželů Evy a Václava Hudečkových. Houslový virtuos převzal z rukou předsedy Spolku F. L. Věka Ladislava
Horčičky a starosty Petra Lžíčaře Cenu Festivalu F. L. Věka. Velký aplaus sklidil rovněž opočenský hudební skladatel
Luboš Sluka, který 13. září oslavil 94. narozeniny. Více podrobností z Dobrušské filmové klapky najdete na straně 11.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
uplynulý měsíc přinesl v našem městě řadu kulturních
a společenských
akcí. Velkou pozornost samozřejmě poutaly volby
do městského zastupitelstva, které
skončily vítězstvím Sdružení nezávislých
kandidátů – Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky. Ačkoliv účast na volbách
v našem městě klesla proti roku 2018 téměř o osm procent, je přesto ve srovnání
s celostátním průměrem (46,07 %) stále
nadprůměrná (50,92 %). K urnám přišlo
2 682 voličů. Děkuji, že vám není budoucnost města lhostejná.
Volební dny se letos nesly v duchu
tradičních Svatováclavských slavností.
Program nabídl pestrou směsici koncertů,
výstav, trhů a akcí. Magnetem byl páteční koncert kapely MIG 21, který přilákal
na dobrušské náměstí na tři tisícovky diváků. Jsem přesvědčen o tom, že letošní

slavnosti se (i díky zlepšenému počasí)
vydařily a všichni si je užili podle svého.
Slavnostní víkend zakončil výjimečný koncert v rámci Festivalu F. L. Věka.
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
s dirigentem Petrem Popelkou a houslistou Josefem Špačkem vystoupili v tovární
hale Koenig & Bauer Grafitec a nadchli
všechny přítomné. Děkuji všem, kdo se
podíleli na přípravě.
Již posedmé patřil Rodinný pivovar
Rampušák a Společenské centrum – Kino
70 milovníkům dobrých filmů. Dobrušská
filmová klapka opět nabídla doslova nabitý
program, ozdobený účastí řady osobností filmového a hudebního světa. Cením si
toho, že hlavním dramaturgickým osobám
klapky Pavlu Štěpánovi a Pavlu Taussigovi se daří držet laťku stále hodně vysoko.
Už se všichni těšíme na příští ročník.
Jsem rád, že se podařilo dotáhnout
do zdárného konce náš největší městský projekt, a to stavbu nové sportovní
haly Pulická. Ihned po kolaudaci začalo
moderní sportoviště sloužit žákům škol
a sportovním oddílům. Dobrušští sportovci mají k dispozici prvotřídní zázemí

ke zlepšování své výkonnosti. Ať se všem
v nové hale daří co nejlépe.
O tom, že je Dobruška městem sportu, jsme se přesvědčili při osmém ročníku běhu městem. Navzdory chladnému
a deštivému počadí se na start postavilo
celkem sedmapadesát velkých i malých
závodníků. Všichni, co proběhli cílem,
zaslouží velké absolutorium.
Na závěr mně dovolte, abych vás pozval
na slavnostní večer města, který se uskuteční ve středu 5. října od 19 hodin ve Společenském centru – Kině 70. V průběhu
večera budou oceněny osobnosti, jež se
zasloužily o rozvoj našeho města. Moderování večera se zhostí zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková, těšit se můžete
na vystoupení žáků ZUŠ a na recitál saxofonisty Felixe Slováčka. Jste srdečně zváni.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 2 682
Ve dvanácti okrscích volili občané Dobrušky patnáct členů zastupitelstva. K urnám přišlo 2 683 voličů, což představuje volební účast 50,92 %. Hlasy voličů rozhodly o tom, že místo novém zastupitelstvu získali Miroslav Sixta (1264 hlasy),
Pavel Štěpán (1173), Petr Lžíčař (1059), Karel Brázdil (976), Ivan Koláčný (961)
a Martina Rašková (830) - všichni Sdružení nezávislých kandidátů – Veřejnost
pro všestranný rozvoj Dobrušky, Petr Sadovský (779) a Jana Melicharová (559)
- ANO 2011, Jiří Gregor (738) a Petr Poláček (508) - Koalice pro Dobrušku, Petr
Tojnar (579) a Adéla Hradecká (461) - Naše Dobruška a STAN, Jan Špaček (429)
a Libor Hájek (405) - Občanská demokratická strana a Petr Poláček (373) - Pro
moderní Dobrušku.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
Volební účast 50,92 %
Celkový počet odevzdaných platných hlasů: 36 761
Číslo strany

Název strany/koalice

Počet hlasů

Počet %

Počet mandátů

4.

SNK - Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky

12 670

34,47 %

6

5.

ANO 2011

6 207

16,88 %

2

3.

Koalice pro Dobrušku

5 221

14,20 %

2

2.

Naše Dobruška a STAN

4 624

12,58 %

2

7.

Občanská demokratická strana

4 144

11,27 %

2

1.

Pro moderní Dobrušku

2 585

7,03 %

1

6.

Dobruška pro Vás

1 310

3,56 %

0
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Úplná znění usnesení zastupitelstva a rady města jsou zveřejněna na internetových
stránkách města.

Rada města
dne 22.08.2022
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
16/2022 dle přiloženého návrhu
– uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod pro městský bytový
dům čp. 1060 v ulici Fr. Kupky se společností AQUA SERVIS, a. s.
– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce se společností
KERSON spol. s r. o., jímž se upravuje rozsah provádění díla a současně se zvyšuje celková cena díla o 1.429.055,88 Kč bez DPH
na celkových 20.946.110,95 Kč bez DPH
– zahájení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky Dodávka nábytku pro sportovní halu v Dobrušce formou odeslání výzvy
o zahájení výběrového řízení těmto obchodním společnostem: HELAGO-CZ, s. r. o.,
KAREJA, s. r. o., Kenast, s. r. o., KXN CZ,
s. r. o., a SANTAL, spol. s r. o.
– výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek
a všech jejích dalších příloh pro výběrové
řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky Dodávka nábytku pro sportovní halu v Dobrušce
– zahájení výběrového řízení na zhotovitele
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výstavba víceúčelového hřiště
u ZŠ Pulická, Dobruška formou odeslání
výzvy o zahájení výběrového řízení těmto
obchodním subjektům: ČESKÝ TRÁVNÍK
s. r. o., Umělky s. r. o., Technika Rokytnice
s. r. o., SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r.
o., VRŠA - SPORT s. r. o., JM Demicarr, s.
r. o., M&M Sportovní povrchy, s. r. o., StavoSport, s. r. o., SWIETELSKI stavební, s. r.
o., a SPORT CONSTRUCTION, 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 Výstavba
víceúčelového hřiště u ZŠ Pulická, Dobruška
– objednání provedení terénních úprav na pozemku parc. č. 1290/9 v kat. území Dobruška u společnosti PS BRNO, s. r. o.,
za nabídkovou cenu 483.781,72 Kč vč. 21 %
DPH
– předání starých, nemoderních, poškozených, nefunkčních, opotřebených, neopravitelných, pro město nepotřebných
a nepoužitelných nalezených věcí uvedených v zápise z jednání likvidační komise
č. 3/2022 konaného 01.08.2022, k prokazatelné fyzické a ekologické likvidaci
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Pulické, Na Příčnici, Fr. Kupky
– program veřejného zasedání Zastupitelstva

4

města Dobrušky dne 12.09.2022
– uzavření smlouvy o poskytování bezpečnostní služby a smlouvy o výpůjčce na bezplatné zapůjčení datového vysílače REGAE
GTbz ev. č. S3225A se společností PCO
VIDOCQ s. r. o.
– uzavření smlouvy o poskytnutí nosiče
s rozmnoženinou fotografie a svolení k užití
s Českou televizí, jejímž předmětem je poskytnutí fotografií do vydávané publikace
o Františkovi Filipovi
– navýšení počtu zaměstnanců organizační
složky Sportovní zařízení města Dobrušky
o dva z důvodu zajištění provozu Sportovní
haly Pulická v Dobrušce. Jedná se o pozici
správce a uklízečky

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit provedení rozpočtového opatření
číslo 17/2022 dle předloženého návrhu
– vydat Změnu č. 6 Územního plánu Dobruška formou opatření obecné povahy
– schválit směnu pozemku parc. č. 1098/2
o výměře 108 m2 v obci Dobruška a k. ú.
Domašín u Dobrušky ve vlastnictví města
Dobrušky a pozemku parc.č. 1111 (ostatní
plocha) o výměře 48 m2 v obci Dobruška
a k. ú. Domašín u Dobrušky. Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá
cena pozemku směňovaného městem činí
86.400 Kč, dohodnutá cena pozemku směňovaného panem XXXXX činí 38.400 Kč
– schválit poskytnutí dotace na projekt - pořízení kompresoru Hasičskému záchrannému
sboru Královéhradeckého kraje
– schválit poskytnutí dotace na činnost v roce
2022 – zajištění provozu pojízdné prodejny
pro místní části města Dobrušky Domašín
a Běstviny společnosti Marta spol. s r. o.
– neschválit poskytnutí dotace na sociální
službu Osobní asistence Farní charitě Dobruška z důvodu, že na základě zcela totožné
žádosti podané stejným žadatelem již dne
17.05.2022 Zastupitelstvo města Dobrušky svým usnesením č. ZM 13/20/2022 ze
dne 13.06.2022 schválilo poskytnutí dotace
tomuto žadateli ve výši 99.300 Kč, a dále
z důvodu vyčerpání finančních prostředků určených rozpočtem města Dobrušky
na poskytování dotací v roce 2022
– schválit 13. vydání organizační směrnice č.
OS/15 Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky
– schválit udělení ceny města Dobrušky - zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za osobní podíl na rozvoji Dobrušky
panu XXXXX
– schválit udělení ceny města Dobrušky stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky v oblasti zdravotnictví a kulturního života paní XXXXX
– schválit udělení ceny města Dobrušky bronzové medaile Za zásluhy o rozvoj měs-

ta Dobrušky v oblasti školství a kulturního
života paní XXXXX a panu XXXXX
– schválit udělení ceny města Dobrušky bronzové medaile Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky za propagaci města v podnikatelské oblasti panu XXXXX

jmenuje
– komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení a hodnocení
nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka nábytku pro sportovní halu v Dobrušce v tomto složení: Miroslav
Sixta, místostarosta, Jan Jirák, vedoucí organizační složky města Dobrušky Sportovní zařízení města Dobrušky, Mgr. Martin Pošvář,
referent odboru rozvoje města
– hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení
a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce Výstavba
víceúčelového hřiště u ZŠ Pulická, Dobruška v tomto složení: Ing. Ivan Ešpandr,
vedoucí odboru rozvoje města, Ivo Hagara,
investiční technik, Radek Stejskal, Dis., referent odboru rozvoje města

byla seznámena
– s oznámením o zahájení revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Mělčany u Dobrušky, kterou zaslal Katastrální
úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Revize
údajů bude probíhat v období od 01.11.2022
přibližně do 31.08.2023

souhlasí
– s umístěním a užíváním klimatizační jednotky DAIKIN SENSIRA INVERTER dle
nabídky ze dne 06.06.2022 v užívaných
nebytových prostorech budovy polikliniky
v Dobrušce (vnitřní část klimatizační jednotky) a na vnějším plášti budovy (venkovní
část klimatizační jednotky) a s provedením
potřebného propojení jejích vnitřních a venkovních částí, společností VISUS, spol. s r.
o., a to vše za přiložených podmínek

neschvaluje
– - poskytnutí neinvestiční dotace na činnost
v roce 2022 spolku HC Medvídci Dobruška
z. s. z důvodu dočerpání finančních prostředků vyčleněných v letošním rozpočtu
pro poskytování dotací

Rada města
dne 05.09.2022
schvaluje
– dočasné navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Dobruška, odboru finančního a školského o jednoho od 01.11.2022
do 18.11.2022. Důvodem je předání agendy
a zaučení nového zaměstnance před odchodem referentky do předčasného starobního
důchodu
– zřízeným příspěvkovým organizacím přijetí
peněžních darů od sdružení rodičů ve školním roce 2022/2023 Základní škole Františka Kupky od Spolku rodičů a přátel školy
při Základní škole Františka Kupky v Dobrušce dar v maximální výši 90.000 Kč, Základní škole, Dobruška, Pulická od Klubu
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

přátel školy Pulická, Dobruška, z. s., dar
v maximální výši 50.000 Kč a Základní
umělecké škole, Dobruška od Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy v Dobrušce dar v maximální výši 20.000 Kč
11. vydání organizační směrnice číslo
OS/17 Výše stravného při pracovní cestě
zaměstnanců města Dobrušky s účinností
od 20.08.2022
objednání realizace veřejné zakázky Oprava zpevněné plochy v Archlebových sadech
před kulturním domem u společnosti STAVOS Dobruška, s. r. o., za 391.234,19 Kč
vč. 21 % DPH
uzavření veřejnoprávní smlouvy o změně
využití území nahrazující územní rozhodnutí na stavbu Výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ Pulická, Dobruška
uzavření dodatku k objednávce č. 205
uzavřené s panem Lukášem Kočím, IČO
01296639, jímž bude sjednáno zvýšení ceny
objednaného nerezového zábradlí pro sportovní halu v Dobrušce o 48.109,60 Kč vč.
DPH 21 % na 590.613,10 Kč vč. DPH 21 %
zaslání oznámení (reklamace) vad projektové dokumentace pro stavbu Sportovní hala
v Dobrušce, ulice Pulická a vady dle této
dokumentace zhotovené stavby s uplatněním práva města Dobrušky na přiměřenou
slevu z ceny vadné projektové dokumentace
a práva na slevu z ceny vadné stavby Architektonickému studiu Hysek, spol. s r. o.
zaslání oznámení (reklamace) vady díla,
stavby Sportovní hala v Dobrušce, ulice
Pulická s uplatněním práva města Dobrušky
na přiměřenou slevu z ceny díla zhotoviteli
stavby, společnosti PS BRNO, s. r. o.
vyřazení majetku města Dobrušky dle přiložené žádosti příspěvkové organizaci města
Dobrušky Základní umělecká škola, Dobruška
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro
umístění vodovodní a kanalizační přípojky
uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na vybudování nového sjezdu z účelové
komunikace na pozemku parc. č. 634/22
v obci Dobruška a k. ú. Pulice ve vlastnictví
města Dobrušky na pozemek parc. č. 634/4
v obci Dobruška a k. ú. Pulice
prominutí platby za stánek Střední průmyslové škole, Odborné škole a Základní škole,
Nové Město nad Metují, pracoviště Opočno, při prodeji na Svatováclavských slav-

nostech dne 24.09.2022
– Návštěvní a provozní řád sportovní haly
v Pulické ulici čp. 1066 v Dobrušce
– bezplatné využívání sportovní haly v Pulické ulici čp. 1066 v Dobrušce školami
(Základní škola, Dobruška, Pulická 378,
518 01 Dobruška; Gymnázium, Dobruška,
Pulická 779, 518 01 Dobruška a Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum,
Pulická 695, 518 01 Dobruška) pro hodiny
tělesné výchovy v rámci školní výuky a pro
jiné aktivity škol po dobu školního roku
od 12.09.2022 do 30.06.2023

pověřuje
– starostu města rozhodováním o změnách
počtu odběrných míst spočívajících v jejich
zrušení/odebrání či zřízení/přidání nových
odběrných míst v souladu se smluvními
podmínkami platnými pro příslušné dodávkové období

Zastupitelstvo města
dne 12.09.2022
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 11/2022 –
16/2022 schválenými Radou města Dobrušky

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
17/2022 dle předloženého návrhu
– 13. vydání organizační směrnice č. OS/15
Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky
– název nové ulice na pozemcích parc. č.
2150/82 a 2150/48 v katastrálním území
Dobruška „Generála Štandery“
– směnu pozemku parc. č. 1098/2 o výměře
108 m2 v obci Dobruška a k. ú. Domašín
u Dobrušky ve vlastnictví města Dobrušky
a pozemku parc. č. 1111 (ostatní plocha)
o výměře 48 m2 v obci Dobruška a k. ú.
Domašín u Dobrušky. Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá
cena pozemku směňovaného městem činí
86.400 Kč, dohodnutá cena pozemku směňovaného panem XXXXX činí 38.400 Kč
– udělení ceny města Dobrušky - zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
za osobní podíl na rozvoji Dobrušky panu
Karlu Jouklovi
– udělení ceny města Dobrušky - stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
v oblasti zdravotnictví a kulturního života
paní MUDr. Miroslavě Konrádové

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 15. 8.: kontrolní den na stavbě
čp. 777
■ Úterý 18. 8.: setkání se zástupci spolků a městským architektem Ing. arch.
Tomášem Haromem - představení koncepce směrování rozvoje Městského
stadionu Václava Šperla
■ Pátek 19. 8. – neděle 21. 8.: účast
na Svatoštěpánských oslavách v partnerském městě Velký Meder
■ Pondělí 22. 8.: schůze rady města,
kontrolní den na stavbě čp. 777, zahájení hudebního festivalu Zlatá pecka
v Chrudimi
■ Středa 24. 8.: jednání o ubytování ukrajinských běženců v sokolovně
■ Čtvrtek 25. 8.: jednání finančního vý-

■
■
■
■

■

boru zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
Pátek 26. 8.: Den otevřených dveří
v novém Domově pro seniory Rudolf
v Opočně
Pondělí 29. 8.: kontrolní den na stavbě
čp. 777
Pátek 2. 9.: kontrolní den na stavbě viladomů
Neděle 4. 9.: představení Divadla
Járy Cimrmana Hospůdka Na mýtince
ve velkém sále Společenského centra Kina 70
Pondělí 5. 9.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě čp. 777, jednání
s novým ředitelem ZD Dobruška Ladislavem Kocourkem

– udělení ceny města Dobrušky - stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
v oblasti školství a kulturního života paní
Mgr. Antonií Fišerové
– udělení ceny města Dobrušky - bronzové
medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti školství a kulturního života
panu Josefu Kejvalovi
– poskytnutí účelové investiční dotace ve výši
300.000 Kč na projekt Pořízení kompresoru
pro plnění tlakových lahví pro stanici Hasičského záchranného sboru v Dobrušce,
poskytovanou v roce 2022 příjemci Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 60.000 Kč společnosti MARTA,
spol. s r. o., na činnost – zajištění provozu
pojízdné prodejny pro místní části Dobrušky Běstviny a Domašín v roce 2022
– zařazení bodu Poskytnutí daru Farní charitě Dobruška na program dnešního zasedání
zastupitelstva
– poskytnutí peněžního daru ve výši
50.000 Kč příjemci Farní charita Dobruška

vydává
– Změnu č. 6 Územního plánu Dobruška formou opatření obecné povahy po ověření dle
§ 54 odst. 2 stavebního zákona, že změna
územního plánu není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu

ukládá
– Radě města Dobrušky připravit smlouvu o výkupu komunikace v ulici Generála Štandery na pozemku parc. č. 2150/48
a 2150/82 v obci a k. ú. Dobruška

neschvaluje
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na sociální službu Osobní asistence (§ 39)
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
poskytovanou v roce 2022 příjemci Farní
charita Dobruška z důvodu, že na základě
zcela totožné žádosti podané stejným žadatelem již dne 17.05.2022 Zastupitelstvo
města Dobrušky svým usnesením č. ZM
13/20/2022 ze dne 13.06.2022 schválilo
poskytnutí dotace tomuto žadateli ve výši
99.300 Kč, a dále z důvodu vyčerpání finančních prostředků určených rozpočtem města
Dobrušky na poskytování dotací v roce 2022

■ Čtvrtek 8. 9.: předání cen
na Přeboru Hasičského záchranného sboru ČR v nohejbale trojic a XVI. ročníku
Dobrušského poháru, konference k projektu TAČR (Technologická
agentura ČR) - Rozvojový potenciál
obcí a regionů
■ Pátek 9. 9.: kolaudace nové sportovní
haly
■ Sobota 10. 9.: oslavy 90 let oddílu národní házené T.J. Sokol Dobruška, oslavy 90 let Sboru dobrovolných hasičů
Mělčany
■ Pondělí 12. 9.: zasedání městského zastupitelstva, kontrolní den na stavbě čp.
777
■ Úterý 13. 9.: jednání dozorčí rady společnosti Aqua servis
5
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AKTUALITY Z MĚSTA
Domov Rudolf přijal první klienty
Budova bývalé opočenské nemocnice,
v níž se kdysi nacházela chirurgie a porodnice, se zásluhou ambiciózního projektu tří spolupracujících partnerů opět
probudila k životu. Královéhradecký kraj
léta nevyužitý a chátrající objekt nechal
stomilionovým nákladem zrekonstruovat a sousedící města Opočno a Dobruška v objektu, v němž mnozí z nás přišli
na svět, začala společně provozovat sociální služby pro seniory.
Města spolu založila zapsaný ústav
Domov Františka Aloise Skuherského,
do něhož začlenila dvacet let fungující
opočenský Domov pro seniory Jitřenka
nabízející stálou 24hodinovou zdravotní
a sociální péči.
Nově zrekonstruovaný objekt v bývalém nemocničním areálu přijal název
Domov Rudolf. Odkazuje na největšího mecenáše počátků zdravotnické péče
v Opočně - hraběte Rudolfa Colloredo-Mansfelda. Právě jeho jméno neslo
na počátku druhé poloviny 19. století
vzniklé první velké zdravotnické zařízení – nová nemocnice se tehdy jmenovala
Rudolfova.
Zmodernizovaná čtyřpodlažní budova
disponuje celkovou kapacitou 47 lůžek.
Pětatřiceti novým klientům ve věku nad
50 let z Opočna, Dobrušky, popřípadě
spádových obcí s odborně diagnostikovaným chronickým duševním onemocněním
(Alzheimerovou chorobou, vaskulární,
stařeckou demencí nebo demencí jiného
typu) bude poskytovat celodenní odbornou péči. Domov se zvláštním režimem
je určen osobám, které jsou těžce závislé
na pomoci jiné osoby a nemohou zůstat
ve svém domácím prostředí.
Osm lůžek v opraveném objektu je vyčleněno pro klasický domov pro seniory
nad 65 let z Opočna a Dobrušky. Postará
se o lidi, kteří už nemají dostatek fyzických a psychických sil, mají sníženou
soběstačnost v míře bránící přes veškerou
podporu rodiny a terénních služeb žít bezpečně v domácím prostředí.

DOMOV F. A. SKUHERSKÉHO, z. s.
se sídlem Tyršova 683,
Opočno
Domov pro seniory Jitřenka
(Tyršova 683, Opočno)
Domov Rudolf
(Nádražní 431, Opočno)
- domov pro seniory
(43 lůžek Jitřenka a Rudolf)
- domov se zvláštním režimem
(35 lůžek - Rudolf)
- odlehčovací služba
(4 lůžka - Rudolf)

Z interiéru Domova Rudolf v areálu bývalé opočenské nemocnice.
Zbývající čtyři lůžka poskytnou tzv.
odlehčovací službu. Pomůže formou časově omezeného pobytu rodinám a osobám blízkým, kteřé se starají o osoby
v nepříznivém zdravotním stavu, jež
ztratily částečně nebo převážně soběstačnost. Služba odlehčí po dobu maximálně
tři měsíce, kdy se z různých důvodů nelze postarat o své blízké. Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností
od 65 let.
„Na začátku září jsme do Rudolfa začali přijímat nové klienty. Osmnáct seniorů
plně obsadilo celé jedno patro,“ uvedla
před uzávěrkou říjnového čísla Dobrušského zpravodaje
Kamila Vilímková,
ředitelka Domova
F. A. Skuherského.
(six)

Proč domov F. A. Skuherského?
František Alois Skuherský (1794–1864) byl lékařem, mecenášem a organizátorem kultury v Opočně. Shromažďoval
finance a podnikal kroky směřující k založení městské nemocnice. Roku 1838 otevřel první oddělení pro pět pacientů. Krátce před jeho smrtí v roce 1864 se podařilo dokončit
budovu nové Rudolfovy nemocnice. Aktivní Skuherský dále
organizoval vlastenecké spolky. Mimo jiné založil Besedu
opočenskou či ochotnické divadlo a ustavil Rudolfovu nadaci ke zvelebení chrámové hudby.
6
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Muzeum obdrželo cenný dar
Na počátku září se v muzeu sešla vzácná skupina – bývalý ředitel muzea Jirka
Mach, amatérský archeolog Josef Flégl
a hosté z Bělé pod Bezdězem, otec a syn
Ludvík a Lukáš Málkovi. Co bylo důvodem takového setkání?
Obrovská radost, protože pánové
z Bělé do muzejní sbírky darovali archeologické nálezy a archiválie amatérského
archeologa Jana Klena (1907–1983), které zachránili z půdy domu čp. 317 v Dobrušce. Zde měl pan Klen knihařskou dílnu
a bydlel tam jeho bratr Jiří s manželkou.
S Ludvíkem Málkem si povídala vedoucí
dobrušského muzea Pavla Žďárková.

Ludvík a Lukáš Málkovi při návštěvě
muzea.

Jakým způsobem jste spjati s rodinou
pana Klena?
Moje teta, sestra mého otce, se jmenovala Naděžda Málková. Přistěhovala
se do Dobrušky v 60. letech, provdala se
za Jiřího Klena a bydlela ve Svatodušské
ulici čp. 317, což je v sousedství domu
jeho bratra Jana Klena. V roce 2010 ji
postihla mrtvička, v roce 2015 zemřela.
Její manžel zemřel dříve. Nevím, jak se
poznali, ale teta pocházela z Bělé pod
Bezdězem a je tam pochována.
Kdy jste poprvé byli v Dobrušce?
My jsme sem přijeli na první návštěvu
až po Jiřího smrti asi v roce 1988. V té
době již nežil ani Jan Klen. Teta mě pustila na půdu, a protože jsem měl o staré věci
zájem, tak jsem se tam šel podívat. Bylo
tam velké množství archeologických nálezů z Klenových sběrů a průzkumů. Vše
jsme ale nechali tam. Teta neměla děti,
takže jsem potom za ní jezdil až do její
smrti.
Kdy se tedy cenné nálezy dostaly
k vám?
To až při likvidaci půdy při prodeji
domu, snažili jsme se nějaké věci odvézt,
ale byly v neutěšeném stavu. Něco jsme
zachránili, slepované nádoby, střepy, dali
jsme je do krabic a měl jsem je u sebe

Hostitelská péče – možnost pro děti
z dětských domovů zažít rodinu
Děti vyrůstající v ústavní péči nemají
často příležitost zažít, jak funguje běžná rodina. Návštěvy v hostitelské rodině mohou
dítěti poskytnout bezpečné a stabilní zázemí
a obohatit jeho život o zážitky a vztahy, které by jinak nemělo šanci zakusit.
Hostitelská péče je forma pomoci dětem, které jsou dlouhodobě umístěny
v dětském domově a mají tak nižší šanci
na umístění do některé ze stávajících forem náhradní rodinné péče jako je péče
pěstounská či osvojení. Hostitelská péče
bývá poskytována formou dlouhodobých
a opakujících se kontaktů dítěte s rodinou
či jednotlivci, kteří nejsou biologickými
příbuznými dítěte, v odpoledních hodinách, na výletech, o víkendech, svátcích
či prázdninách.
Co taková forma péče, mimo nových
zážitků ve volném čase, může dítěti přinést? V běžné funkční rodině má dítě
možnost zažít to, co v dostatečné míře
nezažilo v rodině biologické se svými
rodiči, jsou to fungující partnerské a rodičovské role, ze kterých se může učit
a čerpat do budoucího života, budovat či
podporovat důvěru v dospělé osoby, které
ho během života nejednou zklamaly, mít
možnost zažít úspěch, ocenění a podporu.

Hostitelská rodina může být pro dítě také
bezpečným místem, kam se může obrátit o pomoc a radu po odchodu z dětského domova. V rámci hostitelství má dítě
možnost navazovat další sociální vazby
mimo dětský domov.
Pro jaké dítě je hostitelská péče vhodná? Jsou to především děti školního věku,
které jsou již schopny pochopit dočasnost
pobytů mimo dětský domov.
Jaké podmínky musí splnit žadatel
o hostitelskou péči? Kromě chuti pomoci dítěti a předat své schopnosti a dovednosti další generaci je důležitý přiměřený
věkový rozdíl mezi hostitelem a dítětem
(alespoň 18 let), dobrý zdravotní stav
a ekonomické zajištění, hostitelská péče
je realizována na náklady hostitele. Podmínkou je dále trestní bezúhonnost,
psychologické posouzení zájemce o hostitelskou péči a sociální šetření v místě
bydliště zájemce.
Jestliže uvažujete o hostitelské péči,
případně vás informace v článku zaujaly, kontaktujte pracovnici náhradní rodinné péče, OSVZ na Městském úřadě
Dobruška Bc. Markétu Lažovou, DiS.,
tel.: 724 882 545.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Část daru Klenovy sbírky.
doma. V letošním roce jsme se dohodli
se synem, že vám je darujeme do sbírek,
protože jsou to předměty s regionální vazbou a většina nálezů od pana Jana Klena
se nachází ve vašem muzeu.
Oba pány jsme pozvali na prohlídku
muzea a jeli se podívat na dům, kam jezdili za tetou, dokud byla zdravá. Za dar
v podobě několika beden keramiky, desítek kamenných artefaktů, železných
kopí, středověkých kachlů i slepených
pravěkých nádob lužické kultury velice
děkujeme, po zpracování obohatí archeologickou podsbírku našeho muzea. A především – je to krok k tomu, že pozůstalost
po významném dobrušském badateli v budoucnu zůstane na jednom místě.
(pž)

Bezplatná
právní
poradna
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Dobruška
pro vás ve spolupráci se spolkem
Iuridicum Remedium zajistil jednodenní bezplatnou mobilní právní poradnu v Dobrušce, která bude
spočívat v individuálním právním
poradenství pro občany nad 50 let
v oblasti dluhů, exekucí a bydlení.
Možnost osobní konzultace se
spolupracujícím advokátem budete
mít 19. října od 10 do 17 hodin
v prostorách Hotelu Dobruška, Solnická 777, Dobruška 518 01.
Objednat se můžete na telefonním čísle 776 703 170.
(rh)
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Z tancovačky nedojel
V pátek 19. srpna
v nočních hodinách zastavila hlídka strážníků
v obci Králova Lhota řidiče podivně jedoucího
vozidla. To jelo od obce Skršice uprostřed
pozemní komunikace a postupně snižovalo rychlost, dokud zcela nezastavilo. Aniž
by někdo do vozu nastoupil, nebo z něj
vystoupil, se dalo znovu pomalu do pohy-

bu směrem k hlídce.
Po zastavení řidič
otevřel okénko, aby
mohl jednat se strážníkem, na toho se
ale se slovy „jedu
jen odvézt holky“
z vozu vyvalil silný
alkoholový odér. U řidiče (67) byla následně provedena dechová zkouška, při

níž nadýchal 2,16 promile. Jeho cesta tak
skončila a dvě rozjásané spolucestující
stejné věkové kategorie náhle dojásaly
a musely využít jiné taxislužby. Řidičovo vysvětlení bylo, že jede z tancovačky
a tam měl pouze dvě piva. Po čase si ale
vzpomněl, že odpoledne pracoval u syna
na stavbě, kde si dopřál celou láhev vodky. Věc byla předána kolegům z obvodního oddělení Policie ČR Dobruška.
Bc. Adolf Soumar,
vrchní komisař MP Dobruška

ADVOKÁT RADÍ
Milostivé léto II.
Mám celou řadu exekucí a známý mi
nedávno říkal, že bych se části z nich
mohla zbavit během tzv. milostivého
léta. Ale že to je prý jen časově omezená
možnost. On ji prý sám využil minulý
rok a podstatně se mu snížily celkové
dluhy. Můžete mi vysvětlit, o co jde
a jak to celé funguje?
Milostivé léto je termín pro částečnou
dluhovou amnestii. Princip je jednoduchý
a u části exekucí umožňuje milostivé léto
docílit částečným zaplacením dluhu odpuštění jeho zbytku. Za obdobných pravidel proběhla právě na přelomu minulého
a tohoto roku první vlna milostivého léta.
Milostivé léto s číslovkou dvě bude probíhat od 1. 9. do 30. 11. tohoto roku.
U jakých dluhů lze tedy o milostivém
létě uvažovat? Předně jde o dluhy vymáhané soudními exekutory (nikoli třeba státem v rámci tzv. daňové či správní
exekuci), přičemž exekuce musela být
zahájena před 28. říjnem 2021. Mělo by
jít o dluhy u veřejnoprávních institucí,
tedy zejména u samospráv, úřadů, státních
fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, jako jsou typicky dluhy

za jízdy na černo u dopravních podniků,
zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Nepůjde ale třeba o dluhy z trestné činnosti. Při minulé
vlně se k těmto veřejnoprávním institucím
připojily i některé banky a další soukromé společnosti, pokud u nich máte dluh
v exekuci, lze tedy doporučit sledovat jejich webové stránky.
Co milostivé léto znamená? Pokud splňujete výše uvedenou podmínku a u dané
exekuce lze benefit milostivého léta využít, pak platí, že pokud uhradíte nejpozději
ke konci listopadu jistinu dluhu a 1815 Kč
jako náklady exekuce, tak bude exekuce
zastavena a zbytek dluhu odpuštěn.
Během poslední vlny milostivého léta
byl často problém se získáním aktuálních
informací o výši dlužné jistiny. Tento problém by měl být vyřešen tím, že v této
vlně má exekutor nově povinnost do 15
dnů sdělit výši nesplacené jistiny, kterou
je třeba zaplatit, aby celý proces proběhl
úspěšně. Pokud by to neučinil, může dojít
i k prodloužení lhůty pro uplatnění milostivého léta.
Nově je třeba také soudnímu exekutorovi sdělit, že chcete uplatnit postup dle
pravidel milostivého léta. Prvním krokem

by tedy mělo být obeslání všech exekutorů, u nichž jsou proti vám vedeny exekuce, s žádostí o uplatnění milostivého léta
a sdělení informací k platbě, kterou máte
v rámci milostivého léta provést. Pokud
nevíte, u koho jsou exekuce vedeny, měla
by takovému kroku předcházet návštěva
Czech Pointu, kde si můžete nechat vystavit výpis z Centrální evidence exekucí,
z něhož zjistíte, u koho je exekuce vedena
a pod jakou spisovou značkou.
Po obdržení informací následně doplaťte dlužné částky (jistinu a snížené
náklady exekuce) tak, aby byly na účtu
exekutora nejpozději do konce listopadu.
A co je důležité, nenechávejte vše na poslední chvíli, právě to byl problém řady
těch, kteří nestihli využít milostivé léto
s číslovkou jedna.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.
spolupracující advokát
Iuridicum Remedium, z. s.
Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z. s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva práce a sociálních věcí.

Staráte se doma o svého blízkého?
Akreditované kurzy zdarma v Rychnově nad Kněžnou pro ty, kteří pečují o svého blízkého doma, otevřené i pečujícím
z Dobrušska:

•

ZÁKLADY SPRÁVNÉ MANIPULACE PŘI PÉČI
Úterý 25. října od 9 do 16 hodin (kurz vedený fyzioterapeutem, o tom, jak pohybovat s ležícím člověkem, abyste jemu
a sobě neublížili aj.).

•

NAUČME SE OŠETŘOVAT
Středa 26. října od 14 do 20 hodin (ošetřovatelství v domácím prostředí, kompenzační pomůcky).

•

PEČUJEME O ČLOVĚKA S DEMENCÍ
Čtvrtek 27. října od 14 do 20 hodin (jak rozpoznat demenci; jak správně komunikovat s člověkem s demencí).

Místo: Rychnov nad Kněžnou. Kurzy jsou zdarma. Rezervace místa předem nutná.
Více informací: kralovehradecky@pecujdoma.cz, tel. 704 607 850, WWW.PECUJDOMA.CZ.

www.pecujdoma.cz
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Opravy kulturních památek v Dobrušce v roce 2022
V městské památkové zóně Dobruška
byly v roce 2022 s podporou Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace
MPZ Dobruška provedeny opravy dvou
kulturních památek, které se nacházejí
ve vlastnictví města Dobrušky. Péče byla
věnována rodnému domku F. Vl. Heka F. L. Věka čp. 185 v Novoměstské ulici
a objektu Laichterova domu čp. 360 v ul.
Domašínská. U domku F. Vl. Heka - F.
L. Věka byla stavební firmou STAVOS
Dobruška, s. r. o., provedena na základě
návrhu firmy Keimfarben oprava a nátěr
fasády východní části a jižní štítové zdi
s náklady ve výši 125.710,74 Kč s 21%
DPH. U této památky zhotovila firma Vla-

Laichterův dům po opravě fasády a fasády u záspí.

Rodný domek F. L. Věka při dokončení
prací.

dimír Potoček, truhlářství z Domašína,
u pěti oken výměnu vnitřních okenních
křídel a parapetů, a navázala tak na loňskou první etapu oprav okenních výplní.
Celkové náklady na opravu dřevěných
konstrukcí činily 78.450 Kč. Zhotovitel
není plátce DPH.
U Laichterova domu byly firmou STAVOS Dobruška, s. r. o., provedeny opravy

a nátěr fasády ve štítové části a ve směru
u záspí a to opět na základě rozboru a návrhu sanace firmy Keimfarben. Kromě
fasády byly nátěrem opatřeny i viditelné
dřevěné prvky. Náklady na opravu byly
ve výši 121.309,02 Kč s 21% DPH. Výše
dotace ze strany státu na obě památky činila 140 tis. Kč.
Petr Slavík,
památková péče – Odbor rozvoje města

V Dobrušce poskytuje služby i třetí nejlepší
nezisková organizace roku 2020
Diamant funguje
v Královéhradeckém
kraji již sedmým rokem. Hlavní náplní
naší práce je poskytování služeb pěstounským rodinám, které se starají o opuštěné
děti. Škála naší činnosti je opravdu široká;
od psychologické a terapeutické péče pro
děti i dospělé, přes realizaci jednodenních
či víkendových seminářů pro náhradní rodiče, až po hlídání dětí a pořádání různých
výletů.
Diamant se stará o 54 rodin, v nichž
vyrůstá 88 dětí, které z různých důvodů
nemohou žít s vlastními rodiči. Působíme v rámci celého kraje a poskytujeme
služby také rodinám v Dobrušce a okolí.
Organizace zaměstnává 4 odborné sociální pracovníky, včetně terapeuta a externě
spolupracuje s mnoha dalšími specialisty
z různých oborů, aby byla dětem i dospělým zajištěna co nejkomplexnější péče
(např. lékaři, psychologové, logoped,
právník).
Naši práci děláme s velkým nadšením
a láskou, s velkým důrazem na profesionalitu a kvalitu. I proto jsme se přihlásili do 8. ročníku celorepublikové soutěže
„Neziskovka roku“. Toto nezávislé prestižní ocenění vychází ze zázemí Nadace

rozvoje občanské společnosti a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“©.
Diamant prošel několik měsíců trvajícím a velmi náročným hodnocením, které
se týkalo zásadních oblastí řízení, plánování, financí, činnosti správních orgánů,
péče o klienty a zaměstnance aj. V silné
konkurenci čtyř desítek neziskových organizací z celé země se Diamant umístil
na krásném 3. místě!
Pokud vás téma náhradní rodinné péče

zajímá, neváhejte se na nás obrátit. Více
informací a kontakty najdete na našich
webových stránkách www.diamant-kralovehradecky.cz nebo facebookovém
profilu www.facebook.com/diamant.kralovehradecky.
Děkujeme městu Dobruška za poskytnuté finanční prostředky, které pomáhají
dále rozvíjet naše služby.
Bc. Tereza Kocurová,
předsedkyně organizace

PALEC DOLŮ
Matrace
a koberec
místo papíru
Kontejner
na papír nedaleko stánku naproti gymnáziu
v Pulické ulici někomu posloužil
k odložení matrací a koberců.
Těžko pochopitelné… Trochu
ironicky pak vyznívá nápis
na modrém kontejneru:
Děkujeme vám, že třídíte!
(dr)
9
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Z HISTORIE
Akademický malíř Miloš Pošar
Dne 5. září uplynulo patnáct let
od úmrtí akademického malíře Miloše
Pošara. Narodil se 2. září 1924 v Červeném Kostelci v rodině státního zaměstnance Vojtěcha Pošara. Nezapomenutelným
zážitkem v jeho životě byl v letech 1933
až 1935 pobyt s rodinou v severočeských
Chabařovicích, kraji povrchových dolů,
mlhy, dýmu, hluku, země škváry a popela
rozličných barev. V roce 1935 se rodina
opět přestěhovala, tentokráte na Horka
u Staré Paky, kde se narodila jeho sestra
Jitka. V témže roce Miloš Pošar začal studovat na novopackém reálném gymnáziu,
kde poznal profesora Karla Štiku, malíře
a grafika, který mu otevřel nové obzory a stal se doslova jeho osudem. Spolu
kreslili v plenéru a diskutovali o umění.
V maturitním roce byl nasazen do zbrojní
továrny v Nové Pace a do konce války tu
pracoval u soustruhu. Seznámil se zde se
sochařem Vladimírem Janouškem z blízké Kalné a při svých častých setkáních si
vyměňovali názory na nejrůznější umělecké otázky a spřátelili se. Po skončení
války se společně vypravili do Prahy. Vladimír Janoušek byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a Miloš
Pošar složil zkoušku na Akademii výtvarných umění v Praze.
Stal se žákem Vlastimila Rady. V jeho
figurální škole se spřátelil s malíři Jaroslavem Uiberlaiem a Václavem Sedláčkem.
V roce 1950 absolvoval a byl přijat
do Svazu československých výtvarných
umělců. Později se stal členem krajského
střediska Umělecké besedy, kde navázal
přátelské vztahy se staršími umělci, především s profesorem Vlastimilem Radou
a Vojtěchem Sedláčkem. Na podzim roku
1950 nastoupil základní vojenskou služ-

bu, pobýval ve Slaném,
v Dobrušce (VTOPÚ),
kde v té době již od roku
1946 bydleli jeho rodiče
i sestra, a v Praze. Po návratu z vojny v roce 1952
se oženil s PhDr. Miladou
Hauptovou a odešel za ní
na Zbraslav, kde začátkem
šedesátých let společně
postavili dům s ateliérem.
Tady byl Miloš Pošar konečně doma a mohl v klidu
malovat. Měli spolu dvě
děti, dceru Markétu a syna
Martina. V šedesátých letech působil Miloš Pošar jako člen umělecké komise malířů při Českém fondu výtvarných umění.
Rok 1968 v Československu změnil mnoha lidem život a normalizační proces si
vybral svou daň. Miloš Pošar přesto nadále zůstal věrný svému malířskému řemeslu až do své smrti 5. září 2007.
Miloš Pošar byl krajinář, malíř, který
nejen viděl krajinu ve své syrovosti, realisticky, ale dobře jí porozuměl a dokázal pochopit její skutečnost. Orlické hory
byly Orlickými horami, Deštná Deštnou,
Vltava Vltavou, jihočeský statek statkem… Toulal se po krajině se skicákem
a tužkou i černým fixem, kam zaznamenával vše, co ho zaujalo, nadchlo, zalahodilo
oku. Doma ve svém zbraslavském ateliéru potom pomocí barev obrazům vdechnul život. Jeho barevná paleta je opravdu
zemitá, tóny jsou vždy naprosto totožné
dané krajině i ročnímu období. Krajina
je reálná jak barvou, tak prostorem. Pomáhala mu k tomu technika olejomalby,
kasein, ale někdy i tempera, zvýrazněná
čára štětcem. A vždy naprosto svítivá,
ale čistě přírodní
běloba, která jako
kdyby vdechla duši
do obrazu.
Tvorba
Miloše Pošara je odrazem jeho života.
Kam zavítal, tam
zmapoval
krajinu
ve svých obrazech,
našel její podstatu
a vtisknul jí něco,
co vlastně diváka
fascinuje. Obraz se
tak stal autentickou
skutečností převedenou umně na plátno
či sololit. Témata
Vernisáž výstavy Pošarových obrazů v Dobrušce v roce 1999.
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Miloš Pošar, Orlické hory, 1959.
malířovy rané tvorby se dotýkají hlavně
rodného kraje Podkrkonoší, Podorlicka a jsou mnohem realističtější, nezapře
svého Mistra Vlastimila Radu. Jak šel
čas Miloš Pošar našel vlastní cestu krajináře a československou krajinu prošel
křížem krážem. Maloval Vltavu od Prahy
až po Svatojánské proudy, Skály, Rtyni
v Podrkonoší, Skalku – dějiště Jiráskových románů, povrchové doly na Sokolovsku. Velice ho oslovily jižní Čechy
a jejich rybníky, motivy z Českého ráje,
byl doslova uchvácen krásou slovenských
Pienin s údolím Dunajce. Na cestách
po mnoha evropských zemích plnil svoje
skicáky kresbami a poznámkami. Příležitostně se věnoval také grafice. U přítele
Alfréda Fuchse tiskl dlouhá léta novoročenky, jimiž potěšil své přátele. Ve spolupráci s architektem Edvardem Kosem
a Vratislavem Růžičkou vytvořil několik
mozaik – Stará Boleslav, Dobruška, Řež
u Prahy, Praha – Prosek a Kolín.
Miloš Pošar měl velice úzký vztah
k Dobrušce. Absolvoval zde vojenskou
službu, bydleli zde jeho rodiče (v Rýdlově vile) a žije zde i jeho sestra Jitka, provdaná Kozubová. Měl zde také řadu přátel,
za všechny jmenujme alespoň Radovana
Ježka, Radima Drejsla, Jiřího Sedláčka
nebo Václava Čápa. Dobruška se stala
také námětem několika jeho obrazů.
Ty jsou zastoupeny ve sbírkách galerií
v České i Slovenské republice. Od roku
1953 se téměř každoročně účastnil společných výstav výtvarných umělců. Od roku
1957 samostatně vystavoval zejména
v galeriích Díla v České republice, v zahraničí v roce 1986 v Mnichově, 1987
v Curychu, v Dobrušce v roce 1958, 1974
a 1999.
S úctou ke svému strýci Hana Kozubová
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Z KULTURY
Dobrušská filmová klapka 2022
Mohla by se možná letos jmenovat
i hudební, ale to zmíním až později.
Začali jsme již tradičně v historické
sladovně rodinného pivovaru Rampušák
(jako vždy za laskavé a vstřícné pomoci
majitelů pivovaru manželů Vedrových),
kde byla znovuotevřena tolik úspěšná
výstava Příběh jednoho domu, rodného
domu F. Vl. Heka – našeho seriálového
F. L. Věka.
Celým příběhem domku nás provedla,
a to jako vždy velice erudovaně, Pavla
Žďárková z Vlastivědného muzea v Dobrušce, ovšem ještě před ní vystoupili
žáci místní ZUŠ, kteří zahráli, jak jinak
než skladby W. A. Mozarta. Následovalo
slovo o seriálu od Pavla Taussiga a nakonec milé a příjemné povídání Miloně
Čepelky, který je již tradičně našim vzácným a vítaným hostem. Vzpomnělo se
i na herce, čestného občana města Dobrušky, Radoslava Brzobohatého, který
by se 13. září 2022 dožil 90 let.
Sobotní filmový maraton byl zahájen
dokumentem o herci a fotografovi Petru
Bruknerovi (který se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl dostavit) za účasti
autora filmu Pavla Bartovského.
A teď vysvětlení, proč by letošní DFK
mohla být i hudební.
V letošním roce bylo připomenuto
jméno geniálního hudebního skladatele
filmové hudby Zdeňka Lišky (16. března
1922 Libušín – 13. července 1983 Praha). Vzpomínal nejen hudební skladatel
Luboš Sluka, ale i Pavel Taussig a Zdeněk Skaunic ze zlínských ateliérů, který
mistra pamatoval osobně. Mimo jiné bylo
možné „nahlédnout pod pokličku“ výše
honorářů, které se v té době platily těmto
autorům. K debatě se připojil i přítomný
herec a hudební skladatel Jan Klusák.
Následovala projekce dokumentu
Skromný klasik Luboš Sluka za přítom-

nosti nejen autora Patrika Ulricha, ale
i hlavního aktéra, hudebního skladatele
Luboše Sluky, který taktéž shodou okolností 13. září slavil narozeniny, ale 94.
Následovala beseda a ihned po té jsme
měli možnost na jevišti Kina 70 přivítat dceru legendárního scenáristy Jiřího
Křižana, Rebeku Křižanovou-Bartůňkovou. Jiří Křižan nebyl jen „obyčejným“,
skvělým scenáristou, ale mimo jiné i poradcem prezidenta Václava Havla.
Celé sobotní odpoledne bylo završeno tzv. „třešničkou na dortu“, návštěvou
manželů Evy a Václava Hudečkových,
kteří přijeli představit nový dokument
o mistrovi, natočený
k jeho 70. narozeninám již zmiňovaným
Patrikem Ulrichem.
Na závěr, ještě před
skvělou
besedou,
obdržel Václav Hudeček Cenu Festivalu F. L. Věka z rukou
ředitele Spolku F.
L. Věka Ladislava
Horčičky a starosty
Petra Lžíčaře.
Byl to totiž právě houslový virtuos
Václav
Hudeček,
který kromě světových pódií přijal
v roce 2011 pozvání
i záštitu nad nově vznikajícím Festivalem
F. L. Věka a v září t. r. vystoupil v kostele
sv. Václava v Dobrušce na vůbec prvním
festivalovém koncertě. I díky jeho podpoře tak vznikl dnes uznávaný kulturní
projekt. V neposlední řadě pak Václav
Hudeček opakovaně vystoupil na benefičních koncertech, pořádaných v souvislosti
se záchranou historických varhan v Husově sboru v Dobrušce a v Přepychách.
Za to mu patří velké
poděkování.
Po večeři promítání pokračovalo,
ale maličko „z jiného soudku“. Na plátně dobrušského kina
bylo možno zhlédnout republikovou
předpremiéru skvělého filmu režisérky
Alice Nellis – Buko.
To ovšem ještě nebyl konec, vytrvalci,
milovníci filmového

umění ještě vyčkali na reprízu tolik diskutovaného historického velkofilmu režiséra
Petra Jákla - Jan Žižka, takže se končilo
krátce po jedné hodině ranní.
Nedělní dopoledne bylo věnováno filmovým bonbónkům. Povídkovému filmu
režiséra Zdeňka Sirového Claim na Hluchém potoku (v hl. rolích Rudolf Hrušínský a Lubomír Kostelka), který se natáčel
v roce 1971 na Altaji (SSSR) a který uvedl Zdeněk Skaunic ze Zlína, tehdejší pracovník filmového štábu, a Pavel Taussig.
Na úplný závěr letošní DFK bylo možno
zhlédnout taktéž povídkový film Pražské
noci, s besedou s hercem a autorem hudby Janem Klusákem. Mimo jiné pro Dobrušťáky vzácným snímkem, kterým bylo
v březnu 1969 otevřeno naše legendární
Kino 70.
Klap, klap! Sedmá dobrušská filmová
přehlídka skončila. Děkuji všem sponzorům, pořadatelům, příznivcům, hostům
a divákům za pomoc i účast a doufejme,
že se můžeme těšit na tu naši klapku
v roce 2023.
Pavel Štěpán
11
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Dvanáctý ročník Festivalu F. L. Věka
vyvrcholí v říjnu třemi koncerty
V měsíci říjnu se v rámci 12. ročníku
Festivalu F. L. Věka uskuteční tři koncerty. Nabídka bude opět velice pestrá, co
se týká interpretů i programu všech koncertů.

Italský klarinetista
Sobota 8. října v 17 hodin
Kvasiny, zámek
Claudio Mansutti – klarinet
Josef Pražák – violoncello
Kvarteto Apollon
Program koncertu
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu
a violoncello A dur, KV 581
Franz Schubert (1797-1828): Kvintet pro
dvoje housle, violu a dvě violoncella C
dur, op. 163 /D. 956/
Apollon kvartet pravidelně vystupuje
na prestižních festivalech doma i v zahraničí a je vyhledáván producenty domácích
i zahraničních popových či rockových
skupin.
Soubor spolupracoval a spolupracuje
s řadou českých skladatelů jak v oblasti klasické hudby (Zdeněk Lukáš, Pavel
Trojan, Jiří Gemrot), tak v oblasti jazzu
(Karel Růžička, Emil Viklický, Zdeněk
Zdeněk), kteří mu svá díla v mnohých případech věnovali.

Claudio Mansutti vystudoval konzervatoř J. Tomadiniho u prof. A. Pecileho.
Později studoval u sóloklarinetisty RAI
Milan prof. P. Boraliho a prof. K. Leistera, člena Berlínské filharmonie. Zvítězil
na pěti soutěžích komorní hudby v Itáliii
a dalších evropských zemích. Jedenáct
let byl ředitelem
Teatro Luigi Bon
v Udine, v současné době je ředitelem Nadace
Luigi Bon a stálým členem Tria
Variabile.
Spolupracuje s Mahler
Chamber
Orchestra a Budapest Chamber
Orchestra.
12

Chopin v originále
Neděle 16. října v 17 hodin
Opočno, Kodymův národní dům
Jan Simon – klavír
Heroldovo kvarteto
Program koncertu
Fryderyk Chopin (1810-1849): Klavírní
koncert č. 2 f moll op. 21
Antonín Dvořák (1841-1904): Smyčcový
kvartet G dur op. 106
Jan Simon začal hrát na klavír v sedmi letech pod vedením svého otce, hudebního skladatele a dirigenta Ladislava
Simona. Během studií zvítězil v národní
Chopinově soutěži. Po zisku laureátských
titulů v soutěži Pražského jara, Chopinově
soutěži na Mallorce a ocenění na soutěži
Williama Kappela v USA završil v roce
1991 své působení na mezinárodních soutěžních pódiích ziskem bronzové medaile v soutěži Královny Alžběty v Bruselu.
Dnes je ředitelem festivalu Dvořákova
Praha.

Virtuózní a strhující cimbálovka
Neděle 23. října v 17 hodin
Solnice, Společenský dům
Cimbálový orchestr Marka Baloga
Program koncertu
Repertoár je protkán skladbami vážné
hudby - např. N. R. Korsakow - Let čmeláka, P. de Sarasate – Cikánské melodie,
F. Chopin – Nocturno cis-moll. Zazní
i známé filmové melodie a řada technicky náročných čardášů z repertoáru maďarských a rumunských Romů z přelomu
19. a 20. století.
Marek Balog se narodil v Lučenci na jihu Slovenska. K houslím ho dle
150leté tradice přivedl tatínek - slavný primáš Tibor Balog. Po studiích absolvoval
stáže ve Francii, Rakousku a v Moskvě.
Silnou stopu v něm zanechaly konzultace u věhlasného houslisty Arkadie Winokurova (žáka Davida Oistracha). Z lásky
ke kořenům se Marek Balog mimo jiné
věnuje hudbě s odkazem předků.
(eda)

Heroldovo kvarteto vzniklo na podzim roku 1998, jeho primáriem je houslista
Petr Zdvihal. Svým jménem vzdává hold
významné osobnosti české interpretační
historie: Jiří Herold byl violistou světově proslulého Českého kvarteta. Mezi
dosavadní zahraniční úspěchy Heroldova kvarteta patří koncertní vystoupení
v mnoha zemích Evropy a také v Japonsku, Brazílii, Austrálii či na Havajských
ostrovech.

Vstupenky
Vstupenky jsou k dispozici v celostátní prodejní síti Ticketportal nebo on-line
na www.ticketportal.cz. V prodeji budou
také přímo v místě všech koncertů.
Festivalový autobus
Pro majitele ABO vstupenek (popř.
vstupenek) je připraven zdarma festivalový autobus.
Sobota 8. října – zámek Kvasiny
16.00 Dobruška, autobusové nádraží
16.10 Dobruška, Laichterova – Kvasiny
a zpět

Více informací:
www.mhf-vek.cz

Neděle 23. října – Společenský dům,
Solnice
16.00 Dobruška, autobusové nádraží
16.10 Dobruška, Laichterova – Solnice
a zpět
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Nový oltářní obraz
v Husově sboru
V sobotu 10. září byl v Husově sboru odhalen nový oltářní
obraz od Luďka Rathouského.
„Stalo se tak za deštivého večera, ale přesto věříme, že toto
nové umělecké dílo bude všem, kteří do Husova sboru zavítají,
přinášet klid a duchovní potěšení a to nejen ve chvílích meditací, modliteb či bohoslužeb. Ale také i při občasných návštěvách
všem, kteří se tu třeba jen zastaví a načerpají novou energii.
Oltářní obrazy se v dnešní době moc často nevytvářejí, proto
tomuto vzácnému dobrušskému počinu přejeme dlouhý život,”
přeje si farářka Erika Oubrechtová.
(dr)

Dobruška je pro mě spojena se světovým malířem
Františkem Kupkou a televizním seriálem F. L. Věk
Rozhovor s Luďkem Rathouským, autorem oltářního obrazu Zrcadlení pro Husův sbor
S uměleckou skupinou Rafani, jejímž
jste zakládajícím členem, jste se stali
dvakrát finalisty prestižní Chalupeckého ceny. Nevytváříte klasická umělecká
díla, ale spíše různé performance, jednotlivé akce, které mají diváka nebo
kolemjdoucího vyvést z jeho navyklého
stereotypu. Jak Rafani vznikli?
Setkali jsme se jako čtyři studenti
na Akademii výtvarných umění. Byli jsme
všichni o čtyři nebo pět starší než ostatní
v ročníku. Také nikdo z nás neměl předchozí středoškolské umělecké vzdělání,
ale všichni měli dlouholetou zkušenost
s uměním. Byli jsme starší a nestačilo
nám jen chodit do hospody na „kecačky”.
Tedy taky jsme tam chodili, ale pak jsme
se zvedli a ty věci, o kterých jsme se bavili, jsme udělali.
Učíte malbu na vysoké škole, vedete
studenty v ateliéru Malba II. na brněnské FaVU. Dá se vůbec umění naučit?
Nedá. Pokud člověk nemá předpoklad
být umělcem, tak se to naučit nedá. Dá
se napodobit, dá se naučit způsob přemýšlení, dá se naučit kresba, řemeslo,
možná i chápat vazby. To se naučit dá.
Ale to ostatní, jakým způsobem to posunout dál, najít nový přístup, to se nedá.

Talent je něco, co člověk buď má, nebo
nemá, nedá se najít, ale může se promrhat, což se také často stává. Opačným
extrémem je člověk, který se někam tak
říkajíc dopachtí, příliš velkým úsilím.
Což je obdivuhodné, ale na druhou stranu může být takový člověk pak slepý
k jednotlivostem.
Ve své tvorbě se hodně zabýváte gotikou, vytvořil jste také soubor Jagelonika a variaci ke všem obrazům Mistra
Theodorika, kterých je přes sto třicet.
V čem pro nás dneska může být gotika
inspirativní?
Gotika je v určitém úhlu pohledu vysoce konceptuální. Není důležité, jak vypadá, ale čím promlouvá. Její barevnost
ukazuje k obsahu, ne k vizuálu. V tom
je velká podobnost se současným uměním. Není důležité, jak to vypadá, ale
co mnich, který převádí biblická témata do obrazu, chce říci, jak chce příběh
vyprávět. Barevnost gotiky je také jiná
než kdykoliv jindy, každá barva měla
svůj význam, obsah sdělení. V gotice nejde o tu šalbu oka jako v baroku,
ale o pravdivost.
Vnímal jste při tvorbě oltářního obrazu
pro sakrální prostor nějakou větší
zodpovědnost?
Míra zodpovědnosti tam určitě
byla, řekněme také
zodpovědnost vůči
umění, čistotě toho
prostoru. Vnímám,
že důležité je propojení i s architekturou, asi by mě
nenapadlo dělat oltářní obraz pro čistě
barokní kostel z 18.
století.

Luděk Rathouský, narozen 1975
v Broumově. Po střední průmyslové
škole strojní odchází do Prahy, kde
studuje Akademii výtvarných umění v ateliéru Jiřího Davida. Po vysoké škole pracoval u filmu jako
patinér. Od roku 2009 vede na brněnské FaVU ateliér Malba II., kde
také obhájil docenturu.
Luděk Rathouský je zakládající člen skupiny Rafani, která vešla
do povědomí veřejnosti svými prezentacemi ve veřejném prostoru.
V roce 2011 byl dokumentární film
31 konců/ 31 začátků od výtvarné
skupiny Rafani oceněn na Mezinárodním festivalu dokumentárních
filmů v Jihlavě. V letošním roce
vytvořil pro Husův sbor v Dobrušce oltářní obraz. Je ženatý a má dvě
malé děti.
Obraz Zrcadlení jste vytvářel pro dobrušský Husův sbor. Jaký máte k Dobrušce vztah?
Když se řekne Dobruška, tak se mi
vybaví dva momenty. Za prvé je to seriál
F. L. Věk, který tedy miluju. Díval jsem se
na něj sám jako dítě a teď nedávno jsem
jej pouštěl svým dětem. Jsou v něm zajímavé narativy, které nejsou podány prvoplánově. Vznikal po okupaci a v době
mého dětství to byl jeden z mála povedených seriálů. Nehledě na to, že se natáčelo i u nás v Machově a poznávám
tam ty machovské chalupy. Druhý moment, který je pro mne důležitý, je samozřejmě spojení Dobrušky s Františkem
Kupkou. Je to jeden z největších malířů
20. století. A konec konců i to jméno Dobruška - je zajímavé. Zkrátka Dobrušku mám moc rád, je to takové malebné
české městečko.
Erika Oubrechtová
13
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Velký zájem o taneční kurzy pro začátečníky
První zářijovou sobotu byly zahájeny
taneční kurzy pro začátečníky. Velmi nás
potěšil velký zájem účastníků po covidové

době, proto jsme se rozhodli otevřít kurzy
dva – červený a modrý, které se pravidelně střídají (odpolední a večerní), aby bylo
vše spravedlivé pro
obě skupiny.
Účastníky čeká
třináct vyučovacích
lekcí se dvěma prodlouženými, kde si
budou moci kurzisté zatančit se svými
rodiči a ukázat jim,
co se zde již naučili. Oba kurzy budou
zakončeny dvěma
Věnečky za účasti hudební skupiny Song v místní
sokolovně v pátek

16. a v sobotu 17. prosince. Taneční kurzy
vedou zkušení taneční
mistři Mgr. Lucie Krtičková a její nový taneční
partner Martin Kupka.
Pokud taneční páry, které se během tanečních kurzů utvoří, bude společenský
tanec bavit, mají příležitost pokračovat
v dalším zdokonalování v tanečních kurzech pro pokročilé, které budou s největší
pravděpodobností zahajovat v polovině
ledna 2023.
Lze si jen přát, aby se všem účastníkům kurzu vyhýbaly jakékoliv zdravotní i jiné komplikace a všechny
lekce mohly probíhat podle stanovených
pravidel.
Miloš Kaňa – Kulturní dům

Svět loutek hledá ochotné ruce
Po dlouhé době se zase loutky ozývají
a mají starost, kdo je bude oživovat, protože samy to nedokáží. Tak hledáme další
ochotné ruce, které nám přijdou pomoct.
Nezáleží na věku, ale na dobré vůli dát několik hodin svého volného času pro radost
těch malých dětí, které rády vidí Kašpár-

ka nebo princeznu jako živé. Přijďte mezi
nás, rádi vás přivítáme a předáme pár
svých zkušeností. Zkoušíme každé pondělí od 15.30 hodin v loutkovém divadle
v sokolovně.
Za všechny loutkáře vás zve
Jitka Kozubová.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – říjen 2022
Beletrie pro dospělé
Tevis
Hana Whitton
ského levobočka
Anders de la Motte,
Måns Nilsson
Katarína Gillerová
Renata Šindelářová
Alexander Stainforth
Peter May
Tomáš Jadlovský
Jaroslava Wernerová
Michael Robotham
Rhys Bowen
Valérie Perrinová
Soňa Císařová
Dominik Landsman
František Niedl
Robert Galbraith

Dámský gambit
Adam ze Zbraslavi a případ královSmrt přichází na prohlídku
Mlha mezi námi
Bolest neutopíš:
...podle skutečného životního příběhu,
který byste prožít nechtěli
Něžná náruč větru
Noční brána
Otec na útěku
Konzervatoř, aneb...,
Student ve vlastní šťávě
Hodná a zlobivá holka
Malířka z Benátek
Tři
Cesta z prachu
Deníček moderního fotra 2, aneb,
Pánbůh mi to oplatil na dětech
Železná rukavice
Neklidná krev

Naučná literatura pro dospělé
Adam Gebrian
Dva měsíce v Lisabonu
Miroslav Macháček
Zápisky z blázince II
Klára Kubíčková
Kilometry s dětmi
Soo Kim
Korea: harmonie tradice a pokroku
14

Alice Stern-Les Landes

Začínáme s chovem
domácích zvířat
Tereza Brodská
Moje máma Jana Brejchová
Alexandr Litviněnko a kol. Rusko v plamenech: jak vznikl
režim v Kremlu a jak funguje
Vratislav Churavý a kol.
... Vlk vyčíhán a zatčen...: život
a odkaz plk. gšt. Josefa Churavého
Marek Audy
Balkán: ráj svobodného cestování
Literatura pro děti
Kolektiv autorů
Jean-Charles Gaudin
Sebastien De Castell
Marion Billet
Margaret Rogersonová
Beatrice Blue
Tereza Kopecká
Bella Swift
Andreas Kieling,
Sabine Wünsch
Nicki Thornton
Artur Nowicki
Daniela Lahodová
Jim Davis

Mášiny strašidelné příběhy.
Kdo se bojí, nesmí do lesa
Byl jednou jeden člověk. Pravěk
Pád Argosanů
To je Bingův svět
Klasika pro nejmenší
Vespertina. Temná kněžka
Byl jednou jeden roh
Honba za světlitem: dobrodružství
z Minecrafu
Mops mořskou vílou
Malá lesní škola: o životě v přírodě
Záhada Kvílející čarodějnice
Rok na stavbě
Šprýmy myšky Florentýny:
básničky a rýmovačky
Peppa Pig. Čtyři pohádky
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Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé
Kate O'Hara:
MĚSTO SNŮ: sága rodu Caldwellů
1. vydání, Ikar, Praha, 2022, 317 s., 399 Kč
První část třídílné ságy rodu Caldwellů,
která vypráví o počátcích Kalifornie od San
Franciska až po Hollywood v letech 1898 až
1926, o osudu bohaté rejdařské rodiny, zrodu
éry němého filmu, a především o jedné velké
lásce.
Literatura pro děti
Petr Hugo Šlik: MARTA SI VZPOMÍNÁ
1. vydání, Albatros, Praha, 2022, 60 s., 299 Kč
Holčička Marta vzpomíná po smrti svojí
babičky na společně strávené chvíle. Dojemné vyprávění v krátkých kapitolách. Marta
odjakživa milovala svoji babičku, která znala
všechny bylinky, dokázala najít cestu z nejhlubších částí lesa zpět do chaloupky a její
zástěra vždycky voněla kouřem. Jenže teď už
tu stará paní není. I když si to jde představit
jenom těžko, pohltila ji mlha zvaná NIC. Marta na babičku nemůže přestat myslet a přemítá
o všem, co spolu zažily. Dokážou hezké vzpomínky zahnat smutek po někom, kdo už tu s námi není?

Bookstart – s knížkou do života. Čekají vás hry pro nejmenší, básničky, říkadla, zpívánky, opičí dráha. K dispozici přebalovací pult
a možnost zaparkování kočárků uvnitř knihovny.
LOVCI PEREL
Lovci Perel opět startují. Máte rádi příběhy, dobrodružství,
napětí? Rádi soutěžíte? Neváhejte a přihlaste se v naší knihovně
do oblíbené dětské čtenářské soutěže! Začínáme v pondělí 3. října 2022. Knižní perly budete moci lovit až do 31. května 2023.
Nejlepší tři lovce vyhlásíme v pondělí 5. června 2023. V tento
den zároveň odstartujeme veliký Perlový jarmark, na kterém si
všichni lovci budou moci vybrat krásné ceny.
NOVÉ AUDIOKNIHY
V městské knihovně jsou pro
vás připraveny nové audioknihy. V půjčovně pro dospělé si
můžete vypůjčit například tituly Cizinka od Dainy Gabaldon,
detektivku Jo Nesba Červenka,
dále knihy Dánská dívka, Rady
pánu Bohu, jak vylepšit svět
nebo například dva díly úspěšného Šikmého kostela. Z dětských audioknih nabídneme
Mumínky a kometu, Fiškuse a vánočního skřítka, Truhlu času,
Agnes a ostrov stínů nebo třeba Warrena XIII. a vševidoucí oko.
NOVÉ KNIHY Z KOUZELNÉHO ČTENÍ

TÝDEN KNIHOVEN
3. – 7. října
Městská knihovna v Dobrušce se účastní
dalšího ročníku celostátního projektu Týden
knihoven, v rámci kterého připravila pro
své návštěvníky doprovodný program. Pro
zapomnětlivé čtenáře bude opět platit amnestie sankčních poplatků v obou odděleních.
Pro děti do 7 let:
úterý 4. října v 15 hodin
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na další Pohádkování, kde si přečteme
příběh z knihy Děti z naší Villy. Po pohádce si vyrobíme veselou
podzimní dýni na zavěšení.
Pro rodiče a děti do 2 let:
úterý 4. října v 10 hodin v dětském oddělení
HRÁTKY PRO PRŤOUSKY
v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života
Městská knihovna zve rodiče a malé děti do 3 let na další dopolední setkání na dětském oddělení. Akce proběhne v rámci projektu

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Prodej knih a časopisů vyřazených z fondu městské knihovny
za symbolickou cenu.

Jiřinky z Mělčan rozzářily synagogu
Již potřetí vystavili manželé Eva a Jaroslav Kolenovi pestrobarevné květy jiřin
ze své produkce. Po kovárně a sklepě rodného domku F. V. Heka rozzářily poslední srpnový víkend tyto květiny interiér
dobrušské synagogy. Výstavě předcházela soutěž o nejhezčí fotografii s jiřinkou
z Mělčan, do níž bylo zasláno 16 snímků. O vítězích rozhodli svým hlasováním návštěvníci výstavy. Soutěž „Fotíme
se s jiřinkami" vyhrála Monika Skálová

z Mělčan, druhé místo obsadila Dana
Ehlová z Dobrušky a třetí skončil Jan
Němeček z Českého
Meziříčí. Do soutěže se přihlásilo 16
fotografů, hlasovalo
285 návštěvníků výstavy.
(eda, ek)
Vítězný snímek soutěže o nejhezčí fotografii s jiřinkou
z Mělčan.
15
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ZE ŠKOL
Gymnazisté nezaháleli ani o prázdninách
Dobrušské gymnázium je pyšné na svoje studenty, kteří nezahálejí ani o prázdninách a snaží
se rozšířit své obzory také mimo školu. Získávají tak další nové a pro budoucnost neocenitelné
zkušenosti. Jen tak dál, jen tak houšť.
Matfyz tábor v Albrechticích v Jizerských horách
O
prázdninách
jsme
absolvovali
soustředění určené
40 mladým lidem,
jimž
matematika
s fyzikou nepřipadají obtížné a kteří chtějí prožít dva
červencové
týdny
plné vlastního bádání, kutění a dalšího
programu. Na letním matematicko-fyzikálním soustředění pro
středoškoláky jsme zažili mnohem víc než jen přednášky, počítání příkladů a sem tam nějaký ten sport. Přijeli jsme domů plní
zážitků a nových vědomostí.
Jakub Gerža (8. G) a Tereza Slavíková (4. A)
Biologicko-chemický tábor Běstvina pro střední školy
Na začátku července jsem měla možnost zúčastnit se biologicko-chemického tábora Běstvina. Každý den na nás čekalo několik bloků přednášek z různých oborů biologie. Do některých jsme
se aktivně zapojili - ať už odchytem organismů v terénu, nebo
pozorováním všeho možného pod mikroskopem. Ale nemyslete
si, že to bylo jen o učení. Ve volném čase jsme se mohli přihlásit
na různá sportovní utkání. Již tradičně se konal fotbalový zápas biologů proti chemikům, večer jsme mohli posedět u ohně

a zazpívat si s kytarou. Přestože se tábora účastní přibližně 120
nadšených biologů a chemiků, panuje tam velice přátelská atmosféra, a i když se účastníci sjíždí z celé republiky, nic jim nebrání
udržet vzniklá přátelství i potom, co se všichni zase rozprchnou
do svých domovů. Těch čtrnáct dní uplynulo jako voda a já jsem
domů odjížděla plná nových vědomostí a nezapomenutelných zážitků.
Zuzana Havrdová (3. A)
Medikemp Univerzita Karlova v Hradci Králové
Byla to pecka! Během 4 dní v srpnu jsme já a dalších 40
účastníků zažili neuvěřitelné věci. Po skupinkách jsme ozkoušeli
16

všechny simulátory fakultní
nemocnice, prohlédli jsme
si preparáty s orgány (nejen
s orgány) a měli jsme možnost prohlédnout pod ultrazvukem svá játra. Mimo
nemocnici jsme okusili i život studentů medicíny a už
teď se na studium na VŠ těším. Eliáš Hladík (7. G)
Biologicko-chemický tábor Běstvinka pro mladší žáky
Ke konci července jsem
měl možnost zúčastnit se
biologicko-chemického tábora Běstvinka. Programu
se účastnilo 80 biologů, 40
chemiků, 20 vedoucích a 20
přednášejících. Denní program zahrnoval přednášky,
laboratorní cvičení, pitvy
nebo naučné procházky.
Z celého programu mě nejvíce bavily botanické procházky s určováním rostlin a z pitev byla velice zajímavá pitva kuřete.
Daniel Sháněl (3. G)
Letní škola chemie
Ve dnech 23. až 25. srpna jsme se vydali s paní učitelkou Vendulkou Fadrhoncovou do Prahy. V rámci akce VŠCHT jsme se zúčastnili workshopu „Letní škola chemie“, kde jsme měli možnost
projít ve skupinách jejími čtyřmi fakultami a vyslechnout si zajímavé přednášky od profesorů a studentů jednotlivých ústavů. Měli
jsme možnost vyzkoušet si speciální moderní techniku laboratoří,
například identifikační přenosné Ramanovy spektrometry na nejrůznější látky-od vitamínů přes nejtvrdší drogy až k výbušninám,
dále FTIR a NIR spektrometry nebo analýzu radioaktivních materiálů. Na fakultě Technologií ochrany životního prostředí jsme
objevovali různé metody na dekontaminaci znečištěných lokalit.
Na ústavu biochemie jsme zblízka pozorovali mitochondrie či nebezpečné rakovinové buňky HELA přes fluorescenční mikroskop.
Zajímavá byla studentská laboratoř nesoucí název „Pěstování lidských buněk“. Příležitostí byla vlastní výroba a testování tablety paracetamolu. „Přičichli“ jsme také k programování v jazyce
Python, a přestože to zcela na první pohled nesouvisí s chemií,
je v těchto oborech velmi významným pomocníkem. Stanovovali
jsme energetický obsah potravin, například v gumových medvídcích. Poslechli jsme si i řadu zajímavých přednášek v Ballingově
sále NTK. Program ale nebyl připraven pouze pro studenty, poutavé přednášky i laboratoře byly zajištěny také pro naše učitele.
Byli jsme ubytováni přímo na vysokoškolských kolejích
VŠCHT „Volha“. Ubytování předčilo naše očekávání. Netrávili
jsme ale celou dobu na škole či kolejích. Volné středeční odpoledne jsme si užili po svém.
Celá akce se nesla ve velmi přátelském duchu, a tak jsme poznali i spoustu nových lidí. Byla to zajímavá zkušenost zažít si
vysokou školu na vlastní kůži a zjistit, jak to vlastně aspoň zčásti
chodí.
Adriana Slavíková (4. A), Matěj Tláskal (4. A)
a Zuzana Havrdová (3. A)
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Člověk musí umět včas odejít
…to jsou slova Ing. Vladimíra Voborníka, dnes už bývalého ředitele Střední
školy – Podorlické vzdělávací centrum
Dobruška, který se nesmazatelně zapsal
do historie školství v našem městě. Proto
jsme mu položili několik otázek, aby se
poohlédl za svým působením v dobrušském učňovském školství.
Co Vás vedlo k rozhodnutí opustit místo ředitele v SŠ – PVC?
Asi čtyřicet let působení v této organizaci na různých funkcích. Z toho od roku
1998 ve funkci ředitele školy. Víte, člověk
musí umět včas odejít…
Kdy jste se poprvé setkal s dobrušským
učňovským školstvím?
Byl to rok 1969, kdy jsme se jako žáci
9. třídy seznamovali se všemi firmami
a výrobními organizacemi. Tak jsem se
svojí třídou navštívil Střední odborné učiliště Dobruška. Od té doby jsem věděl,
kam mám nastoupit, kde je moje místo.
A v roce 1970 až 1973 jsem se tady vyučil
v oboru strojní zámečník. Pak následovala
střední škola, vysoká škola, vojna a přes
krátkou praxi v Adastu jsem se v roce 1982
vrátil do školy na pozici vedoucího odborného výcviku, pak na zástupce ředitele

pro teoretickou
výuku a potom už
to byla funkce ředitele.
Jak vznikla Střední škola – Podorlické
vzdělávací centrum?
Samotná škola vznikla už v roce 2005.
Předcházelo tomu ale ukončení výuky
v Integrované střední škole Dobruška,
kde se učily všechny strojírenské obory.
V rámci harmonizace jsme se sloučili se
Středním odborným učilištěm z Nového
Města nad Metují. Po dvou letech pak
byla škola v Dobrušce pod dohledem krajských úředníků zrušena s tím, že strojírenské obory zde vyučované nejsou potřeba.
Podniky z našeho regionu se s tím ale
nechtěly smířit, a tak společně vytvořily
školu novou, jejímž zřizovatelem se stalo
Podorlické sdružení zaměstnavatelů. V ní
se začalo vyučovat od 1. 9. 2006.
Co se vám za dobu, kterou jste byl
ve funkci jejího ředitele, nejvíce povedlo?
V prvních letech se nám podařilo z toho
celkem úmyslně zničeného a rozbitého
areálu vytvořit slušnou školu, a to hlavně
díky různým projektům a také za pomoci

organizací a firem, tedy našich zřizovatelů. Za další úspěch považuji zateplení
„staré“ budovy, která dostala tu nepřehlédnutelnou modrou barvu. Třešničkou
na pomyslný dort pak bylo vybudování
nového areálu s úplně novou budovou
pro odborný výcvik, která posunula školu
mezi nejmodernější školy v Královéhradeckém kraji a hlavně do 21. století.
Opravdu jdete do důchodu nebo budete
ve škole ještě pomáhat dál?
Do důchodu ještě nejdu, ještě budu rád
pomáhat dál na částečný úvazek. Alespoň
pololetí, aby doběhlo tak, jak doběhnout
má. Je to totiž spousta administrativy, monitorování atd. Rád proto pomůžu novému
panu řediteli.
(jme)

S novou sportovní halou se začala psát nová historie školy
Školní rok 2022-2023 v naší škole zahajujeme
s počtem žáků 274. Největší událostí, na kterou
jsme netrpělivě čekali spoustu let, se stalo otevření nové sportovní haly, která je spojovacím
krčkem propojena s naší školou. Historie školy se
tak dělí na období „před halou“ a období „s halou“. Možnost realizovat všechny hodiny tělesné
výchovy v nové sportovní hale je skvělým bonusem ve vzdělávání žáků 1. až 9. ročníku.
Čtyřiadvacet prvňáčků
Velkou událostí je zahájení školní docházky pro nové prvňáčky, kterých je letos 24. Nová životní etapa je to zcela jistě i pro
jejich rodiče, kterým tímto přejeme spoustu trpělivosti a pevné
nervy. Pro některé třídy byly změnou nové tváře v pedagogickém
sboru, které jsme rádi uvítali v našem týmu.

V základní škole Pulická letos přivítali čtyřiadvacet prvňáčků.

Josef Frýda a Václav Hlavsa se rozloučili s dlouholetou úspěšnou
učitelskou kariérou.
Loučení s pány pedagogy
Naopak se svou dlouholetou životní rolí pedagoga se rozloučili Mgr. Václav Hlavsa a Mgr. Josef Frýda. Oba pánové se nesmazatelně zapsali do historie naší školy. Oba mají velkou zásluhu
na tom, že je naše škola přesně tou školou, co je dnes. Místem,
kde se setkává výchova a vzdělávání spolu s respektem, tolerancí a smyslem pro humor. Bude se nám po nich velmi stýskat
a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, spoustu pěkných okamžiků
strávených se svými rodinami. Velice děkuji za skvěle odvedenou dlouholetou práci nejen jménem všech kolegů a zaměstnanců naší školy, ale dovolím si poděkovat i jménem všech žáků,
kteří i díky nim chodili do školy rádi. Budeme na vás všichni rádi
vzpomínat. Děkujeme.
Mgr. Michaela Petráčková, ředitelka ZŠ Pulická
17
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Adaptační kurz šestých tříd na Jurášce
Ve dnech 5.–6. září se žáci 6. ročníků
ZŠ Pulická zúčastnili adaptačního kurzu
na chatě Juráška v Olešnici v Orlických
horách. Tato akce patří na naší škole již
dlouhá léta k tradičním.
Cílem kurzu je, aby se žáci v nově
vznikajících třídách poznali, navázali
nová přátelství a seznámili se i s novou
třídní učitelkou. Počasí nám přálo, pro-

to se veškeré aktivity mohly konat venku na hřišti u chaty. Žáci tvořili mj. své
osobní erby, nechyběla ani procházka
k blízkým státním hranicím s Polskem.
Den jsme završili diskotékou, kde se
hned poznalo, že letošní šesťáci nebudou
žádné bábovky. Druhý den ráno jsme ještě navštívili Utzův mechanický betlém,
muzeum a rozhlednu v Olešnici. A pak
hurá zpátky do školy!
Mgr. Blanka Maixnerová

Moderní technologie v centru pozornosti
V pátek 2. září k nám do ZŠ Pulická
přijeli zástupci Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s.r.o.
z Hradce Králové, kteří v rámci projektu

IKAP II měli za cíl seznámit žáky 4. a 5.
třídy s novými moderními technologiemi
(3D tisk, virtuální brýle, moderní kamery,
drony, roboty). Děti byly z nových věcí
velmi nadšené.
Nejvíce se dětem líbilo ovládání robotů přes
mobilní telefon.
Jan Macek

Další školní rok v Základní škole Františka Kupky
Prvního září se
do Základní škole Františka Kupky dostavilo
celkem 420 žáků. Devětatřicet prvňáčků
zahájilo školní docházku slavnostním
shromážděním před budovou školy, kde
je uvítaly třídní učitelky Lucie Zemánková a Ilona Francová spolu s ředitelkou
školy Alenou Bačíkovou. Do svých tříd
vystoupali po schodech společně s rodiči a za potlesku starších spolužáků, kteří
vytvořili špalír. Ve třídách je přivítali zá-

stupci města a MAS POHODA venkova,
z. s., od kterých obdrželi drobné dárky,
které jim udělaly velkou radost.
„Nový školní rok začal a celý pedagogický sbor se pustil do práce. Již v úterý
6. září vyrazili žáci třetích ročníků na školu v přírodě, dnes už víme, že to byla
úspěšná akce školy a budeme ji opakovat
i v dalších letech. Žáci devátých ročníků
se pod vedením učitelky Kateřiny Hrubešové chystají na zájezd do Anglie. V plném
proudu je i příprava adaptačního pobytu
žáků šestých ročníků, kteří vyrazí do Neratova
a Všestar. V souvislosti s výukou
chystáme školní projekty, tak
abychom posílili
vzdělávací a sociální kompetence žáků,“ sdělila

Třeťáci si užili školu v přírodě
Třeťáci ZŠ Fr. Kupky odjeli druhý zářijový týden na pětidenní školu v přírodě.
A hned první den se vydařil na jedničku. Dva přestupy a zpoždění vlaků jsme
zvládli levou zadní. Odměnou nám byl
báječný den uprostřed krásné přírody.
Ubytování v Ruprechticích bylo parádní, veliká zahrada poskytovala útočiště
pro každého z nás. Stihli jsme i procházku po okolí a spoustu her. Na co budeme vzpomínat? Na ranní rozcvičky, výlet
18

ředitelka školy Mgr. Alena Bačíková a doplnila: „Jak již je na naší škole zvykem,
budeme nadále podporovat práci Školního
parlamentu a práci redakce školních novin. Novinkou naší školy je facebookový
profil školy, kde naleznete ty nejnovější
informace z výuky a dění na škole. Další
informace jsou k dispozici na webu školy.
My, učitelé, žáci a rodiče používáme aplikaci Bakaláře, kde máme možnost komunikovat. Děkuji všem pracovníkům školy
za odvedenou práci. Žákům, rodičům, pedagogům a nepedagogům přeji příjemný
a klidný školní rok 2022/2023.“
(ip, ab)
na farmu Wenet, hry i zábavné učení zkoušeli zapálit oheň bez sirek (nebojte,
jen jsme doutnali), pozorovali jsme pod
mikroskopem nohu mouchy nebo zadeček
včely a zjišťovali jsme, jak moc nám život
usnadnil vynález kola. Večer vždy zbyl
čas na povídání. Zatímco klučičí pokoj
řešil příčiny vzniku polární záře a teplotu
na jednotlivých planetách, holky probraly domácí mazlíčky a příkoří, která musí
snášet od mladších sourozenců.
Tereza Martinková a Michaela Prouzová,
třídní učitelky
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(NE)malé jubileum v DDM
Před 30 lety, v září
1992, začal Dům dětí
a mládeže nabízet svoji
pravidelnou činnost tzv. „
pod jednou střechou“ a to v bývalé Čížkově vile v Domašínské ulici. Do té doby
byla činnost zařízení rozeseta po celé
Dobrušce, především ve zdejších ZŠ
a v klubovně Svazarmu. Získáním vlastních prostor se nám otevřely nové možnosti činností, které i nadále nabízíme
pro nejmenší děti, školáky i mládež. Akce
navštěvují také i rodiče, dospělí a senioři.
Každý věk i každá doba má různé
představy o tom, jak trávit svůj volný čas.
Proto během 30 let vzniklo, proběhlo, ale
i zaniklo plno kroužků a akcí, které jsme
pro vás připravili. Vždy jsme se snažili podporovat technické novinky. Mnozí
z vás navštěvovali naše kurzy programování a obsluhy PC, také jsme realizovali
rekvalifikační kurzy PC pro úřad práce.
Doba pokročila a dnes nabízíme např.
kroužky robotiky a 3D tisku. U dětí rozvíjíme manuální a praktické dovednosti.
U nás mohou pracovat s „opravdovým“
nářadím. Základům elektrotechniky a práci s vrtačkou a pájkou se naučí v kroužku
Voltík, kroužek Dřevohrátky nabízí práci
se dřevem a řezbářskými dláty, děti mohou vytvářet modely letadel z balzy v modelářském kroužku. V kroužku Vařečka

dívky i chlapci dokáží připravit skvělé
pohoštění, v DDM se mohou učit šít na šicím stroji nebo háčkovat. Nabídka kroužků je nadále pestrá, nabízíme např. šachy,
hudební, taneční, chovatelské i výtvarné
kroužky pro všechny věkové kategorie.
V počátcích činnosti jsme dětem nabídli
kroužek moderního tance. Dnes se těšíme
ze šesti tanečních skupin různých věkových kategorií a často můžete jejich vystoupení vidět třeba na Dobrušské pouti,
benefičních akcích nebo tanečních soutěžích.
V náplni naší práce je i příprava letních
táborů. Část prázdnin s námi prožilo mnoho z Vás třeba na táborech v Mělčanech,
na rybářských táborech, cyklistickém či
keramickém táboře nebo na táborech tanečních. Během let nám do tábora v Mělčanech dvakrát zasáhla povodeň. Vždy
však proběhla náhradní varianta tábora. Možná si vybavíte stany na zahradě
DDM, to byl i pro nás nezvyklý a nezapomenutelný „tábor ve městě!“
Pro mnohé (a nejen ženy) je ten správný relax, když mohou tvořit. Za dlouhou
dobu jsme s vámi objevili a vyzkoušeli
různé techniky i materiály. Některé činnosti jsou stále vyhledávané - keramika,
tkaní, patchwork, drátování, dřevořezba.
Jiné prošly módní vlnou - korálkování,
pletení z pedigu, skládání čajových sáč-

ků, kreslení pravou mozkovou hemisférou
apod. I nadále vyhledáváme nové lektory
a kurzy, připravujeme kurz malování horkým voskem nebo šití moderní taštičky ledvinky.
Na tomto místě děkujeme všem, kteří
jste náš „DOMEČEK“ navštěvovali, navštěvujete, doporučujete a podporujete.
Velký dík patří i našim externím spolupracovníkům a věřte, že za ty roky je
jich dlouhá řada! Bez jejich spolupráce
a ochoty bychom v DDM nemohli nabídnout tak širokou škálu činností. Všichni
nám pomohli a pomáhají DDM stále rozvíjet. Často to jsou i naši bývalí žáci, kteří
své zkušenosti předávají dál. Z mnoha
spolupracovníků se stali přátelé, na které
se můžeme obrátit o pomoc či radu.
Nabídka našich kroužků i akcí se
k vám nyní může dostat také jinak, než
tomu bylo před 30 lety. Kromě tradičních
letáků informujeme i přes webové stránky
www.ddmdobruska.cz nebo nás najdete
na Facebooku.
Do pár řádků nelze shrnout celou dobu
a všechny aktivity. Ale historie se píše
každý den. Proto i vy se můžete do této
naší pomyslné kroniky zapsat. Přijďte si
vybrat nějakou akci nebo zájmový kroužek pro sebe, své děti nebo celou rodinu!
Neváhejte se nám ozvat, pokud máte nějaký nápad nebo vám v nabídce něco chybí.
Těšíme se na setkání v DDM v Domašínské ulici!
Jitka Macková

Taneční tábor „Kamerám neutečeš“
Závěrem měsíce srpna Dům dětí a mládeže Dobruška pořádal letní taneční tábor
v Plasnicích, který má mnohaletou tradici.
Pro 53 dívek ve věku od 7 do 18 let byl
připraven zábavný týden, letos na téma
„Kamerám neutečeš“.
Program se nechal inspirovat zábavnými reality show a vědomostními soutěžemi jako je například Survivor, Tvoje
tvář má známý hlas, Like house a dalšími.
Více než pět desítek mladých tanečnic se
rozdělilo do šesti štábů, ve kterých získávaly body v podobě zlatých globů za plnění nejrůznějších úkolů. Nejvíce bodů bylo
možné získat za hudebně taneční scénky,
básničky a soutěže. V průběhu týdne se
děti vydaly na tajemnou šipkovanou, při

které plnily různé úkoly. Cílem cesty bylo
vyluštění šifry, která je dovedla ke skryté odměně v podobě táborového trička.
V průběhu týdne se děti naučily několik
tanečních choreografií, které poslední den
předvedly na závěrečném vystoupení pro
rodiče a kamarády.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří se podíleli na programu. Konkrétně Tereze Lemfeldové a její kolegyni za přednášku na téma zdravé zoubky,
Renatě Moravcové za příjemnou návštěvu
se psími kamarády a poutavým programem pro děti, Jitce Doležalové za zdravé
dobroty pro všechna děvčata a také všem
dalším sponzorům, kteří nám darovali
drobné dárečky do odměn pro naše účastnice. Na další ročník se budeme těšit opět
v srpnu.
(pč)
19
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Poohlédnutí za skautskými tábory
Po
prázdninové
pauze se skautské oddíly od začátku září
opět scházejí na schůzkách a výpravách.
I letos vyvrcholila skautská celoroční
činnost na táborech,
kterých se zúčastnilo
přibližně sto dětí. Tábory oddílů Slunečnic (dívky, 2. stupeň ZŠ), vlčat (chlapci,
1. stupeň ZŠ) a Mohykánů (chlapci, 2.
stupeň) proběhly na tábořišti na Trčkově
u Orlického Záhoří a tábory oddílu Meďátek (dívky a chlapci, předškolní věk)
a oddílu světlušek (dívky, 1. stupeň ZŠ)
se uskutečnily na louce u farní chalupy
v Mastech. V následujících řádcích si můžete přečíst krátké poohlédnutí za tábory
očima jednotlivých oddílů.
Po dvouleté pauze jely letos oddíly
Slunečnic a Mohykánů na čtrnáctiden-
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ní tábor společně. Tentokrát se vydaly
prozkoumávat a zmapovávat neobjevená
území uprostřed oceánu. Na své cestě ale
čelily spoustu příkořím. Nevyhnuly se
lidojedům, neprostupnému terénu i divé
zvěři na neprozkoumaných ostrovech žijících. Nepříznivé bylo též i moře, kvůli
jehož rozbouřenosti dokonce objevitelé
ztroskotali. Nakonec však úspěšně prošli
všemi těžkostmi a nalezli na jednom ostrově drahocenný poklad. Kromě něho si
kluci i holky odnesli domů spoustu zážitků a vzpomínek.
Světlušky si během tábora zkusily žít na divokém
západě. Seznámily
se s kovboji a pomohly jim znovu
vybudovat vesnici
a prolomit zlou kletbu. Tábor si moc
užily a budou na něj
ještě dlouho vzpomínat.

Tábor Vlčat proběhl už poněkolikáté ve „druhém běhu", tedy ve druhé polovině července. Chlapci jako válečníci
indiánské vesnice získávali zpět ukradené
stádo koní. Zastříleli si z luku, lovili divokou zvěř, rozdělávali oheň, stáli na obou
stranách přepadení. Hoši všechno úspěšně
zvládli, a to i přesto, že více jak třetina
účastníků s námi letos tábořila poprvé.
Týden táboření mají za sebou nejmladší Meďátka, která se ocitla v pohádce
Jak vycvičit draka. Děti jako vikingové
hledaly ostrov, na kterém se skrývá poklad. Také se snažily zlomit kletbu zlého
zajatce, a tím zachránit draky, které děti
na vlastní oči viděly. Meďátka nakonec
našla poklad, a protože se zajatec ukázal jako hodný, tak se s ním skamarádila
a kletba draků se prolomila. Všechny děti
tábor úspěšně zvládly a odvezly si z něho
mnoho báječných zážitků!
V minulém skautském roce jsme
ve středisku založili nový oddíl pro skauty a skautky, kteří již odrostli z roverského věku (do 26 let) a ještě se úplně necítí
na přechod k Oldskautům. Nese jméno
Dobrušský oddíl rodinného skautingu,
ve zkratce DoORS. V návaznosti na naše
vzpomínky z dětských a dospívajících
let jsme se rozhodli uspořádat náš první
tábor/vegáč, a tak jsme se společně s Rovery&Rangers vydali na jeden týden na trčkovské tábořiště. Program byl relativně
volný, kromě zajištění chodu ve smyslu
vaření, přípravy dříví na topení, ježdění
pro vodu, pečení chleba apod. si každý
mohl dělat, na co měl zrovna chuť. Pro
činovníky proběhlo pár workshopů a bylo
vyhlášeno několik výzev, které si mohl
kdokoliv během tábora splnit (např. vstaň
na východ slunce). Bylo fajn být zase týden pospolu v takovémto prostředí. Věříme, že si to všichni účastníci užili.
Veronika Dyntarová
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Hasičské klání v Křovicích po osmnácté
V sobotu 27. srpna, poslední sobotu
o prázdninách, se po roční odmlce uskutečnil na hřišti v Křovicích 18. ročník soutěže
v požárním sportu „Hasičské klání“.
Soutěž prověřila dovednost a rychlost družstev v kategoriích muži, ženy,
mladší a starší žáci. Pro dětské kolektivy
mladých hasičů to byly zároveň poslední závody Ligy mládeže okresu Rychnov
nad Kněžnou ročníku 2021-22. Bohužel,
účast soutěžních družstev oproti minulým ročníkům má klesající tendenci, a tak
na křovickém hřišti proti sobě nastoupilo
osm družstev starších žáků, pět družstev
mladších žáků. V kategorii dospělých své

síly poměřila tři družstva žen a stejný počet družstev mužů.
Družstva mladých hasičů soutěžila
již tradičně ve dvou disciplínách, a to
ve štafetě 4x60m a v požárním útoku.
O umístění rozhodoval součet lepších

časů z obou disciplín.
Vítězství
vybojovali v kategorii starších
žáků hasiči z Jílovic
a v kategorii mladších
žáků hasiči z Olešnice
v Orlických horách. Domácí starší žáci
z Křovic i přesto, že v požárním útoku
dosáhli osobního rekordu, skončili s časem 23,11 na čtvrtém místě. Jelikož to byl
i poslední závod Ligy mládeže, proběhlo
i vyhlášení konečných výsledků za účasti
starosty Okresního sdružení hasičů Jiřího
Řeháčka. V kategorii dospělých zvítězili
muži z Provoze a ženy z Jílovic.
Za SDH Křovice Václav Andrš,
vedoucí mládeže

STAŇ SE MLADÝM HASIČEM
Děti mají své velké vzory,
a pokud je jejich vzorem hasič,
není nic snažšího,
než jim umožnit stát se takovým malým hasičem také.
Přijď se mezi nás podívat.
Scházíme se v pátek od 16.30 v Křovicích.
Co tě čeká? – soutěže v požárním sportu,
plnění odznaků odborností,
naučíš se základy „hasičiny“,
uzlování, topografie, zdravovědy
Kontakt na vedoucího
Václava Andrše 608 135 250, SDH Křovice.

Dětský den s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů
Dobruška uspořádal v sobotu
10. září Dětský den s hasiči.
Odpoledne plné zábavy
a soutěží pro děti za dobrušskou sokolovnou se vydařilo.
Pro děti byly připraveny dovednostní soutěže a skákací
hrad. Velké pozornosti přítomných se těšily vyprošťování
z auta, ukázky techniky hasičů a Policie ČR. Tradiční tečku za vydařenou akcí udělala
pěnová koupel.
(dr)
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Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Říjnové akce pro vás
Spolky Doteky naděje a Městská organizace seniorů Dobruška pro vás mají pozvání na říjnové akce.
NA SLOVÍČKO
Ve středu 12. října od 9.30 hodin se v Rýdlově vile začne
vařit káva a podávat moučník z jablek.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 20. října od 16.00 hodin nás v Rýdlově vile čeká
setkání s hostem, který je významným občanem Dobrušky.
ROZHLASOVÁ KAVÁRNA
V pátek 21. října vyrazíme linkovým autobusem do Hradce
Králové a vydáme se do budovy Českého rozhlasu. Vy, kteří jste pravidelnými posluchači této rozhlasové stanice, víte,

že každé páteční dopoledne zve programová ředitelka Lada
Klokočníková do svého živého vysílání z rozhlasové kavárny nejen své dva hosty, ale přijít může i několik návštěvníků.
A právě na pátek 21. října jsme dostali pozvání my.
PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
Ve středu 26. října vyrazíme do Dvora Králové nad Labem,
kde navštívíme závod na výrobu vánočních ozdob a firemní
obchod. Zastavíme se na oběd a cestou domů vás dovezeme
na jedno překvapení. Počet účastníků je omezen počtem míst
v autobuse, tak neváhejte s přihlášením.
Renata se svými psími kluky a Petr Tojnar.
Kontakty, dotazy a přihlášky:
renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz
mobil 732 262 600, tel. 494 622 953

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI

V říjnu oslaví významná životní jubilea
Gűnther Zeipelt
Věra Zemková
Olga Filipová
Marie Chudá
Anna Jiroudová
Jana Suková
Roman Trubač
Vladimír Bidlo
Jana Hladíková
Alena Fialová
Jiří Kašpar
Zdeňka Svobodová

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

Dobruška, Kostelní
Dobruška, Mírová
Dobruška, Solnická
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Belveder
Dobruška, Křovická
Dobruška, Křovická
Dobruška, Pulická
Dobruška, Jiráskova
Dobruška, Domašínská
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Křovická

V srpnu z našich řad odešli
Anna Kárníková
Marie Skalická
Jarmila Kárníková
Marie Pražáková
Vladislav Jiroud
Dušan Toráč
Jan Neumann

2003
1940
1948
1934
1948
1973
1949

Křovice
Dobruška
Běstviny
Dobruška
Křovice
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

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

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2022
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
01. 10.
02. 10.
08. 10.
09. 10.
15. 10.
16. 10.
22. 10.
23. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.

MUDr. Salamin Akram
MUDr. Pokorná Jaroslava
MDDr. Veselská Renata
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Slouková Kamila
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Skřičková Zdeňka
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MDDr. Jarešová Učňová Petra

Kvasinská 129, Solnice
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
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602 152 873
494 515 697
494 371 781
777 667 353
737 791 333
494 515 694
494 371 783
494 515 695
494 515 693
736 419 151
721 200 244
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ZE SPORTU
Vydařené oslavy výročí 90. let založení
oddílu národní házené T.J. Sokol Dobruška
Sobota 10. září byla
pro oddíl národní házené T.J. Sokol Dobruška
slavnostním dnem. Slavil 90. výročí založení oddílu (1931-2021), neboť v loňském roce se z důvodů vládních opatření
v souvislosti s nemocí covid-19 nemohly
oslavy konat.
Po pěti letech byli pozváni bývalí, ale
i současní hráči, funkcionáři a příznivci
oddílu. Na setkání přišli i starosta města
Dobruška Ing. Petr Lžíčař a místostarosta
Miroslav Sixta, nechyběli zástupci Výkonného výboru Svazu národní házené
Miroslav Šír a Martin Leugner, kteří společně předali ocenění hráčkám, trenérům
a funkcionářům.
Hráčky Dagmar Drašnarová, Nela
Lebedová, Andrea Henclová a Veronika
Židová převzaly ocenění Mistr národní házené a mohou tak mezi národními
házenkáři používat před jménem zkratku
m.n.h. Za dlouholetou trenérskou činnost převzali ocenění Zasloužilý trenér
Božena Laštovičková a Jiří Sychrovský,
kteří společně v tomto roce přivedli své
svěřenkyně družstvo žen v I. lize k titulu Mistra národní házené. Posledními
oceněnými byli Božena Laštovičková
a Miroslav Jelen, kteří převzali ocenění
Zasloužilý funkcionář za dlouholetou
činnost pro oddíl národní házené v Dobrušce a Miroslav Jelen i za několikaletou
činnost ve Výkonném výboru SNH. Velké poděkování a úcta za práci ve funkci
předsedy oddílu a starosty jednoty, kterou

vykonával více než 20 let, bylo pro Josefa
Urbana, který si na tuto slavnost symbolicky oblékl triko s nápisem Jsem Sokol.
Poděkování za velkou modernizaci hřišť
také na závěr převzal i současný předseda
oddílu Jiří Bednář.
Pak už se rozjely oslavy, během dne se
odehrálo několik „sranda“ utkání, kdy bývalí hráči a hráčky společně utvořili družstva a zahráli si proti sobě. A bylo na co
koukat. Čtyřicátníci, ale i padesátníci bojovali jako před mnoha léty, byly k vidění
„vykláněčky, podstřely, otočky“ útočníků,
ale i krásné bloky obránců a úžasné zákro-

ky brankářů. Nakonec proběhlo společné
focení družstev i všech účastníků tohoto
srazu.
Přítomní mohli odpoledne zhlédnout
prvoligové utkání mužů Dobruška – Přeštice a také několik bannerů, na nichž byly
fotografie hráčů a družstev z 90leté historie oddílu. Akce se zúčastnilo více než
150 bývalých hráčů oddílu a na památku
každý obdržel brožuru speciálně vydanou k tomuto výročí, ve které na několika
desítkách stran jsou informace o vzniku
národní házené v Čechách a Dobrušce,
úspěchy ligových družstev mužů a žen,
ale i žactva, a také o velkém úspěchu
hráčky Petry Vošlajerové, která letos převzala ze SNH ocenění hráčka desetiletí.
Devadesátiletý příběh národní házené
v Dobrušce se nezastavil. Přejme do dalších let oddílu jen to nejlepší, slávu,
úspěchy, zdraví hráčů, ale i dostatek finančních prostředků na další modernizaci
sportovního areálu za sokolovnou.
Jiří Bednář, předseda oddílu
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Rampušák Cup ovládl suverénní Náchod
Na Městském stadionu Václava Šperla
se uskutečnil již 14. ročník fotbalového
turnaje mladších přípravek (r. nar. 2014
a mladší) Rampušák Cup, kterého se stejně jako v předešlém ročníku zúčastnilo
devět týmů. Ze suverénního prvenství
se radovali mladí fotbalisté FK Náchod,
kteří osmkrát vyhráli a získali plný počet
bodů. Pořadatelský tým SK Dobruška/
Spartak Opočno skončil šestý.
Hrálo se systémem každý s každým1x
15 minut na třech plochách. Počasí přálo,
děti, trenéři i rodiče si turnaj parádně užili. Účastníci nešetřili chválou a uznáním
na adresu pořadatelů. Velké poděkování
patří všem, kteří se podíleli na přípravách
a zdárném průběhu tradičního turnaje.

Na turnaji byly k vidění krásné individuální i týmové výkony.

Čtrnáctého ročníku Rampušák Cupu se zúčastnilo devět týmů.

Nejlepší hráč: Viktor Bláha (SK Dobruška/Spartak Opočno).
Celkové pořadí: 1. FK Náchod 24
bodů (skóre 48:16), 2. FC Hradec Králové 21 (60:7), 3. Sokol Malšova Lhota
14 (18:25), 4. FC Rychnov nad Kněžnou
13 (29:19), 5. Sokol Černíkovice 12
(18:17), 6. SK Dobruška/Spartak Opočno
8 (20:21), 7. SK Solnice 5 (16:32), 8. 1.
FC Žamberk 4 (10:20), 9. Jiskra Jaroměř
1 (6:47).
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Viktor
Bláha (SK Dobruška/Sp. Opočno), cenu
pro nejlepšího brankáře převzal Mikuláš
Pročko (FK Náchod) a střelcům kraloval
Matěj Zeman (FC Hradec Králové). (dr)

PALEC NAHORU
Autobusové zastávky v novém hávu
Na autobusových zastávkách v Laichterově ulici
byly instalovány moderní prosklené čekárny, které
nahradily staré nevzhledné přístřešky. Nové zastávky zkrášlily místní životní prostředí a cestujícím
zkulturnily čekání na spoje.
(dr)
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Zelená stuha ze soutěže
Vesnice roku ve správných rukách
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí v rámci soutěže
Vesnice roku Královéhradeckého kraje získala pro rok 2022 obec
Pohoří. S tímto oceněním je spojeno získání finančních prostředků ve výši 500 000 Kč pro projekty
v oblasti životního prostředí.
Stačí se projít rodištěm známého cimrmanologa Miloně Čepelky a musíte uznat,
že tato cena je ve správných rukách. Hodnotitelská komise zaslouženě ocenila
snahy a počiny vedení obce, dobrovolníků z řad občanů a také členů místních
spolků o zvelebení veřejného prostranství
i upravenost obce. Zelenou stuhu převzala
starostka Helena Suchánková spolu s místostarostou Jiřím Oubrechtem v sobotu
20. srpna ve Žďáru nad Metují, který se
stal vítězem krajského kola.

Helena Suchánková, starostka Pohoří.
„K získání přispěly aktivity a koncepčnost, s jakou obec k životnímu prostředí
přistupuje. Začalo to výsadbou 19 kusů
listnatých stromů v centru obce v roce
2020. Na to navázalo vybudování mlatové
cesty a výsadba záhonů trvalek. V blízkosti nově vysázené zeleně byly umístěny
lavičky, aby se tento zatraktivněný prostor mohl stát pro občany obce i příjemným odpočinkovým
místem a místem
k setkávání,“ uvedla
Helena Suchánková,
pod jejímž vedením
se začalo Pohoří
výrazně měnit a už
na první pohled
krásnět.
Péče o veřejná
prostranství tu je
neodmyslitelnou
součástí plánovací
dokumentace, včetně
strategického
plánu rozvoje. S dostatečným prostoZástupci obce Pohoří na slavnostním vyhlášení výsledků letoš- rem pro veřejnou
ního ročníku soutěže Vesnice roku v Královéhradeckém kraji zeleň je počítáno
ve Žďáru nad Metují.
i v územní studii pro

PALEC NAHORU
Nové sítě
na historické radnici
Na dobrušské historické radnici
pracovníci firmy Ochranné sítě Pavel
Koreček z Pardubic v minulých dnech
vyměnili na ochozu ochranné sítě proti ptactvu. Jen
pro zajímavost: ochoz štíhlé renesanční stavby se
nachází ve výšce 30 metrů a zvědavci, kteří zatouží
prohlédnout si Dobrušku z ptačí perspektivy, musí
zdolat 100 schodů.
(dr)

Výsadba stromů v centru obce v roce 2020.
lokalitu určenou pro výstavbu nových rodinných domů. Vše kupředu výrazně posouvá spolupráce s odborníky: „Od roku
2019 spolupracujeme na projektech veřejné zeleně se zahradní a krajinářskou architektkou a přispívají k tomu i odborníci
z řad občanů. V roce 2020 se nám podařilo
ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti v Opočně
a našimi obyvateli provést výsadbu 1200
kusů listnatých stromů v obecním lese.
V roce 2021 bylo provedeno arboristické
ošetření památného dubu, jehož stáří je
150 let. O zeleň pečujeme ve spolupráci
s odbornými firmami tak, aby nedocházelo k neodborným zásahům,“ doplnila
informace starostka, která si uvědomuje,
že bez podpory obyvatel obce a místních
spolků by změny k lepšímu byly těžko
proveditelné.
Jako příklad slouží TJ Pohoří, která
v roce 2020 vysadila stromy podél fotbalového hřiště, spolek zahrádkářů se pro
změnu stará o údržbu květin a květinovou
výzdobu. Celkový dojem umocňují nové
chodníky dokončené díky téměř 3,5 milionové dotaci v loňském roce. K získání
Zelené stuhy výrazně přispěl i moderně
vybavený sběrný dvůr, jehož provoz byl
zahájen už v roce 2019 a stal se samozřejmostí v oblasti třídění odpadů.
Na závěr Helena Suchánková dodala: „V rámci soutěže Vesnice roku jsme
v této kategorii postoupili do celostátního
kola. Hodnotitelská komise navštívila Pohoří 31. srpna. Snažili jsme se prezentovat
naši společnou práci v oblasti veřejné zeleně a životního prostředí co nejlépe.“
…Dodejme, že výsledky nebyly v době
(eda)
uzávěrky zpravodaje známy.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
říjen 2022
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45,
☎ 494 629 668, 603 373 752 a 725 048 991

V říjnu v muzeu začíná vedlejší sezóna.
Objednávejte programy pro školní třídy, více informací
na našem webu.
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA (obytná světnice, kupecký
krám a muzejní expozice) je v říjnu otevřen v sobotu, v neděli
a ve státní svátky od 9 do 17 hodin, polední přestávka je pohyblivá podle zájmu návštěvníků. Mimo hlavní sezonu je možné
objednat prohlídku pro školní a jiné skupiny na tel. 725 048 991
v pracovní dny od 9 do 15 hodin.
V otvírací době je i v říjnu přístupný sklep domku s výstavou
Příběh jednoho domu.

přehled akcí
PŘEDNÁŠKA
TŘI GENERACE RODINY ADÁMKOVY / JIŘÍ MACH
úterý 11. října od 17 hodin
Práci se dřevem lidé kraje pod Orlickými horami odjakživa rozuměli. Dřevo a výrobky z něho je provázely po celý život. Většina
věcí, které používali, byla zhotovena právě z tohoto materiálu.
Přitom jim nešlo jen o účelovost, ale i ty nejobyčejnější výrobky
se snažili zhotovit tak, aby byly hezké. Odtud byl pak již jen
krůček k lidovému uměleckému řezbářství, které zde má velmi
hluboké tradice. Počátky dobrušského řezbářství sahají až někam
do 18. století a velký rozvoj zaznamenalo toto umění ve století
19., a zejména v první polovině století minulého. Jeho nejvýznamnějšími dobrušskými reprezentanty se staly tři generace
rodiny Adámkovy. Během přednášky budou vystaveny loutky
Jindřicha Adámka.

DŮM FRANTIŠKA KUPKY v čp. 323, ul. Fr. Kupky. Nechybí
zábavně-vzdělávací zóna, která nabídne aktivní interakci s životem i dílem Františka Kupky jak pro děti, tak pro dospělé. V říjnu
je Dům Františka Kupky otevřen v sobotu, v neděli a ve státní
svátky 9–12:00 / 12:30–17 hodin. Na všední dny mimo pondělí
od 9 do 15 hodin je také mimo sezonu možné objednat prohlídku
pro školní a jiné skupiny na tel. 603 373 752.
HISTORICKÉ EXPOZICE Říjen – duben zavřeno. Mimo
hlavní sezonu je možné objednat prohlídku pro školní a jiné skupiny na tel. 725 048 991 v pracovní dny od 9 do 15 hodin.
RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou a expozice
prvotin Františka Kupky. Prohlídku je ve vedlejší sezóně možné
objednat v informačním centru na tel. 494 629 581 nebo v muzeu
na tel. 725 048 991.
VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile.
Říjen – duben zavřeno.
AKCE V ŘÍJNU
VÝSTAVA PŘÍBĚH JEDNOHO DOMU
1. května až 31. října
Sklep rodného domu Fr. Vl. Heka
(vstup přes domek v provozní době).
Roll-upová výstava přibližující dějiny kulturní památky Rodný
dům Františka Vladislava Heka doplněná o předměty z původní
expozice a modely stavby. Zajímá vás, jak se z obytného domu
před 50 lety stala expozice a co dalšího v Dobrušce připomíná
slavného rodáka? Nechte se k nám pozvat.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668
VÝSTAVA HRÁTKY Z LÁTKY
24. září – 2. října
Otvírací doba 9–12 / 13–17 hodin, vstup hlavními dveřmi
Také v letošním roce se uskuteční tradiční výstava Hrátky z látky
dobrušských patchworkářek v prostorách synagogy.
26

KŘEST KNIHY JIŘÍHO MACHA
KRIMINÁLNÍ PŘÍPADY Z ORLICKÝCH HOR
úterý 18. října od 17 hodin
Vlastivědné
muzeum
v Dobrušce vás zve na křest
a autogramiádu knihy Jiřího
Macha a Zdeňka Hlaváčka
Kriminální případy z Orlických hor. Kniha, která je
napsána na základě vzpomínek bývalého šéfa kriminální služby a pozdějšího
ředitele územního odboru
Policie ČR v Rychnově nad
Kněžnou plk. JUDr. Zdeňka
Hlaváčka, přibližuje třináct
případů z jeho kriminalistické praxe; loupeže a vraždy,
ale i trestné činy hospodářské. Dočtete se například o loupeži obrazů v opočenském zámku,
o milionáři, který neměl na svačinu, ale i o vrazích a pachatelích
brutálních loupežných přepadeních.
Program moderuje redaktor Českého rozhlasu Miroslav Vaňura,
hudbou na kytaru doprovodí Vendula Řeháková. Vstup volný,
možnost zakoupení knihy.
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LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
1. – 31. října
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
LUBOŠ DOLEŽAL – ZRCADLO MÉ DUŠE
Výstava bude přístupná v září v úředních hodinách MÚ.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. října v 17 hodin.
UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu
poskytne kurátor František Nagy – tel. 721 537 933.

PROSTORY
BÝVALÉ POBOČKY KB
Náměstí F. L. Věka čp. 11
NEBEŠTÍ JEZDCI
Unikátní výstava o filmu, knize a jejím autorovi. Vzpomínka
na Richarda Husmanna.
Otevírací doba v říjnu:
úterý 4. října: 9 – 12, pátek 7. října: 9 – 12, úterý 11. října: 9 – 12,
pátek 14. října: 9 – 12, úterý 18. října: 9 – 12, pátek 21. října: 9 –
12, úterý 25. října: 9 – 12, pátek 28. října: 13 – 15.
Nebo na objednání: Pavel Štěpán - tel. 603 720 499,
e-mail: kino70@mestodobruska.cz.

Výstava ve foyer knihovny na měsíc říjen:
,,MOMENTKY ZA OPONOU"
fotografie JIŘÍHO BARTONĚ
Jiří Bartoň se narodil roku 1944 v Praze v rodině fotografa
Vladislava Bartoně u fy Melantrich
a n.p. Svoboda. Fotografuje od 10 let,
kdy mu otec zapůjčil
fotoaparát Rolleiflex
Compur. Absolvoval střední filmovou
školu v Čimelicích, kde jej vyučoval fotografii prof. Rudolf Skopec. Celý produktivní věk se věnoval práci v Československé
a České televizi na přenosech a ve studiu 7 OTN videu a audiu.
Studoval audiovizuální obor na ČVUT FEL v Praze. Fotografii
provozuje jako hobby a další aktivitu pro Severské listy, Zpravodaj Severské společnosti atd. Nyní je důchodce a externista ČT.
S kamarádem a dřívějším spolupracovníkem Ivem Malým z Domašína rád fotografuje Orlicko, o kterém uspořádali výstavy
v galerii Corso v Praze a v dobrušském kině a lapidáriu.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Sobota 1. října
Taneční kurz pro začátečníky – 4. lekce od 16 hodin modrá
skupina, od 19 hodin červená skupina – prodloužená.
Sobota 8. října
Taneční kurz pro začátečníky – 5. lekce od 16 hodin červená
skupina, od 19 hodin modrá skupina – prodloužená.
Sobota 15. října
Taneční kurz pro začátečníky – 6. lekce od 16.30 hodin modrá
skupina, od 19 hodin červená skupina.
Čtvrtek 20. října 19.30
Koncertní vystoupení Ivan Hlas Trio.
Stolové uspořádání, vstupenky v předprodeji v Informačním centru nebo na místě před koncertem.
Sobota 22. října
Taneční kurz pro začátečníky – 7. lekce od 16.30 hodin červená skupina, od 19 hodin modrá skupina.
Sobota 29. října
Taneční kurz pro začátečníky – 8. lekce od 16.30 hodin modrá
skupina, od 19 hodin červená skupina.

KNIHOVNA
Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505

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 hod.
středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00

Počítačový kurz pro seniory
Nabízíme kurz ovládání počítače pro seniory. Kurz zahrnuje 3
lekce, kde se naučíte základy ovládání počítače, práci s internetem, emailem, vyhledávání receptů, léků či dopravního spojení
a mnoho dalšího. Cena kurzu 400 Kč / za všechny lekce
Zahájení ve čtvrtek 13. října, 9 – 11 hodin.
Kurz šití – šitá ledvinka
Sobota 15. října, od 9 hodin – zveme vás na kurz šití pod vedením paní Lenky Pecenové, která si pro vás připravila výrobu
stylové ledvinky. S sebou vlastní šicí stroj. Cena kurzu včetně
materiálu 550 Kč.
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Podzimní prázdniny v DDM
Středa 26. října, 8 – 15 hodin – výtvarná dílna pro školní děti,
Halloweenské dekorace, lapač snů, rébusy a mnoho dalšího.
Cena 100 Kč.
Přihlášky předem na ☎ 494 621 505 📞 605 396 466 nebo
v DDM Dobruška, Domašínská 363.

IXKO
IXKO - Církev bratrská v Dobrušce
Dobruška, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254,
e-mail: dobruska@cb.cz, www.ixko.eu
kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor
BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 hodin v Kině 70.
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
V ul. Zd. Nejedlého 574:
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.30 hodin.
EXIT (klub pro děti od 4. třídy ZŠ) - sudá sobota od 16.30 hodn.
podrobnosti o klubu najdete na www.exitclub.cz
Online: online setkání nad Biblí - středa od 19.30 hodin.
Odkaz na připojení najdete na našem webu v kalendáři v detailu
události.
Účast je zdarma. 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.

HUSŮV SBOR
Zd. Nejedlého 568
Neděle 9. října v 18.00
VZKŘÍŠENÉ VARHANY
Koncert z 3. ročníku varhanního festivalu „Vzkříšené varhany
Královéhradeckého kraje“. Varhanní hudbu v podání diecézního organologa římskokatolické církve Václava Uhlíře doprovodí
zpěvem basbarytonista Jakub Hrubý. Díky tomu, že v roce 2015
byly varhany v Husově sboru velice pečlivě opraveny spolkem
Provarhany, z iniciativy a pod dohledem Pavla Svobody, se mohou dnes konat další koncerty. Všechny srdečně zveme k poslechu tónů zachráněných varhan.
Úterý 25. října v 17.00 – fara u Husova sboru
PŘEDNÁŠKA MARTINA CHADIMY
O JANU LAICHTEROVI
ThDr. Martin Chadima, farář Církve československé husitské
v Přelouči a středoškolský pedagog, se představí s pojednáním
o dobrušském rodákovi a velice inspirativní osobnosti Janu
Laichterovi. Tento nakladatel, humanista a demokrat se narodil
do rodiny pekaře Františka Laichtera, dobrušského starosty. Vychodil dobrušskou základní školu, aby v daném věku nastoupil
do nakladatelství k Janu Ottovi, kde si osvojil základy knihkupectví a vydavatelské činnosti. V roce 1896 založil vlastní nakladatelství, které vždy vedl v duchu humanitních, demokratických
a vzdělavatelských ideálů. Byl přítelem mnoha významných
osobností své doby, včetně prvního prezidenta Československé
republiky, Tomáše Garrigua Masaryka. Jan Laichter se stal symbolem člověka, který vlastní pílí, sebevzděláváním, úsilím a pracovitostí prokazoval služby nejenom československému národu,
ale i rodnému městu.
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Sobota 1. října v 17.30
Neděle 2. října ve 20.00
BUKO
Premiéra české dramatické romantické komedie režisérky Alice
Nellis. Jarmila (Anna Cónová) se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen
trpělivě „přečká”, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství
s nejistým koncem. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 112 min.
Sobota 1. října ve 20.00
SPOLU
Premiéra českého dramatického filmu. Po rozchodu s přítelem se
Tereza vrací domů ke své mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému klukovi zajatému v dospělém těle, aniž by tušila, že tenhle
návrat navždy změní její život. V hlavních rolích: Štěpán Kozub, Veronika Žilková, Kamila Janovičová, Marek Němec, Kristýna Podzimková a další. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč.
117 min.
Neděle 2. října v 17.30
ZLOUNI
Repríza americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kč. 100 min. České znění.
Středa 5. října v 19.00
SLAVNOSTNÍ VEČER
Program moderuje zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková.
V recitálu vystoupí saxofonista Felix Slováček. Součástí večera bude slavnostní předání medailí Za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky. Vystoupí žáci tanečního a hudebního oboru ZUŠ Dobruška. Vstup zdarma na místenky, které lze vyzvednout v informačním centru a pokladně Kina 70.
Čtvrtek 6. října ve 20.00
BUKO
Repríza české úspěšné dramatické romantické komedie režisérky
Alice Nellis. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 112 min.
Pátek 7. října ve 20.00
MOONAGE DAYDREAM
Premiéra amerického dokumentárního hudebního filmu. Davidu
Bowiemu se dařilo víc než padesát let ovlivňovat svět svou hudbou, životním stylem a názory, které často předbíhaly dobu nebo
přímo ovlivňovaly její budoucí tvář. Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kč. 140 min.
Sobota 8. října v 17.30
TOP GUN: MAVERICK
Repríza velice úspěšného amerického dramatického akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 131 min. České znění.
Sobota 8. října ve 20.00
ÚSMĚV
Premiéra amerického hororu. Když se někdo směje od ucha
k uchu, nenapadne vás, že by se už za pár vteřin mohl přímo
před vašima očima zabít. Mládeži nepřístupný. Vstupné 140 Kč.
117 min.
Neděle 9. října v 17.30
ZLOUNI
Repríza americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kč. 100 min. České znění.
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Neděle 9. října ve 20.00
BUKO
Repríza české úspěšné dramatické romantické komedie režisérky
Alice Nellis. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 112 min.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 13. října v 10.00
STŘÍDAVKA
Repríza české komedie plné rodinných a partnerských zmatků
natočil režisér Petr Nikolaev. Autor filmů jako Báječná léta pod
psa, Příběh kmotra nebo Lidice. Mládeži přístupný. Vstupné
70 Kč. 90 min.
Čtvrtek 13. října ve 20.00
PLANETA PRAHA
Repríza dokumentárního filmu – ČR. Dobrodružná výprava
do městské džungle pro celou rodinu od tvůrců filmu Planeta
Česko. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 83 min.
Pátek 14. října ve 20.00
Neděle 16. října ve 20.00
CIRKUS MAXIMUM
Premiéra české rodinné komedie. Cirkus Maximum je založen
na příběhu rozporu dvou bratrů a jejich otce. Hrají: Oldřich Kaiser, Jan Přeučil, Radim Fiala, Petr Batěk, Hana Gregorová a další. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.
Sobota 15. října v 17.30
ZLOUNI
Repríza americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kč. 100 min. České znění.
Sobota 15. října ve 20.00
BANGER.
Premiéra české dramatické komedie. Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky nechat. Jeho snem je prorazit
v rapu a nahrát svůj vlastní banger. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 105 min.
Neděle 16. října v 17.30
PRINCEZNA REBELKA
Repríza francouzského animovaného filmu. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kč. 89 min. České znění.

Neděle 23. října ve 20.00
JAN ŽIŽKA
Repríza filmové události roku 2022! Český historický velkofilm
Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky
na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 130 Kč. 125 min.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Středa 26. října v 19.30
DRAHÁ LEGRACE
Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že je máte… Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a doma ani
v bance nemá ani korunu. Aby se zachránil a ukázal všem, že
ještě existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco skrývá, je zajímavý, a když jde o peníze, je ještě
zajímavější“ se kolem něho strhne série neuvěřitelných situací.
Najednou se o něho začnou zajímat úplně všichni, dokonce se
stane neodolatelným pro ženy! Kuriózní akce nakonec přinese
nečekané plody. Hrají: Josef Carda/Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová/Kamila Špráchalová, Martin Zahálka, Jan Čenský/Jan
Šťastný a další. Vstupné: 390 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen v neděli 2. října od 16 hodin on-line.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 27. října v 10.00
HÁDKOVI
Repríza české komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč. 90 min.
POZOR MIMOŘÁDNÁ PRÁZNINOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Čtvrtek 27. října v 17.30
Sobota 29. října v 17.30
PRINC MAMÁNEK
Premiéra nové české pohádky. Film Jana Budaře o princi, který musel dospět v krále. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.
Čtvrtek 27. října ve 20.00
ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE
Premiéra českého dokumentárního filmu o lezecké ikoně dneška.
Adam Ondra začal s lezením ve stejném věku, ve kterém se naučil chodit, a od té doby již nepřestal. Sbírá medaile, rekordy
a posouvá hranice toho, co je v lezení ještě možné. Tvůrci filmu
doprovázeli Adama Ondru celé tři roky nejen na lezeckých závodech, při lezení v přírodě na skalách nebo při náročném tréninku,
ale točili s ním i doma, při společných chvílích s rodiči, a především s přítelkyní Ivou. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč.

Čtvrtek 20. října ve 20.00
Pátek 21. října ve 20.00
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Premiéra české vztahové komedie režiséra Miloslava Šmídmajera s Hanou Vagnerovou, Terezou Rychlou, Betkou Stankovou,
Markem Vašutem, Markem Němcem, Zlatou Adamovskou, Danielou Kolářovou a Igorem Orozovičem. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 105 min.

Pátek 28. října v 17.30
Neděle 30. října v 17.30
ŠOUMEN KROKODÝL
Premiéra americké animované dobrodružné rodinné fantastické
muzikálové komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 122
min. České znění.

Sobota 22. října v 17.30
THOR: LÁSKA JAKO HROM
Repríza amerického dobrodružného akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 119 min. České znění.

ENNIO
Premiéra dokumentárního životopisného hudebního filmu - Itálie / Belgie / Nizozemsko / Japonsko. Film režiséra Giuseppeho
Tornatoreho o životě a díle legendárního skladatele Ennia Morriconeho. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 156 min.

Sobota 22. října ve 20.00
BLACK ADAM
Premiéra amerického akčního fantastického sci-fi DC komiksu.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 125 min.

Sobota 29. října ve 20.00
ĎÁBLOVA KOŘIST
Premiéra amerického hororového thrilleru. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 130 Kč. 93 min.

Neděle 23. října v 17.30
TOP GUN: MAVERICK
Repríza velice úspěšného amerického dramatického akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 131 min. České znění.

Neděle 30. října ve 20.00
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Repríza české vztahové komedie režiséra Miloslava Šmídmajera.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 105 min.

Pátek 28. října ve 20.00
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MALÝ SÁL

VÝSTAVA
Od 1. října do 2. listopadu
LADISLAV SITENSKÝ
FOTOGRAFIE ZE ŽIVOTA ČESKÝCH
VÁLEČNÝCH PILOTŮ VE SLUŽBÁCH BRITSKÉ RAF
Výstava je věnována čestnému občanovi brig. gen. letectva Miroslavu Štanderovi, po kterém byla v Dobrušce pojmenována nová
ulice - ulice Generála Štandery. Během zahájení výstavy bude
promítnut nový filmový dokument GOOD OLD CZECHS. Příběh
českých letců RAF (František Fajtl a Filip Jánský) a jejich cesta
z okupovaného Československa přes Francii, bitvu o Británii a východní frontu zpět do osvobozené Prahy. Příběh jedinečným způsobem vystavěný pouze na dobových archivních záběrech skrze
osobní zkušenost a vyprávění obou letců umožňuje divákům prožít
dějinné události i chvíle válečného života a vidět je očima obou
hrdinů. Vernisáž se uskuteční v pondělí 10. října v 17.00 hodin
za účasti Adély Kándlové, vnučky Ladislava Sitenského.
Výstava bude otevřena v provozních hodinách Kina 70 a na požádání.
PŘEDNÁŠKA
Úterý 4. října v 17.00
HONZA HORÁK: PO STOPÁCH STONEHENGE
A DALŠÍ MEGALITICKÉ ARCHITEKTURY
BRITSKÝCH OSTROVŮ
Vydejte se s námi po stopách tajemných dolmenů, menhirů, kamenných stezek a pohřebních
mohyl, které po sobě zanechali
lidé žijící v dalekém pravěku.
Odkud tato architektura přišla, co
nového s sebou přinesla, co po lidech, kteří megalitické stavby budovali, zůstalo, a jaké je spojení mezi Stonehenge, předky, druidy a dalším se dozvíte právě
na této přednášce.
Pořádá vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou. Vstupné dobrovolné.
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Středa 5. října a čtvrtek 6. října v 9.00
ZAHÁJENÍ NOVÉHO SEMESTRU
STUDIA VU3V
Studenti Virtuální univerzity třetího věku z konzultačního střediska
v Dobrušce si ke svému dalšímu
studiu zvolili dvě témata: Historie
a současnost české myslivosti a Arménie blízká i vzdálená. Přihlášky od nových zájemců o studium VU3V přijímáme nejpozději
do 20. října. Výuka nového semestru začíná ve středu 5. října pro
1. skupinu a ve čtvrtek 6. října pro 2. skupinu.
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SPORT, RELAXACE A TĚLOVÝCHOVA
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
P
Bazén
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

–

13 – 16 a 19 – 21
13 – 18 a 19 – 21
pro veřejnost zavřeno
13 – 17 a 19 – 21
28. 10. KRYTÝ BAZÉN OTEVŘEN
13 – 21
12 – 21
12 – 20

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
úterky 15.30 – 17.00 (rezervace 2 drah)
a 17.00-17.30 (rezervace 1 dráhy)
čtvrtky 15.30 – 17.00 (rezervace 2 drah)
a 17.00 – 17.30 (rezervace 1 dráhy)
pátky 14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy)
pátek
14. 10. otevřeno pouze od 14 do 20 hodin
sobota 15. 10. otevřeno pouze od 12 do 20 hodin
Aquaerobic
Sauna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

15.30
12.30
15.00
12.30
15.00

HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU

I. liga muži
Sobota 1. října – 16.00: Dobruška – Tymákov A
Neděle 2. října – 10.30: Dobruška – Čakovice
Neděle 9. října – 10.30: Dobruška – Podlázky

SPORTOVNÍ HALA PULICKÁ
28. 10. SAUNA OTEVŘENA

Ranní plavání: (ve dnech školní výuky)
středa – pátek
6.00 – 7.30
26. - 28. října je ranní plavání zrušeno z důvodu státního svátku
a prázdnin ve školách
Spinning s Alenou
Spinning s Liborem
Spinning s Jirkou

15.30

NÁRODNÍ HÁZENÁ
I. liga ženy
Sobota 15. října – 16.00: Dobruška – Stará Ves nad Ondřejnicí
Neděle 16. října – 10.30: Dobruška – Chropyně

úterý a čtvrtek 18 – 19

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

Neděle 10. říjen
Okresní přebor II. třídy – muži:
Dobruška B – Kostelec nad Orlicí B
Sobota 15. říjen
Okresní přebor II. třídy – muži: Dobruška B – Lukavice
Sobota 22. říjen
Krajský přebor – ml. dorost: Dobruška/Opočno – Babí
Krajský přebor – muži: Dobruška A – Vrchlabí
Neděle 23. říjen
Krajský přebor – st. žáci:
Dobruška/Opočno – Vamberk/Rokytnice
Okresní přebor II. třídy – muži: Dobruška B – Častolovice

FLORBAL
Program turnajů a zápasů FBC Dobruška:
Neděle 9. října – 9.00 – 13.00: turnaj přípravky
Sobota 15. října – 17.00: I. liga ženy: Dobruška – Znojmo
Neděle 16. října – 8.30 – 16.00: turnaj starší žáci
Neděle 16. října – 16.00: I. liga ženy: Dobruška – Dačice
Neděle 23. října – 9.00 – 18.00: turnaj juniorek
Pátek 28. října – 9.00 – 15.00: turnaj ženy B
Sobota 29. října – 19.00: I. liga ženy: Dobruška – Hradec Králové
Neděle 30. října – 17.00: I. liga ženy: Dobruška – Jihlava

úterky a čtvrtky od 16.30 a 17.45
pondělky od 16.30
pátky od 16.30

Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
Mistrovské zápasy fotbalistů SK Dobruška
Sobota 8. říjen
Krajský přebor – muži: Dobruška A – Police nad Metují

15.30

Silniční běh na deset kilometrů O pohár Sedloňova
V sobotu 8. října se uskuteční 52. ročník silničního běhu na 10 kilometrů „O pohár Sedloňova“. Přihlášky a prezence 11.00 –
12.30 hodin v budově Snowbear u startu závodu, startovné činí 50 Kč. Populární závod, který je zároveň okresním přeborem a je
vypsán pro všechny mužské a ženské věkové kategorie, odstartuje ve 13 hodin. Bezprostředně poté absolvuje vložené závody
žactvo. Podrobnosti o běhu najdete na www.behsedlonov.cz a www.facebook.com/Opoharsedlonova.
31
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Křížovka o ceny
Tajenka zářijového vydání Dobrušského zpravodaje souvisela se Svatováclavskými slavnostmi na náměstí F. L.
Věka. Tajenka 9/2022 zněla následovně:
NA SLAVNOSTI PŘILETÍ MIG.
Z 55 úspěšných luštitelů byli vylosová-
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ni tři výherci: Libuše Janoušková, Radka Hertíková a Tomáš Rohlena, všichni
z Dobrušky. Gratulujeme! Šťastní výherci se mohou těšit na knihu s tematikou
spjatou s Dobruškou, poukázky obdrží
poštou a knižní cenu si převezmou v Informačním centru.
Vyhrát knihu může každý, kdo úspěš-

ně 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. října.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA: APA, ARAN, LAMO, MAPE, ROINE, UNT, VOLF.
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INZERCE

721(-/(3äÌ1$75+8
prodejny a servisní místa INDIGO v regionu

umí telefony
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A23 5G
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SAMSUNG GALAXY
WATCH 5 SILVER
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Podporujeme INDIGO cycling team RK

iPhone 14
6,1“ Super Retina XDR displej
vyspělá dvojitá fotosoustava
12 MPx fotoaparátů
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A15 Bionic
podpora 5G
Face ID

Od

26 490 Kč

iPhone 14 Plus
6,7“ Super Retina XDR displej
vyspělá dvojitá fotosoustava
12 MPx fotoaparátů
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A15 Bionic
podpora 5G
Face ID

Od

29 990 Kč

Dostupnost nových Apple iPhone definuje výrobce. Zboží pochází výhradně z oficiální CZ distribuce.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro
Max

informativní funkce Dynamic Island
6,1“ Super Retina XDR displej
vyspělá fotosoustava
videa až ve 4K
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A16 Bionic
podpora 5G

informativní funkce Dynamic Island
6,7“ Super Retina XDR displej
vyspělá fotosoustava
videa až ve 4K
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A16 Bionic
podpora 5G

Od

33 490 Kč

Od

36 990 Kč

9VRERWXXVSRĥiGDOLSRĥDGDWHOp],1',*2F\FOLQJ
WHDPX5.URĆQtNF\NOLVWLFNpKR]iYRGXSURGĕWLÅ0$/ë
67$/$. %,.( &83´ 'ĕWL YåHFK YĕNRYøFK NDWHJRULt 
OHW  NWHUøFK VH Y VRERWQtP RGSROHGQL VHåOR FHONHP 
NRQHĆQĕRSĕWSROHWHFKÅSDGOD´VWRYND VLVSROHĆQĕVH
VYøPL URGLĆL D SUDURGLĆL L GtN\ KH]NpPX SRĆDVt ]iYRG\
XçtYDO\
=DSRĥDGDWHOVNøWøP,QJ3HWU6WXFKOtN

INTERNET
$.&(.Ć0Ĕ6Ìą1Ĕ
PRODEJ SERVIS INTERNET
Dobruška ²QiPĕVWt)/9ĕND
Kostelec QDG2UOLFt3DODFNpKRQiPĕVWt
Rychnov 3DQVNi²OHYøKRUQtURKQiPĕVWt
7øQLåWĕOLVWRSDGX²PRGQiPĕVWt
Ústí 7*0DVDU\ND²PRGQiPĕVWt

Nabídka platí do vyčerpání aktuálních skladových zásob nebo do odvolání. Uvedené ceny jsou v CZK s DPH. Změna ceny vyhrazena. Aktuální ceny najdete vždy na www.INDIGOumi.cz a v kamenných prodejnách INDIGO. Dárky jsou k produktů dodávány pouze do vyčerpání skladových zásob.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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Jsme Mesa Parts, výrobci přesných soustružených
dílců. Mezinárodní společnost s dlouholetou
tradicí a výrobními závody v České republice,
v Německu a Mexiku.
V našem moderním závodě na Vysokově
zaměstnáváme bezmála 300 zaměstnanců.
Právě přijímáme zkušené strojaře a obraběče,
začínající absolventy, obsluhu strojů a další
vybrané profese.
V našem výcvikovém a školícím centru
Vám pomůžeme stát se strojařem!
Osobní přístup a řada beneﬁtů.
Máte talent pro přesnost? My ho oceníme!

team

U nás se pracuje s úsměvem
Mrkněte na www.mesa-parts.com
email: jarmila.lelkova@mesa-parts.cz
tel: +420 491 419 823

Vysokov

Zeptejte se na
novou práci u nás!
36
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PASIVNÍ RODINNÉ DOMY A BYTY
Rezidence Solnice

Akční sleva: Až 250 000,-Kč na vícepráce.
Pouze do 31.10.2022

Chcete mít roční náklady na energie 100 tisíc, nebo raději 25 tisíc? Tak se nám ozvěte!
Nové pasivní rodinné domy a byty u obce Solnice/Kvasiny.
• moderní technologie
• úžasné výhledy do přírody.
• maximální úspora energií
• výborná dopravní obslužnost a občanská vybavenost
• atraktivní design
• možnosti získání dotace na pasivní domy
Volejte, pište 213 213 213, info@rezidencesolnice.cz

Další informace na www.rezidencesolnice.cz

Co s vysokou cenou energií u bydlení?

Dobrušský zpravodaj

Zeptali jsme se odborníka na problematiku energetických úspor.

Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.

Reagují developeři na ceny energií? Na co si dát pozor při výběru nového bydlení?
Aktuální téma energií se projevuje i v nabídce nových nemovitostí
a developerských projektů. Všichni nyní, samozřejmě, staví úsporné bydlení, ale mezi projekty jsou obrovské rozdíly. Často jde pouze o marketingové fígle a jiný popis nemovitosti, která má oproti předchozí generaci jen kosmetické úpravy. Je nutné rozlišit, zda se jedná o skutečně
úspornou výstavbu, nebo třeba pouze o přidání krbových kamen pro
vylepšení papírového výpočtu. Velkou roli hraje vyšší technologická
náročnost opravdu úsporné výstavby a skutečná praxe firem, které
úsporné bydlení staví. Nízkoenergetický dům neznamená totéž, co pasivní dům a s tím souvisí i měsíční náklady.
Řeší tedy zájemci o bydlení náklady na provoz více než dříve?
Ano, rozhodně. Před 10 lety řešilo energie minimum zájemců, dnes je
otázka měsíčních nákladů jedním z hlavních kritérií při výběru bydlení.
Průběžný měsíční náklad na chod domácnosti bude určitě příznivější
např. u pasivního domu, který má v PENB uvedenu energetickou náročnost „A“ s měrnou spotřebou např. 15 kWh na m2 za rok, a u domu,
který bude mít v PENB uvedeno taktéž písmeno „A“, ale jeho měrná
spotřeba bude např. 60 kWh na m2 za rok. Rozdíl v nákladech na provoz
domácnosti je v takovém případě zásadní – na jedné straně můžete
utratit za energie 35 tisíc Kč/rok, na druhé se bavíme o částce klidně
140 tisíc Kč/rok u stejně velké nemovitosti. Jde o měsíční rozdíl v nákladech téměř 9 tisíc Kč, což pocítí většina domácností.
Co je především třeba zohlednit, když hledám nové bydlení pro sebe
a svoji rodinu?
Určitě se zaměřit na úsporná opatření – především dobré izolační
vlastnosti stavby (protože energie, která neuteče, je uspořená energie),
použití moderních technologií (rekuperace, tepelné čerpadlo), využití
alternativních zdrojů energie (např. FVE) a další.

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),
Mgr. Pavla Skalická (ps), Ing. Jana Hedvičáková (jh),
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný.
Autor fotografie na titulní straně ze sedmého ročníku
Dobrušské filmové klapky: Tereza Pecenová.
Autoři fotografií: Pavel Štěpán, Petr Lžíčař, Miroslav Sixta,
Leoš Dragúň, Honza Dušek, Dana Ehlová, Tereza Pecenová,
Honza Ježdík, Miloš Kaňa, Pavla Žďárková, Zdeněk Friml,
Blanka Mrkvičková, Eva Kolenová, Tomáš Pecen.
Archivy: město Dobruška, vlastivědné muzeum, městská knihovna,
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Gymnázium Dobruška,
ZŠ Pulická, ZŠ Fr. Kupky, Festival F. L. Věka, Husův sbor,
Dům dětí a mládeže, fotbalový oddíl SK Dobruška, Junák - český skaut,
středisko Dobruška, oddíl národní házené T.J. Sokol Dobruška.
Tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
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Distribuce: Česká pošta.
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PěIJMEME

TECHNIKA SME

MÍSTO I PRO VAŠI
INZERCI

S PLATNÝM OSVċDýENÍM MD
NEBO VYUýENÉHO AUTOMECHANIKA
S PRAXÍ, PROŠKOLENÍ NA TECHNIKA SME
ZAJISTÍME

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

PRACOVNÍ DOBA PO-PÁ 7-15
autoservis@dobruska.cz

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

Lékárna v Dobrušce
Náměstí F. L. Věka 18
Dobruška
Dr.Max
Vitamin C
1000 mg
High Effect
30 tbl.

sleva
40 Kč

• šípky přispívají k podpoře
přirozené obranyschopnosti
Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,30 Kč)

neděle

Akční cena

Algirin 500 mg
tablety, 10 tbl.
Akční cena

99 Kč
Běžná cena 139 Kč

19 Kč

Běžná cena 29 Kč
• k úlevě od bolesti hlavy, zubů,
svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí zánět
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou kyselina acetylsalicylová k vnitřnímu užití.

Nabídka platí pro ddržitele
žit l KKarty
t výhod
ýh d DDr.Max
M odd 1.
1 do
d 31.
31 10
10. 2022 nebo do vyprodání zásob.
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sobota

8.00–17.00
8.00–11.00
zavřeno

sleva
10 Kč

• kombinace vysoké
dávky vitaminu C
s podpůrnými látkami
• vitamin C přispívá
ke správné funkci
imunitního systému
a ke snížení míry
únavy a vyčerpání

pondělí–pátek

sleva
30 Kč
Larymed
1,5 mg/ml
orální sprej,
roztok
30 ml
• proti zánětu
a bolesti v krku
a dutině ústní
• šetrný aplikátor
• příchuť máty
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou benzydamini
hydrochloridum k orofaryngeálnímu podání.

Akční cena

119 Kč
Běžná cena 149 Kč

NOVÁ SPORTOVNÍ HALA se v neděli 18. září v rámci dne otevřených dveří představila široké veřejnosti. Možnost prohlédnout si
zázemí využilo mnoho zájemců. Ti měli možnost zhlédnout ukázky umění florbalistů, badmintonistů a moderních gymnastek. Kolaudace nejmodernější sportovní haly na Rychnovsku proběhla v pátek 9. září a hned následující den si v ní odbyly „ostrou“ premiéru
dobrušské prvoligové florbalistky, které před zaplněnými tribunami porazily Třinec 4:1.

První zářijové úterý se ve velkém sále Společenského centra –
Kina 70 uskutečnilo natáčení dvou dílů TALK SHOW TOMÁŠE
MAGNUSKA NA CESTÁCH. Známý režisér na pódiu přivítal
Václava Vydru, Gabrielu Gašpárovou, Martina Krause, Ivanku
Devátou, Petru Řehořkovou, Libuši Švormovou, Adélku Dobešovou a Danielu Kovářovou.

JAGUARY POD F. L. VĚKEM. V pátek 16. září se na dobrušském náměstí uskutečnilo dostaveníčko historických automobilů
Jaguar. Řidiči elegantních aut zavítali do našeho města v rámci
jedné z etap celorepublikového setkání vozů této ikonické značky.

HASIČI V MĚLČANECH SLAVILI. Sbor dobrovolných hasičů Mělčany si v sobotu 10. září důstojně připomněl devadesát let od svého
založení. V průběhu oslav byli oceněni členové sboru, k vidění byla hasičská technika, ukázka parní stříkačky či výstava maket hasičské
techniky Milana Kolena. Na oslavy navázalo posvícení, k poslechu a tanci zahrály skupiny Sedmý nebe a Dobrý bidlo.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA zahájilo svoji 56. sezonu první zářijovou neděli ve velkém
sále Společenského centra – Kina 70 představením Hospoda Na mýtince. Herci oblíbeného
souboru sklidili velký aplaus do posledního
místa zaplněného hlediště.
VZPOMÍNKA NA VELKÉHO HERCE.
Radoslav Brzobohatý by se 13. září dožil
90 let. Představiteli titulní role v legendárním
seriálu F. L. Věk a čestnému občanu Dobrušky
se na Slavínském hřbitově na Vyšehradě poklonili místostarosta Miroslav Sixta se zastupitelem Pavlem Štěpánem. Na hrob umístili
speciální mramorovou destičku s připomínkou kulatého výročí. Zástupci našeho města
se v Praze zastavili rovněž na Olšanských
hřbitovech, kde položili květiny na hrob dobrušského rodáka Františka Adolfa Šuberta
a filmového režiséra Františka Filipa, čestného držitele klíče od bran Dobrušky.

BĚH DOBRUŠKOU. Na start 8. ročníku městského závodu, který pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Dobruška - Doly za podpory města Dobrušky a dalších partnerů, se v neděli 18. září za deštivého počasí postavilo pětačtyřicet běžců a běžkyň.
V dětském závodě soutěžilo dvanáct dívek a chlapců. Podrobnosti z akce přineseme
v listopadovém vydání Dobrušského zpravodaje.

