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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT. Dechová hudba Opočenka jako každý rok zpříjemnila svým příznivcům, kteří v neděli 19. prosince zaplnili velký sál Společenského centra – Kina 70, předvánoční čas.
SPORTOVNÍ
AKCE
NA PŘELOMU ROKU.
Členové a fanoušci Tri clubu
Dobruška tradičně uzavřeli
loňský rok Silvestrovským
během a do nového roku
vstoupili cyklistickou vyjížďkou.
Klub českých turistů – odbor Dobruška uspořádal
43. ročník Silvestrovského
pochodu. Účastníci si mohli
vybrat ze čtyř tras – 7, 17,
26 a 37 kilometrů.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
pomyslnou tečku
za svátečním časem udělalo slavnostní
zhasnutí
vánočního
stromu. Na náměstí
F. L. Věka druhou
lednovou neděli,
tradičně po Tříkrálové sbírce, vystoupil dětský pěvecký sbor
základní umělecké školy a spolu s ním
žesťové kvarteto Valanky.
Během loňského roku probíhalo
v Hotelu Dobruška pravidelné testování na covid-19. Na stejném místě město
ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádalo v lednu první dobrovolné
očkování proti covid-19 bez předchozí
registrace. Zájemcům z Dobrušky a okolí jsme nabídli možnost dát se očkovat
v „domácím“ prostředí. Jsem rád, že řada
z nich tuto mimořádnou možnost využila.
Obavy z malého zájmu veřejnosti o očkování se nenaplnily. Mobilní tým během
dvou dní naočkoval téměř dvě stovky lidí.

Jednalo se o první akci tohoto druhu, uvi- bývalé pobočky Komerční banky vystaví
díme, zda bude mít pokračování.
velkoformátové snímky opočenský foI přes prudký nárůst koronavirové va- tograf Honza Ježdík, držitel prestižního
rianty omikron společenský a kulturní ocenění Czech Press Photo. Fotografie,
život neustal, samozřejmě za dodržování které budete moci zhlédnout od úterý
všech protiepidemických vládních naří- 1. února do pátku 18. února, nedávno
zení. Na únor jsme pro milovníky hudby podnikly dlouhou cestu na Blízký výpřipravili bonbónek v podobě výjimeč- chod. Na podzim je obdivovali obyvatelé
ného koncertu. V Dobrušce se v pondělí izraelských měst Jeruzalém a Tel Aviv.
14. února představí Hradišťan & Jiří Byly tam vystaveny v Českém domě
Pavlica. Původně měl Hradišťan v na- a u Českého centra zásluhou úzké spolušem městě vystoupit 17. března 2020, práce města Dobrušky s Robertem Mikoale přišel covid-19 a koncert byl jednou lášem, ředitelem obou kulturních institucí
z prvních zrušených akcí. Věřím, že toto v Izraeli.
Je před námi nejkratší měsíc v roce.
hudební seskupení se širokým žánrovým
záběrem a bohatým repertoárem zaplní Přeji vám, abyste ho prožili ve zdraví, povelký sál Společenského centra – Kina 70. hodě a s bohatými kulturními zážitky.
Petr Lžíčař,
Dovolte, abych vás pozval na další
starosta Dobrušky
zajímavou kulturní akci, a to výstavu jedinečných fotografií, zachycujících
krásy našeho města a jeho okolí.
V budově městskéMožnosti dobrovolného očkování proti covid-19
ho úřadu čp. 11
bez předchozí registrace v Dobrušce využilo ve dnech
na náměstí F. L.
19. a 20. ledna celkem 168 zájemců. Mobilní očkovací tým
Věka v prostorách
v konferenčním sále Městského úřadu Dobruška/Hotelu
Dobruška (v bývalé univerzitě) v Solnické ulici 777 měl
k dispozici vakcíny Pfizer, Moderna a Janssen.
Mezi prvními zájemci o očkování byl
starosta
Dobrušky
Petr Lžíčař (na snímcích), který pro posilující třetí dávku
zvolil Modernu.
Dvoudenní akci,
jejímž cílem bylo
nabídnout další mož-

Číslo měsíce: 168

nost očkování pro obyvatele Dobrušky a okolí, zajistily
město a Královéhradecký kraj ve spolupráci s neziskovou
společností Podané ruce.
V Královéhradeckém kraji se lidé mohou nechat očkovat na jedenácti místech. Nadále očkují také praktičtí lékaři.
Seznam ordinací, které proti covid-19 očkují, najdete
na www.kr-kralovehradecky.cz.
(dr)
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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.

Zastupitelstvo města
dne 20.12.2021
schvaluje

– s rozpočtovými opatřeními č. 19/2021
a 20/2021 schválenými Radou města Dobrušky

– zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání – prostory kinokavárny vč.
vybavení a části venkovní terasy v budově
čp. 70 v ulici Komenského v Dobrušce, která je součástí pozemku parc. č. 106/1 v obci
a k. ú. Dobruška
– vzorovou smlouvu o nájmu bytu určenou
pro nájmy bytů v bytovém domě čp. 1060
v ulici Fr. Kupky v Dobrušce včetně její přílohy č. 1 – vzorového Evidenčního listu nájemce a její přílohy č. 2 – Domovního řádu
bytového domu čp. 1060 v ulici Fr. Kupky
v Dobrušce
– uzavření smluv o nájmu bytu k bytům
č. 1 – č. 17 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky
v Dobrušce. Smlouvy budou uzavřeny dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
Radou města Dobrušky dne 22.12.2021,
doba nájmu bude sjednána od 03.01.2022
do 30.06.2022, smluvní měsíční nájemné
za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu
bude činit 140 Kč. Uzavření smlouvy je
podmíněno předchozím přihlášením nájemce k trvalému pobytu na adrese bytu,
přičemž tato adresa trvalého pobytu bude
uvedena v uzavírané smlouvě. V případě,
že nájemce nesplní tuto podmínku nejpozději dne 03.01.2022, bude nájem sjednán
až ode dne uzavření smlouvy o nájmy bytu
po splnění této podmínky, nejpozději však
od 10.01.2022 a schvaluje udělení souhlasu nájemci s jeho přihlášením k trvalému
pobytu na adrese bytu již před uzavřením
smlouvy o nájmu bytu

– rozpočet města na rok 2022 včetně tvorby a použití Sociálního fondu na rok
2022. Rozpočet města se schvaluje jako
schodkový. Celková výše příjmů je
208.639.036 Kč, celková výše výdajů je 319.606.036 Kč. Schodek ve výši
110.967.000 Kč je hrazen finančními prostředky z minulých let
– střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2023 až 2025
– poskytnutí peněžitého vkladu Domovu F. A. Skuherského, z. ú. pro rok 2022
ve výši 2.714.040 Kč. Vklad bude ústavu hrazen čtvrtletně, vždy nejpozději
do 10. dne prvního měsíce příslušného
čtvrtletí
– koupi pozemků parc. č. 2151/19, 2154/7,
2155/3, 2155/5, 2155/8, 2155/10, 2155/11
a 2887/3 v obci a k. ú. Dobruška a uzavření
kupní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
– přijetí daru pozemku parc. č. 2186/317
v obci a k. ú. Dobruška a uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva
k majetku s Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
– přijetí daru pozemků parc. č. 2744/1,
2744/4, 2744/5 a 2761/2, vše v obci a k. ú.
Dobruška, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem se Správou železnic, státní
organizací
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Rada města
dne 27.12.2021

Rada města
dne 22.12.2021

bylo seznámeno

schvaluje

jmu bytu, a pověřuje vedoucího Odboru
rozvoje města Městského úřadu Dobruška
podepisováním souhlasů pronajímatele

pověřuje
– Odbor rozvoje města Městského úřadu
Dobruška sjednáváním, resp. stanovováním, výše záloh na úhradu za služby hrazených nájemci bytů,
a to v souladu s platnými právními předpisy, a rozhodováním
o udělení souhlasů
pronajímatele dle odst.
6 a odst. 10 čl. IV. a dle
odst. 2 čl. VI. tímto
usnesením
schválené vzorové smlouvy
o nájmu bytu a všech
souhlasů pronajímatele dle její přílohy č.
2 a jejich písemným
vystavováním, a to
ve všech nájemních
vztazích, které budou
uzavřeny podle tímto
usnesením schválené
vzorové smlouvy o ná-

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
21/2021 dle předloženého návrhu
– rozpočty příspěvkových organizací v odvětví školství (MŠ J. A. Komenského, Dobruška; ZŠ Františka Kupky, Dobruška; ZŠ
Dobruška, Pulická; ZUŠ a DDM) na rok
2022 a střednědobé výhledy rozpočtů
na období let 2023 – 2025 uvedených příspěvkových organizací
– vyplacení odměn ředitelům škol a školského zařízení dle předloženého návrhu.
Odměny budou vyplacené ve vyúčtování
měsíce prosince 2021
– zvýšení osobních příplatků a příplatků
za vedení ředitelům škol a školského zařízení dle předloženého návrhu s účinností
od 01.01.2022
– uzavření smlouvy č. 21RGI02-0228 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
– uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na vybudování nového sjezdu z místní komunikace na pozemku parc. č. 2752 v obci
a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc. č. 784/3 v obci a k.
ú. Dobruška
– uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu
v ulici Na Příčnici v Dobrušce
– uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
prostor sloužících podnikání se společností Kožní, s. r. o. na pronájem nebytových
prostor v II. NP budovy polikliniky čp. 99
v Pulické ulici v Dobrušce
– zveřejnění záměru výpůjčky části střešních
prostor, anténní stožár, budovy na adrese
ulice Fr. Kupky čp. 1060, Dobruška, která
je součástí pozemku parc. č. 420/2 v obci
a k. ú. Dobruška, k umístění elektronického
komunikačního zařízení (anténa) pro společnost ACT Plus s. r. o.
– zveřejnění záměru výpůjčky části střešních
prostor, anténní stožár, budovy na adrese
ulice Fr. Kupky čp. 1060, Dobruška, která
je součástí pozemku parc. č. 420/2 v obci
a k. ú. Dobruška, k umístění elektronického
komunikačního zařízení (parabolické anténa) pro společnost Dobruška.net s. r. o.
– realizaci projektu Liniová výsadba třešní
k cihelně v Dobrušce v roce 2022 o celkových nákladech 201.860 Kč bez DPH
a podání žádosti o dotaci na tento projekt
z dotační výzvy č. 4/2021 Ministerstva životního prostředí
– uzavření darovací smlouvy s městem Opočno, jejímž předmětem je darování propagačních předmětů

souhlasí
– s předloženou upravenou projektovou dokumentací pro stavbu „Dobruška Unifikace
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TS kvn10/35kV vývod 1“ vypracovanou
společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o.
za přiložených podmínek
– se zněním Vyjádření k prodeji pozemku
parc. č. 195/11 v k. ú. Mělčany u Dobrušky
a jeho zasláním Správě silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizaci

bere na vědomí
– změnu platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Dobruška – MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM od 01.01.2022
v souladu s NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění NV č. 420/2021
Sb.

jmenuje
– členem Bytové a sociální komise Rady
města Dobrušky Mgr. Rostislava Hekeru,
vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška

Rada města
dne 10.01.2022
bere na vědomí
– změnu platových tarifů ředitelů škol a škol-

ských zařízení zřizovaných městem Dobruška – MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM od 01.01.2022
v souladu s NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění NV č. 531/2021
Sb.

schvaluje
– desáté vydání organizační směrnice číslo
OS/17 Výše stravného při pracovní cestě
zaměstnanců města Dobrušky s účinností
od 01.01.2022
– uzavření dohody o výběru poplatků a předávání dokladů se společností Marius Pedersen a. s.,
– uzavření dodatku č. 2 k rámcové kupní
smlouvě na dodávky kapalného chlóru
č. K 115/2018 se společností GHC Invest,
s. r. o.

pověřuje
– Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí Městského úřadu
Dobruška pravidelným čtvrtletním uplatňováním nároků města Dobrušky na zahrnutí
komunálního odpadu splňujícího podmínky
podle § 40 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, v platném znění s výjimkou
nebezpečných odpadů, jehož původcem

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 20. 12.: zasedání zastupitelstva
města

■ Neděle 9. 1.: zhasnutí vánočního stromu na náměstí F. L. Věka

■ Úterý 21. 12.: kontrolní den na stavbě sprinterské dráhy u základní školy
Františka Kupky

■ Pondělí 10. 1.:
schůze rady města

■ Středa 22. 12.: schůzka se senátorem
Mgr. Janem Grulichem

■ Úterý 11. 1.: výběrové
řízení
na pracovníka informačního centra, kontrolní den
na stavbě sportovní haly

■ Pondělí 27. 12.: schůze rady města
■ Čtvrtek 30. 12.: jednání Valné hromady
Sboru dobrovolných hasičů Doly
■ Úterý 4. 1.: kontrolní den na stavbě
sprinterské dráhy u základní školy
Františka Kupky
■ Čtvrtek 6. 1.: jednání s představiteli
společnosti Czech Invest

■ Pondělí 17. 1.: jednání s pány
Petříkem a Luňákem ze společnosti Aqua servis, kontrolní den na stavbě v čp. 777

■ Čtvrtek 13. 1.:
jednání finančního výboru Královéhradeckého Sprinterská dráha bude žákům ZŠ Františka Kupky sloužit už
kraje
v tomto školním roce.

Okénko poslance Petra Sadovského:
Dlouhé, ale poučné jednání o vyslovení důvěry
Milí
spoluobčané,
své druhé letošní okénko začnu
tím, že poslanecká sněmovna
vyslovila důvěru
kabinetu
Petra
Fialy. Nový premiér o důvěru
požádal ve středu, ale jednání
se protáhla až

je město Dobruška, uloženého na Skládku
odpadů Křovice, do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu
na skládku namísto dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů
na skládku ve smyslu dle § 157 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, u společnosti Marius
Pedersen a. s. v souladu s podmínkami
dohody uzavřené s touto společností, a to
v maximálně možném rozsahu a pověřuje vedoucího Oddělení životního prostředí odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Dobruška, a v případě
jeho nepřítomnosti vedoucího Odboru výstavby a životního prostředí Městského
úřadu Dobruška či starostu města Dobrušky, podepisováním jednotlivých formulářů,
jimiž budou uplatňovány jednotlivé nároky
města Dobrušky

do čtvrtka. Téměř čtyřiadvacet hodin projevů a reakcí jak z řad opozice, tak i koalice. Bylo to opravdu dlouhé a únavné, ale
podle mě i poučné. Jsem rád, že se k tomu
nová vláda postavila čelem a reagovala téměř na všechny příspěvky z řad opozice.
Za to jí patří dík.
Vláda nakonec získala důvěru díky 106
poslancům. Bylo to nejdelší jednání v historii o důvěře nebo nedůvěře. Pro mě to
bude nová zkušenost v opozici.
A co nás čeká v roce 2022? Určitě to
bude zahájení velmi zajímavé prezident-

ské kampaně. Českou republiku čeká
v pořadí už druhé předsednictví v Radě
Evropské unie, ekonomové předpovídají
zvyšování inflace, růst cen nemovitostí....
Ale hlavně tady s námi bude omikron,
který ovlivňuje běžný život lidí.
Chtěl bych tímto všechny poprosit
o obezřetnost a respektování všech nařízení, co ministerstvo zdravotnictví vydá.
Bohužel, pandemie neskončila a je na nás,
jak se k tomu postavíme. Les Brown napsal: „Přijměte odpovědnost za Váš život.
Vězte, že jste to Vy, kdo Vás dostane tam,
kam chcete, nikdo jiný to neudělá.“
Dávejte na sebe pozor.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR
5
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AKTUALITY Z MĚSTA
Dobrušským hasičům daly zabrat
v loňském roce především velké požáry
Příslušníci
dobrušské
stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje zaznamenali
v loňském roce celkem 430 výjezdů.
„Za poslední čtyři roky jsme vyjeli
celkem k 1767 zásahům, průměrně to je
442 za rok. Naše patnáctičlenná stanice
patří ve statistice počtu výjezdů na počet
sloužících hasičů mezi nejvytíženější, když
na jednoho hasiče za rok připadne téměř
třicet výjezdů,“ sdělil v úvodu hodnocení
uplynulého roku několik zajímavých čísel
velitel stanice npor. Vít Klouček, DiS.
Počtem hasičů patří dobrušská stanice
společně s Vrchlabím, Broumovem, Hořicemi, Novým Bydžovem, Dvorem Králové
nad Labem a Novou Pakou k těm menším,
ale má své zvláštnosti. „Je to dáno specifickým územím, které zasahuje od nízkých
poloh až po Velkou Deštnou a Orlické
Záhoří. Hasební obvod částečně zasahuje
do Královéhradecka, Rychnovska a Novoměstska. Dojezdy do těchto míst z Dobrušky musí být do dvaceti minut, což na nás
klade velké nároky,“ řekl Vít Klouček.

Velitel dobrušské stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého
kraje npor. Vít Klouček řídí hašení rozsáhlého lesního požáru lesa ve Sněžném.

Nejnáročnější zásah byl ve Sněžném
Loňský rok byl podle jeho slov ve znamení jarních požárů. Ten největší se rozhořel 11. května v lese u Sněžného. „Byl
vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu.
K likvidaci události bylo povoláno celkem
18 jednotek, včetně dvou z Polska, připravena byla rovněž dvě letadla. Zásah byl
v nepřístupném lesním terénu, k dopravě
vody k místu, kde byly rozvinuté útočné
vodní proudy, bylo použito tři sta metrů
hadic. Nakonec se požár podařilo lokalizovat, určitě to pro nás byl nejnáročnější
zásah v loňském roce,“ vrátil se k výjimečnému zásahu velitel stanice.
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Dobrušští hasiči se vedle hasičských
a záchranných prací při požárech, dopravních nehodách, mimořádných událostech
a živelních pohromách účastní pravidelných cvičení. Ta jsou zaměřená například
na záchranu osob z výšek či z ledu, dálkovou dopravu vody do nepřístupných míst
nebo odvětrání obytných prostor.
„Cvičení na záchranu osob z lanovky
v Deštném v Orlických horách se zúčastnily všechny složky integrovaného záchranného systému. Společně se zdravotníky,
policisty, kolegy z Polska a členy Horské
služby jsme zajišťovali bezpečný transport osob z lanovky. Neméně náročné bylo
cvičení záchrany z výšek na rozhledně
u Nového Hrádku. Cvičení slouží k získání
zkušeností a dovedností pro ostré zásahy.
Platí známé rčení: Těžko na cvičišti, lehko
na bojišti,“ řekl Vít Klouček.

Díky za novou moderní techniku
Technické vybavení dobrušských hasičů se během loňského roku rozšířilo
o přetlakový ventilátor a vysavač.
„Jedná se o moderní techniku, kterou
můžeme využít při
zásazích. Výkonný
vysokotlaký ventilátor dokáže rychle
odvětrat zakouřené
prostory.
Vysavač
v případě povodní
či zatopení odsaje
vodu do sucha. Nákupy obou zařízení
se podařilo realizoDobrušští hasiči při likvidaci loňského červnového požáru vat díky prostředkům, které uvolnilo
v Kounově.
6

Nový pomocník dobrušských hasičů - vysokotlaký ventilátor.

Vít Klouček představuje nový výkonný vysavač.
město Dobruška prostřednictvím dotace
pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, za což ještě jednou děkuji,“ uvedl Vít Klouček.
Den bezpečnostních a záchranných
složek v červnu po čtyřleté pauze
Po čtyřleté odmlce se v Dobrušce opět
uskuteční Den bezpečnostních a záchranných složek integrovaného záchranného
systému. Jedenáctý ročník populární akce
se uskuteční v pátek 3. června 2022. Návštěvníci se mohou těšit na dynamické
a statické ukázky policie, záchranářů,
armády, celní správy a profesionálních
i dobrovolných hasičů. Chybět samozřejmě nebudou hasiči z Dobrušky, kteří se podílejí na přípravách, organizaci
i ukázkách. Přijďte se seznámit s jejich
prací. Bohatý program slibuje zajímavou
podívanou.
(dr)
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ZÁSAHY DOBRUŠSKÝCH HASIČŮ OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU

Cvičení na záchranu osob z lanovky v Deštném v Orlických
horách se zúčastnily všechny složky integrovaného záchranného
systému.

Profesionální jednotka hasičů z Dobrušky a dobrovolní hasiči
z obce Nový Hrádek si procvičili taktiku a postup při provedení
záchrany osoby z rozhledny na vrchu Šibeník.

Dobrušští hasiči vyjíždějí k dopravním nehodám a spolupracují
i s posádkami záchranné zdravotní služby.

Profesionální hasiči z Dobrušky pacifikují požár osobního automobilu v Dobrušce.

Dobrušští hasiči v akci při požáru stodoly v osadě Krahulčí.

Hasiči z Dobrušky rovněž pomáhali s likvidací drůbeže v Kosičkách při ptačí chřipce.

Ke kuriózním zásahům dobrušských hasičů patřil odchyt užovky
v rodinném domě v Chlístově.

Při zajištění dálkové dopravy vody do nepřístupných míst pomáhá hasičům šestikolka.
7
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Únorová připomínka výročí dvou bývalých pilotů RAF,
majících vztah k našemu městu
Dne 26. února 2014 se široká veřejnost rozloučila v katedrále
sv. Bartoloměje v Plzni s jedním z posledních pilotů R. A. F. létajících za II. světové války ve Velké Británii, s brigádním generálem
letectva v. v. Miroslavem Štanderou. Stalo se tak za účasti nejen válečných veteránů letectva Armády ČR, ale i zástupců města
Dobrušky, kde stíhací letec před druhou světovou válkou žil, a kde
mu bylo v roce 2008 uděleno čestné občanství města Dobrušky.
Mimo jiného mu byla v roce 2018 odhalena pamětní deska
na bývalé budově dobrušského „Špejcharu“, a nyní město Dobruška společně s rodinou pana generála, jmenovitě s jeho dcerou
Miroslavou Vojtovou, připravuje pojmenování nové dobrušské
ulice - generála Štandery, příznačně sousedící s místním Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem a ulicí Mírová (tzv. nová výstavba čtyř vila domů).
Jen jediný den před datem připomínajícím rozloučení s Miroslavem Štanderou se narodil již poslední náš žijící pilot R. A. F.
a jeden z posledních přeživších na celém světě, armádní generál
letectva v. v. Emil Boček (* 25. února 1923, Brno-Tuřany).
Generál Emil Boček navštívil naše město v minulosti již dvakrát. Poprvé v roce 2017 a posléze v roce 2018, kdy odhalil pamětní desku svému bývalému kolegovi a kamarádovi Miroslavu
Štanderovi.
Chci vyjádřit naději a prosbu, touhu za nás za všechny, že se
podaří i mimo jiných vzácných hostů pozvat pana generála Emila Bočka na slavnostní otevření nové dobrušské ulice, když se
v těchto dnech dožívá ve zdraví požehnaných 99 let!
Pane armádní generále Emile Bočku, děkujeme, že jste v minulosti Dobrušku navštívil a přispěl tak k důstojné propagaci
našeho města. Přejeme srdečně a vděčně hlavně pevné zdraví,
štěstí, klid a mnoho osobní pohody.
Pavel Štěpán, zastupitel města Dobrušky
Emil Boček zavítal poprvé do Dobrušky v roce 2017, kdy se
po přijetí na renesanční radnici ve velkém sále Společenského
centra – Kina 70 uskutečnila beseda s autogramiádou. Vlevo obchodní ředitel České mincovny Alex Brix.

Dva kamarádi, tehdy ještě plukovník letectva v. v. Emil Boček
a brigádní generál letectva v. v. Miroslav Štandera na Aviatické
pouti v Pardubicích (5. června 2010). V pozadí legendární stíhací letoun Hawker Hurricane. Do roku 1944 bylo vyrobeno 14 533
letadel. Vlevo britský pilot, který osobně letadlo předváděl.

Odhalení pamětní desky generála Miroslava Štandery ve Svatodušské ulici dne 2. října 2018.

Městská policie hodnotí rok 2021
Uplynulý rok 2021
se bohužel nesl v duchu
předchozího, prvního covidového roku. Obdobně
jako v roce 2020 byl nejvíce ovlivněn začátek a konec roku, kdy
jsme byli nuceni omezovat počet strážní8

ků ve službě. Provoz naší stanice zůstal
i přes tato opatření v takřka normálním
režimu.
Je s podivem, že pandemie, při které
platí různá opatření a omezení, neubrala
v počtu zjištěných přestupků, bylo tomu
spíše naopak. Počet se oproti roku 2020

nepatrně navýšil. Během nouzového stavu jsme se kromě běžných úkonů opět
zaměřili na dodržování vládních opatření.
V létě, kdy přišla vlna rozvolnění, jsme
již vykonávali běžnou činnost. Úspěšně
se nám podařilo uspořádat i několik besed
s dětmi a mládeží.
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Celkový počet zjištěných přestupků
z toho počet přestupků projednaných příkazem na místě
z toho počet podezření ze spáchání přestupků oznámený podle
§10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu
Celková výše pokut uložených strážníky příkazem na místě
Celkový počet řešených přestupků - přehled
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené
nebo povolené rychlosti
z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
z toho ostatních
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené
nebo povolené rychlosti
z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
z toho ostatních
Další údaje
Počet osob převezených do záchytné stanice
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek
Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob
Počet odchycených zvířat
Počet asistencí u dopravních nehod
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného
činu oznámených Policii ČR
Přijatých oznámení od občanů

1859
297
125
126 200 Kč
1859
0
75
4
4
1699
125
7

Do nového roku 2022 vám přeji za celý kolektiv
Městské policie Dobruška především pevné zdraví
a spokojenost v profesním i osobním životě.
Bc. Adolf Soumar, vrchní komisař MP Dobruška

66
125

UPOZORNĚNÍ

0
5
1
1
76

Sazba poplatku za komunální odpad
za rok 2022 činí 600 Kč.
Splatnost poplatku
je do 30. dubna 2022.
Složenky budou tradičně zasílány.

5
1
36
1
2
0
21
18
2

Jak se v Dobrušce vyvíjely poplatky
za svoz odpadu?
Vedle cen vody se každoročně mění také
poplatky za svoz komunálního odpadu.
Ten je v Dobrušce v roce 2022 stanoven
na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek se naposledy zvedl v roce 2016 a až do
loňska se platilo 430 Kč.
Z dat analýzy společnosti Kodino vyplývá, že průměrná sazba poplatku je v ČR
621 Kč. Dobruška tak vybírá mírně nižší
poplatek za odpad, než je průměr v České
republice.

178

Cena vody v Dobrušce v roce 2022 činí 87,34 Kč.
Jak se cena vyvíjela od roku 2016?
Občané města Dobrušky v roce 2022 za 1 000 litrů
vody platí 87,34 Kč. Z toho vodné činí 43,42 Kč a stočné
43,92 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny včetně 10 % DPH.
„Při srovnání s průměrem celé ČR 97,53 Kč za kubík vody
si město Dobruška vede skvěle, voda zde patří mezi nejlevnější v republice,” uvádí Petr Novák z webu Skrblík.cz.
Dodavatelem vody ve městě je AQUA SERVIS a.s.
V loňském roce se v Dobrušce za vodu platilo 85,60 Kč,
meziročně tak zdražila o 1,74 Kč. Podrobný vývoj ceny
vody a poplatků za odpad od roku 2016 najdete na webu
Skrblik.cz. Snížení ceny v roce 2020 je způsobeno změnou DPH z 15 % na 10 %.
Průměr ceny vody v roce 2022 v Česku je 97,53 Kč
Nejlevnější voda je v Krnově, kde se za 1 000 litrů platí
56,10 Kč. Nejdražší je v severočeském Frýdlantu, kde kubík vodného a stočného dohromady vyjde na 138,23 Kč.
Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla téměř padesátinásobně, když v roce 1989 stál kubík stěží uvěřitelných

Rok
Dobruška
Průměr ČR

2022
87,34 Kč
97,53 Kč

2021
85,60 Kč
92,39 Kč

2020
85,60 Kč
88,50 Kč

2019
80,99 Kč
87,96 Kč

2018
80,99 Kč
85,38 Kč
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1,90 Kč, celostátní průměr o třiatřicet let
později činí zmiňovaných 97,53 Kč.
Příčinou zdražování je konec dotování provozu čistíren odpadních vod, kanalizací a dalších nákladů. Ty jsou nově
rozúčtovány na zákazníka. Spotřeba vody
byla v roce 1989 také výrazně vyšší než
dnes. Na jednu osobu v domácnosti a kalendářní den dříve připadalo 170,9 litrů
vody, nyní je to pouze 89,2 litru. Vyšší
náklady je tak nutné rozpočítat mezi nižší
spotřebu. Proměna v účtování skutečných
nákladů zapříčinila nárůst cen, který byl
nejcitelnější zejména v první polovině devadesátých let.
Vývoj cen vody a poplatků za odpad v obci
od roku 2016 občané najdou na stránce
https://www.skrblik.cz/radce/mesto/dobruska/

Zimní období družstevní výstavbu nezastavilo
Poslední naše informace o stavu probíhající výstavby Viladomů v Mírové ulici
jsme vám, čtenářům Dobrušského zpravodaje, poskytli v čísle 10/2021. Stavební
společnost Ch&T nepolevila v pracovním
tempu ani přes vánoční svátky a plynule
pokračuje i v novém roce.
Dnes jsou dokončeny v hrubé stavbě všechny čtyři domy včetně vyzdění bytových příček a osazení vnějších
oken a dveří. Došlo k postupné demontáži staveništních jeřábů a jejich odvozu na jiné stavby. V prvním domě již
probíhají postupné práce na instalaci
rozvodů topení, odpadů, vody, elektrorozvodů včetně sítí IT a TV v návaznosti
na požadované klientské změny jednotlivých stavebníků. Cílem je tyto veškeré
instalace zde ukončit nejpozději do konce měsíce února a pak začít provádět
vnitřní omítky.
V pondělí 17. ledna 2022 bylo předáno území stavby společnosti ČEZ, která
zde provede na svůj náklad výkopové
práce a položení napájecích kabelů z trafostanice u krytého bazénu k jednotlivým
domům pro dodávku elektrické energie.
Spolu s těmito pracemi se bude řešit také
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položení kabelů pro nové veřejné osvětlení podél budoucích chodníků a komunikace. Dále se dokončuje zakrytí manipulační
šachty teplovodu u komunikace Čs. odboje, aby následně bylo možné předat celý
tento teplovod s příslušnými doklady společnosti Centrální zdroj tepla, včetně vzájemného nákladového vypořádání.
Dále byl odpovědně vysoutěžen dodavatel na měřící techniku vody a tepla
pro byty včetně dodavatele vnější stínící
techniky (žaluzií).
Do současnosti již
proběhlo
celkem
dvacet řádných kontrolních dnů stavby za účasti všech
zainteresovaných,
včetně našeho stavebního
dozoru
i dozoru úvěrující
banky. Pravidelně
je také prováděna
potřebná fotodokumentace, ze které je
tento snímek.
Dále naše Stavební
bytové

družstvo za iniciativní spolupráce
se
samosprávou
bytového
domu
v Javorové ulici čp. 845-846 vedenou
paní Tribulovou a Novotnou úspěšně dokončilo jeho kompletní jeho revitalizaci
včetně střešního pláště, zateplení všech
obvodových stěn a zasklení bytových lodžií, splnilo veškeré podmínky dotačního
titulu IROP. Po uskutečněné závěrečné

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 2 / 2022
kolaudaci byla domu poskytnuta dotace
ve výši 30 % uznatelných nákladů, která
bydlícím výrazně snížila jejich vynaložené náklady. Konečné provedení dokumentuje snímek.
Před spuštěním se nyní instaluje, státem dobře dotovaná fotovoltaická elektrárna o výkonu 19,2 kWp i se shodnou
akumulací na domě čp. 792-794 v ulici
Čs. odboje. Její uvedení do užívání je
opožděno z důvodu karantény montérů
dodavatelské firmy a problémů s některými komponenty, které měly neovlivnitelné
zdržení na trhu. Vše by mělo být zprovozněno ještě do konce tohoto měsíce.
Zde patří poděkování výboru samosprávy domu i doslova všem bydlícím, kteří
tuto výjimečnou investici od počátku plně
podporovali. K tomuto tématu se v dalším
čísle Dobrušského zpravodaje vyjádříme
obšírněji.
Karel Joukl,
předseda představenstva
SBD Dobruška

Biologická léčba migrén v náchodské
nemocnici má více než 90% úspěšnost
Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je certifikovaným centrem
pro léčbu bolestí hlavy, má za sebou dva
roky zkušeností s biologickou léčbou migrén. S výsledky jsou lékaři spokojeni:
více než 90 procent léčených pacientek
popisuje razantní snížení četnosti bolestivých záchvatů, i intenzity bolesti. U některých vymizela migréna úplně.

Principem biologické léčby migrén je
aplikace monoklonálních protilátek působících přímo na receptory, které migrénu
spouští. Tato léčba vychází z nejnovějších poznatků o tom, jak migréna vzniká.
„Hlavním viníkem migrény je neuropeptid, konkrétně CGRP (calcitonin gene
related peptid). Při biologické léčbě
aplikujeme protilátky, které jsou schopny
ho deaktivovat,“ vysvětluje neuroložka
náchodské nemocnice, MUDr. Markéta
Tučková, která se
na léčbu migrén specializuje. Monoklonální protilátky jsou
pacientům aplikovány injekcí pod kůži,
preventivně jednou
za měsíc.
„V
současnosti máme možnost
výběru ze dvou léčivých
preparátů.
Ze 17 léčených pacientek jsme museli
léčbu ukončit pouze
u jediné, která nereagovala ani na jeden z těchto léků.
U ostatních je léčba
úspěšná,“ dodává
lékařka. Dalším benefitem léčby, kromě
snížení počtu bolestivých záchvatů, je
podle ní také snížení
množství užívaných
léků na bolest. Řada

jejích pacientek totiž před zahájením biologické léčby užívala nadměrné množství
analgetik a antimigrenik.
Slova lékařky potvrzuje jedna z jejích pacientek: „Před zahájením léčby
jsem měla až 25 záchvatů migrény v měsíci. Abych zvládla práci a péči o děti,
musela jsem užívat léky na tlumení bolesti a antimigrenika, které zabíraly.
Bohužel ale za cenu toho, že jsem běžně
překračovala doporučené dávkování. Již
po několika týdnech léčby se mi četnost
migrén snížila. V současnosti mám pouze
dva až tři záchvaty v měsíci,“ říká pacientka, která trpěla migrénou přes 20 let
svého života.
Léčbu monoklonálními protilátkami je
možné zahájit u pacientů, kteří projdou
přísnými kritérii zdravotních pojišťoven.
Podmínkou jsou časté záchvaty migrény, na které běžná léčba nestačí. Pokud
pak u nich není léčba monoklonálními
protilátkami dostatečně účinná, musí se
ukončit. Za účinnou léčbu se považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů migrény více než o 50% za měsíc. Důvodem
přísných podmínek je finanční náročnost
léčby. I proto nemají v ČR všechny zdravotní pojišťovny smlouvu se všemi Centry pro bolesti hlavy. Léčit se mohou začít
pacienti od 18 let, horní věková hranice
není stanovena. Před zahájením léčby je
však nutné vyloučit možné sekundární
příčiny bolestí hlavy – např. nádorové
onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu. Biologická léčba není vhodná pro
pacienty s vážnými kardiovaskulárními
onemocněními.
(lch)
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ADVOKÁT RADÍ
Co je to chráněný účet?
Jsem už delší dobu v exekuci a stejně jako mnoho dalších mám problém
s tím, že kdybych měla bankovní účet,
tak mi z něj exekutor všechno zabaví.
Pro důchod si musím chodit na poštu,
i když mi nohy už neslouží. Když mi
chce finančně vypomoci dcera, která
bydlí až na Moravě, tak mi musí peníze
dovézt v hotovosti. Slyšela jsem o nějaké novince jménem chráněný účet. Co
to je a jak by mi to mohlo pomoci?
Chráněný účet je skutečně legislativní
novinkou, která funguje od počátku července minulého roku. Jeho účelem je řešit
právě případy, kdy dlužník fakticky nemůže využívat bankovní účty, ani pokud
jde o příjmy, které ze zákona nepodléhají
exekuci. Bohužel tomu tak dosud nebylo
a často se třeba stávalo, že exekutor dlužníkovi zabavil část důchodu nebo mzdy,
které zbyly po provedené srážce. Domáhat se vrácení peněz pak nebylo jednoduché.
Dlužník si může založit u banky tento chráněný účet pouze jeden a banky by
měly hlídat, aby takový účet neměl dlužník ani jinde. Smyslem takového účtu

tedy je, že by měl ochránit v zákoně vymezené příjmy, jedná se třeba o nezabavitelnou část mzdy či důchodu, rodičovské,
ošetřovného, o výživné nebo o sociální
dávky. Rovněž na něm bude chráněna
celková nezabavitelná částka, o níž může
dlužník jednorázově požádat, ta se nově
zvyšuje na trojnásobek životního minima,
tedy na 11 580,- Kč.
Celý proces odstartuje dlužník, který
se obrátí na banku, v níž už nějaký účet
má a ten je obstaven exekutorem. Tedy,
pokud nemáte žádný účet, měla byste si
ho nejprve založit. Banka udělá k tomuto
obstavenému účtu ještě jeden účet – chráněný. Ten by měl být dle zákona zdarma.
O tomto uvědomí všechny exekutory.
Plátci chráněných příjmů by pak měli
na předepsaných formulářích vystavit potvrzení, z jakých účtů budou povinnému
tyto příjmy posílat. Ty pak banka bude
převádět na chráněný účet. Podrobný
rozpis včetně příslušného formuláře lze
najít na stránkách České národní banky
na adrese: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-je-chraneny-ucet-a-jak-jej-zridit-a-uzivat/.

Je potřeba si uvědomit, že chráněný
účet není účtem, kde je chráněno vše, co
na něj přijde. Jde vlastně o jakousi virtuální škatulku přidruženou k běžnému
obstaveném u účtu, kam banka dává pro
potřeby dlužníka prostředky, které dorazí
z nadefinovaných účtů.
Není to tak třeba řešení pro zasílání
finanční podpory ze strany příbuzných.
Pokud jde tedy o zmíněnou výpomoc
od dcery, tak tu chráněný účet neřeší.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
Jeseniova 10, Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná advokátní
pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ jsou podpořeny prostředky ze
státního rozpočtu ČR, v rámci dotačního
programu MPSV ČR - Podpora veřejně
účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.

Upozornění vlastníkům kulturních památek
V souvislosti se zveřejněnou informací ze strany Ministerstva kultury ČR
oznamujeme vlastníkům kulturních památek, které se nacházejí ve venkovském prostředí, že pro rok 2022 nebude
dotační program na obnovu památkově
chráněných objektů s názvem: „Podpo-

ra obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
vyhlášen.
Ministerstvo kultury ČR ve zprávě
sděluje na svých webových stránkách
následující: „Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smy-

Vážení čtenáři, Dobrušťáci, rodáci,
přátelé!
Vzhledem k tomu, že již intenzivně
připravujeme k výročí 50 let od otevření
rodného domku F. Vl. Heka (seriálového
F. L. Věka) rozsáhlou akci, prosíme
všechny pamětníky, jejich příbuzné a známé o pomoc. Pokud vlastníte nějaké materiály ze dne 1. května 1972 (ovšem i před
tímto datem či po něm), prosíme o jejich
laskavé zapůjčení.
Chcete-li přispět osobní vzpomínkou, kterou si rádi natočíme na kameru,
kontaktujte, prosíme, Pavla Štěpána –
603 720 499, p.stepan@mestodobruska.
cz, nebo šéfredaktora Dobrušského zpravodaje Leoše Dragúně – 778 536 600,
l.dragun@mestodobruska.cz.
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slu vládních opatření ohledně úspory
finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen
program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“.
Petr Slavík, odbor rozvoje města

UPOZORNĚNÍ
Výběrová řízení
městského úřadu
● Sociální pracovník/pracovnice,
místní protidrogový koordinátor,
veřejný opatrovník/opatrovnice
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Dobruška.

Materiály velice rádi za vaší osobní
účasti zveřejníme na připravovaných výstavách jak v rodném domku, tak v malém
sále Společenského centra - Kina 70 v Dobrušce. Předem děkujeme a těšíme se na vaši
reakci.
(pš)

● Referent/ka odboru výstavby
a životního prostředí Městského
úřadu Dobruška.
Bližší podrobnosti na úřední desce.
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Zlá léta Františka Vladislava Heka
V souvislosti s nejpopulárnější osobností dobrušské historie, Františkem
Vladislavem Hekem, si v letošním roce
připomínáme některá významná výročí.
K nejdůležitějším patří bezesporu šedesát let od odhalení Adámkovy sochy F. L.
Věka, která se již stala neodmyslitelnou
součástí náměstí nesoucího rovněž jméno
Jiráskova románového hrdiny. Další takovou významnou událostí novodobých
dobrušských dějin je vytvoření stálé expozice a otevření Hekova domku pro veřejnost, k němuž došlo 1. května 1972,
tedy přesně před půl stoletím.
Ve stínu těchto událostí, které budou
zcela jistě letos často připomínány řadou
kulturních a kulturně společenských akcí
a určitě budou středem pozornosti veřejnosti, zůstávají události, které jsou přímo
spojeny s životem historické osobnosti
Františka Vladislava Heka. A byl to právě
rok 1822, který patřil k nejtěžším a nejsložitějším rokům jeho života.
Náš hrdina dosáhl právě v tomto roce
věku 53 let. V těch časech byl tedy již
považován za starého pána. Do konce života mu zbývalo ještě čtvrt století. Pětadvacet let, které byly naplněny starostmi
o živobytí a putováním z místa na místo.
Tedy něčím, co by nikdo nechtěl mít jako
způsob prožití toho, čemu se obrazně říká
podzim života.
Hekova šťastná léta vlastně skončila
již dříve než v onom roce 1822. Za nejen
symbolický přelom lze považovat 9. květen roku 1806. Katastrofální požár zničil v několika málo hodinách celé město
a jedním z nejvíce postižených byl právě
Hek a jeho kupecká živnost. Z prosperujícího obchodníka se stal během chvilky
takřka žebrák.
František Hek byl však osobností, která
se jen tak nevzdává. Patřil k oné generaci,
kterou nazýváme generací gründerskou,
tedy zakladatelskou. Jeho způsob obchodování byl již zcela kapitalistický,
s čímž bylo spojeno i nezměrné úsilí
a neobyčejná pracovitost, chuť a schopnost jít do nevyzkoušeného. S pomocí
přátel a zejména půjček se začal z následků požáru vzpamatovávat a svůj obchod
obnovovat.
V roce 1811 však přišla další hospodářská katastrofa, která postihla celou monarchii. Šlo o rakouský státní bankrot, který
pro podnikatelskou sféru představoval
těžkou ránu. Pro Heka to byla rána dvojnásobná, protože hodnota měny klesla,
ale dluhy, kterých měl nemálo, se musely

platit v původní
plné výši. I když
svůj obchod vedl
dále, šlo spíše
o potácení se
na pokraji krachu.
Ani v těchto, pro něho tak
těžkých dobách
však nepřestává
František
Vladislav Hek
Josef Liboslav Ziegler.
literárně tvořit.
Symbolickým uznáním jeho vlasteneckých snah byla návštěva tehdy nejvýznamnější osobnosti českého národního
života, patriarchy české vědy Josefa Dobrovského, který Heka navštívil v Dobrušce v roce 1816. Čilé styky udržuje Hek
v této době s Josefem Liboslavem Zieglerem a ostatními podorlickými vlastenci. Pro jejich literárně tvůrčí skupinu se
později vžil název, vytvořený PhDr. Ladislavem Hladkým, Zieglerova literární
družina.
Hekova literární tvorba vrcholí v roce
1820 vydáním jeho nejvýznamnějšího
díla, Velikého pátku. Šlo o satiru, v níž pod
rouškou rozjímání o utrpení a smrti Ježíše

Titulní list Velikého pátku.

Krista ostře kritizuje tehdejší dobrušskou
maloměstskou pokryteckou společnost.
Cenzura, neznalá místních poměrů, zpočátku spis propustila, ale potrefená husa
začala kejhat, a to velmi hlasitě. Zejména děkan Obst, ale i někteří další zdejší měšťané se v satiře poznali a Heka
zažalovali.
Hek byl nakonec odsouzen k tříměsíčnímu žaláři. Tento trest však zřejmě pro
špatné zdraví nakonec vůbec nenastoupil,
horší však byla jiná okolnost. Všech 729
zabavených výtisků, tedy vlastně celý
náklad knihy byl zabaven a zničen. Hek
ovšem musel nakladateli Pospíšilovi nahradit utrpěnou ztrátu, což ho finančně
mimořádně poškodilo.
Aby nebylo těch ran osudu málo,
v roce 1821 zemřela jeho milovaná manželka a věrná životní družka Marie Anna.
Před Františkem Vladislavem Hekem se
otevřela propast velmi chmurné budoucnosti.
Určitým východiskem z nouze se stal
jeho odchod z Dobrušky. 23. srpna 1822
požádal dobrušský magistrát o úřední
odhad svého jmění a další den o veřejný
prodej svého movitého i nemovitého majetku. Samotná dražba se pak uskutečnila
23. září, kdy bylo prodáno jeho nemovité jmění, a 9. listopadu, kdy bylo
prodáno jeho kupecké zboží. Podstatnou část majetku tehdy zakoupil Hekův švagr Ježek, čímž alespoň takto
zůstal v rodině. V prosinci potom Hek
zaplatil i dluh královéhradeckému nakladateli Pospíšilovi ve výši 750 zlatých.
V únoru 1823 pak krajský úřad zabavil
i jmění Hekova syna Františka Adama,
který se bez úředního povolení odstěhoval
do Vratislavi.
Hek definitivně odešel z Dobrušky.
Mezi léty 1824 až 1830 ho nacházíme jako
lázeňského dozorce v Janských Lázních,
v dalším jeho životě jsou významné pobyty v Herrnhutu (Ochranově) a Nízkém
v Lužici, kde překládá archiv Jednoty bratrské z češtiny do němčiny. Do Dobrušky
se již nikdy natrvalo nevrátil.
(jm)
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Významná výročí dobrušských událostí v roce 2022 (I. část)
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11. června 1397 - Dřívější držitel opočenského panství Štěpán z Dobrušky, stoupenec krále Václava IV., byl se svými
druhy zavražděn na Karlštejně nejvyšším královým hofmistrem Hanušem, knížetem opavským a ratibořským. – 625 let
10. srpna 1422 - Okolím Dobrušky táhla husitská vojska obléhající pod velením knížete Zikmunda Korybutoviče hrad
Opočno. – 600 let
1507 - Do kostela P. Marie a sv. Václava v Dobrušce byla
pořízena křtitelnice ze zvonoviny, dílo královéhradeckého
zvonaře Ondřeje. – 515 let
29. září 1512 - Mikuláš ml. Trčka z Lípy a na Lichtemburce,
v letech 149 –1516 držitel opočenského panství, zřídil špitál
pro chudé dobrušské měšťany, zakoupil pro něj dům, výživě
určil dávky z řeznických masných krámů ve výši 34 zl. 7 kr.
ročně a dříví z lesa Chlumu. – 510 let
1542 - V urbáři opočenského panství se v Domašíně připomíná výsadní krčma. – 480 let
17. května 1542 - Jan ml. Trčka z Lípy a na Lichtemburce
potvrdil artikule dobrušských řezníků. – 480 let
26. června 1562 - Dobrušský kněz Matěj byl pro šíření protestanství a za uzavření sňatku zbaven kněžské služby. – 460
let
16. prosince 1582 - Jan Jaroslav Trčka z Lípy potvrdil dobrušským měšťanům předchozí privilegia a udělil jim výsadu
nákupu ječmene, přípravy sladu, vaření piva, výčepu vína
a prodeje soli ve větším množství. – 440 let
20. října 1597 - Neznámí pachatelé vyloupili sirotčí pokladnu uloženou ve sklepení radnice a odcizili 141 kop gr. č. –
425 let
1607 - Nákladem dobrušských měšťanů byl ke kostelu Sv.
Ducha pořízen druhý zvon. – 415 let
1607 - Pravděpodobně nákladem literátského bratrstva byl
pořízen bohatě iluminovaný zpěvník, tzv. český graduál. –
415 let
1607 - Byl ulit dobrušský
popravní zvonek, jímž se
zvonilo odsouzencům jdoucím na popravu. Na zvonku
je nápis: „Bist du ein Richter, so richte recht, Gott ist
dein Richter, du bist sein
Knecht,“ t.j. Jsi-li soudcem,
suď spravedlivě. Tvým
soudcem je Bůh a tys jeho
sluhou. – 415 let
16. ledna 1627 - V Dobrušce zahájila činnost vrchnos- Dobrušský popravní zvonek
tenská komise ke zhlédnutí na radnici.
pohořelých gruntů a ladem ležících polí. Dle současného zápisu „... jejich jízda nic ku prospěšnosti a polehčení berní
městu tomuto nebyla." – 395 let
29. března 1627 - Rada města sděluje úředníku opočenského
panství Andreáši Nejmanovi z Ryglic, že město není schopno
„… těch častých a nesnesitelných berní vypravovati ...“ – 395
let
19. května 1627 - Dobrušští nekatolíci požádali děkana Jana
Matheidese o povolení konat v neděli a ve svátek bohoslužby.
– 395 let
26. září 1627 - Z Dobrušky odcházejí protestantští kněží Darius Posthumus Jičínský a Jan Zádolský. – 395 let
1642 - V Dobrušce a okolí pošel téměř všechen dobytek
na dobytčí mor. – 380 let
1642 - Na opočenském zámku bylo zavedeno pravidelné
úřední řízení, tzv. „amtstág“. Rychtáři z celého panství se
museli každou sobotu dostavit na „kancelář“. – 380 let
21. dubna 1642 - Jan Rašín z Rýzmburka, hejtman opo-
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čenského panství, nařídil rychtáři, purkmistru a radě města
Dobrušky, že musí při bohoslužbách v kostele sedat společně
ve zvláštní lavici. – 380 let
25. dubna 1642 - Purkmistr a rada města protestovali u vrchnosti proti nové povinnosti nakupovat panské obilí za nesmyslně přemrštěné ceny. – 380 let
1647 - Kateřina z Vlkanova, vdova po Jiřím st. Vostrovském
ze Skalky, zřídila na dnešních Cháborách splav odvádějící
část vody náhonem do Podchlumí. V suchých letech bylo tak
koryto Zlatého potoka připraveno o všechnu vodu. – 375 let
28. ledna 1647 - Purkmistr a rada města požádali děkana, aby
povolil pohřbívání nekatolíků na hřbitově u kostela P. Marie
a sv. Václava. – 375 let
Květen 1662 - Nastaly tak silné třídenní mrazy, že pomrzly
všechny stromy a polní plodiny. – 360 let
17. února 1667 - V Dobrušce a Křovicích byl proveden odhad zemědělských živností, při němž bylo napočítáno 166
hospodářů na 523 ha půdy, 50 koní, 194 ks hovězího dobytka,
68 prasat a 83 ovce. – 355 let
21. března 1672 - Požár u Novoměstské brány zničil 6 domů,
dnešní čp. 9 - 14. – 350 let
19. července 1672 - Opočenský rodák Václav Bečvář dokončil na dobrušském náměstí stavbu kašny z dubových fošen.
Současně byl zčásti zavezen i rybníček před radnicí. Náklady
na kašnu činily 24 zl. 23 kr. – 350 let
1702 - V Dobrušce bylo napočítáno 22 židovských obyvatel.
– 320 let
4. září 1702 - Katastrofální požár města si vyžádal 4 oběti
na lidských životech a zničil 62 domy, radnici s pivovarem
a 9 stodol s obilím. – 320 let
1712 - V dnešní Novoměstské ulici před
tehdejší Vodní bránou
byla ještě před svatořečením postavena socha
sv. Jana Nepomuckého.
– 310 let
1727 - Kronikář Václav
Škoda sepisoval v letech 1727 - 1858 svoji
kroniku tzv. Dobrušské
paměti. – 295 let
17. září 1727 - Do kostela sv. Václava byly
pořízeny nové varhany
o 785 píšťalách, dílo
Jana Gottfrieda Helbicha z Králík. – 295 let
22. dubna 1732 - Apelační soud v Praze odsoudil tajné evangelíky
z Dobrušky Václava
Hladíka k šesti týdnům Socha sv. Jana Nepomuckého
a jeho manželku Lud- v Novoměstské ulici.
milu ke dvěma týdnům nucených prací v poutech za kacířství a přípravu útěku
do exilu. – 290 let
Září 1732 - V Českém Meziříčí vypuklo náboženské povstání poddaných, nazývajících se Bratrstvem Nové harfy, které
zachvátilo i další krajské vesnice opočenského panství, zejména Královu Lhotu, Slavětín, Zvoli, Šestajovice, Rychnovek, Rohenice i další obce. Povstalci mj. žádali o přidělení
kostela Sv. Ducha v Dobrušce. – 290 let
27. září 1732 - V městské hradební zdi u dnešního čp. 3
byla proražena branka pro usnadnění přístupu do kostela. –
290 let
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1747 - Na cestě
ke kostelíku Sv.
Ducha byla postavena barokní socha
P. Marie, pravděpodobně dílo vambereckého sochaře
Jana Melnického.
– 275 let
1757 - Podle tzv.
Tereziánského katastru bylo v Dobrušce
napočteno
255 domů. Z řemeslníků 1 malíř, 6
řezníků, 16 ševců,
5 krejčích, 29 tkalců, 5 mezuláníků, 7
pekařů, 4 obchodníci vařivem, 5 kovářů, 1 zámečník, 1
puškař, 2 koláři, 3 Barokní socha Pany Marie Svatohortruhláři, 2 bednáři, ské.

•
•
•
•

1 soukeník, 3 hrnčíři, 1 jirchář, 5 kožešníků, 2 řemenáři, 4
provazníci, 1 kloboučník, 3 punčocháři, 1 zedník, 1 barvíř
na černo, 1 panský lazebník v Opočně, 1 sládek, 2 mlynáři
bez mlýna, 1 lazebnice, 1 Ital dovážející koření, 1 kramář
železem, 1 učitel (obchoduje přízí a obilím), 1 učitel (šenkýř,
obchodující s dřívím a tabákem), 1 obchodník vínem, 1 obchodník dřevěnými výrobky, 1 šenkýř, 1 vysloužilý důstojník
(žebrá, jeho žena bílí plátno), 2 lžíčaři, 1 porodní bába, 1
barvíř, 1 pažbář, po 1 obchodníku nitěmi, moukou, zeleninou,
kalounkáři, 1 šumař, 24 nádeníci a 6 žebráků. Dále 8 židovských rodin: 3 kramáři, 1 obchodník kůžemi, 1 obchodník
plátnem a krajkami, 1 obchodník peřím a 2 podomní obchodníci. – 265 let
1762 - Neúroda předchozích let vyvolala nesmírnou drahotu
a hladomor. – 260 let
1762 - Město Dobruška si zřídilo nový městský dvůr. – 260
let
1787 - Městská rada zakoupila od zvonaře Ignáce Draka
z Hradce Králové protipožární stříkačku. – 235 let
25. března 1787 - Krajský úřad v Hradci Králové znovu zakázal všechny pohřby ke kostelu sv. Václava a povolil pohřbívat pouze na hřbitově u Sv. Ducha. – 235 let.
(re)

Z KULTURY
Hradišťan a Jiří Pavlica vystoupí v Dobrušce
Hradišťan & Jiří
Pavlica
je
ojedinělé hudební seskupení s vysokou
uměleckou
i interpretační úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem
byla zejména v počátcích jeho existence
lidová tradice.

Od roku 1978
je uměleckým vedoucím Hradišťanu
tvůrčí osobnost houslista a hudební
skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie
začala
postupně
transformovat
do širších souvislostí historických,
geografických, ale
i
společenských.
Vzrůstaly také interpretační nároky
na členy souboru.
Postupně se začala významně prosazovat
autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela
převládá v posledních projektech.
Dnes je Hradišťan profesionálním tělesem, které programově pracuje zejména
s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi
různých kultur celého světa. Je častým
hostem domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem,
televizí a filmem, koncertoval na čtyřech
kontinentech, natočil více než třicet stěžejních zvukových nosičů a na mnoha
dalších spolupracoval. Mezi kmenové

sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica
a David Burda.
Způsob práce, dramaturgie a umělecká
úroveň řadí Hradišťan k originálním a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.
Proto si nenechte ujít koncert, který
se uskuteční v pondělí 14. února 2022
v 19.30 hodin ve velkém sále Společenského centra – Kina 70. Vstupenky jsou
již v předprodeji, zakoupíte je na webu
www.kino.mestodobruska.cz, v informačním centru a v pokladně kina.
Ing. Jana Hedvičáková,
vedoucí Kulturních zařízení
města Dobrušky
15
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – únor 2022
Beletrie pro dospělé
Lucinda Riley
Patrik Hartl
Haing Ngor, Roger Warner
Mary Higgins Clark
Miroslav Macek
Danielle Steel
Max Skittle
Julie Caplinová
Thomas Savage
C. J. Tudor
Táňa Keleová-Vasilková
Catherine Shepherd
Michael Robotham
Agnès Martin-Lugand
Andy Weir

Ztracená sestra
15 roků lásky
Vražedná pole
Do posledního dechu
Saturnin se představuje
Beauchamp Hall
Další prosím: pravdivé příběhy
z lékařské praxe
Chata ve Švýcarsku
Síla psa
Upálené
Zrcadlo
Kam ukrýt štěstí
Sleduji tě
Jak naladit štěstí
Spasitel

Naučná literatura pro dospělé
Martina Viktorie Kopecká Deník farářky
Jan Bauer
Temné osudy Habsburků
a jejich příbuzných
Jiří Mach a kol.
Letopisy divadla ochotnického
v Dobrušce
Ladislav Hanousek
Maminko, není mi dobře

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Anna Novotná: ABY PO NÁS NĚCO ZŮSTALO:
ZPOVĚĎ NOVODOBÝCH ZÁMECKÝCH PÁNŮ
1. vydání, Práh, Praha, 2021, 445 s., 679 Kč
Co takhle pořídit si zámek?
Tato kniha přináší pozoruhodný portrét patnácti svérázných
osobností – novodobých „zámeckých pánů“, kteří v sobě
našli dost odvahy, touhy a dobrodružné povahy, aby si koupili
zámek. Přesněji, většinou jen
jeho ruinu. Uskutečnění svého
snu od té chvíle věnují veškerý svůj čas, peníze i své fyzické síly. Často zámku podřizují
i osobní vztahy. To všechno pod
jediným společným jmenovatelem Aby po nás něco zůstalo. Rozhovory a fotografické
portréty autorského týmu česko-německé fotografky a publicistky Kateřiny Sýsové a spisovatelky, editorky a publicistky Anny Novotné vznikaly několik
let. Odbornou poradkyní jim byla kunsthistorička Monika Švec
Sybolová.
Literatura pro děti:
Jan Budař:
LEOPOLDA BUMBÁCE NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ:
DOBRODRUŽNÁ POHÁDKA PRO ODVÁŽNÉ DĚTI
1. vydání, XYZ, Praha, 2021, 147 s., 299 Kč
Pohádkové příběhy o vysloužilém vojákovi z prusko-rakouské války Bumbácovi. Bývalý dělostřelec Bumbác má už leccos
za sebou a rád by se usadil. Po skončení vojny ale tak nějak
16

Arnošt Vašíček

Záhady na dosah ruky:
od magických rituálů v temném
pravěku po nejnovější důkazy
o UFO nad naším územím
Petr a Dana Čermákovi
Miroslav Donutil 70
Raelene Dundon
Mé dítě má autismus: jak o tom
mluvit s ním, rodinou i okolím
Gerd Ulrich, Frank Förster Hobby vinař
Literatura pro děti
Renata Wayana
Martin Vopěnka
Daniela Fischerová
Petr Friedl
Veronika Válková
Jolana Dajbychová
Eduard Hofman
Michaela Bulíčková
Petr Sís
Erin Balzer
Jean-Charles Gaudin
Lucia Magašvári
Mikki Lish & Kelly Ngai

Indigo, dítě z křišťálu
Sofinka a záhadné zvířátko
Pohoršovna
Bílá paní na hlídání je zpět
Sámo: zločin v temných hvozdech
Jiná, ale pořád já
Jak jela mašinka pro brambory
Vlčí zátoka
Nicky & Věra: příběh Nicholase
Wintona a jeho dětí
Zvířecí rodinky: černobílá knížka
Byl jednou jeden život. Kosti
Strašidelnická
Kouzelníkova mapa

neví, kam by se vrtnul. Přidá se
proto k potulným komediantům
a zakouká se do pohledné dívky
Sáry. Té i všem okolo se však
Bumbác zdá nějaký divný - jako
by snad neměl vůbec z ničeho
strach.

Pro děti do 7 let:
úterý 1. února v 15 hodin
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na další Pohádkování, kde si přečteme
pohádku O krtečkovi. Po pohádce si namalujeme sněhuláka.
Sejdeme se opět první úterý v měsíci, tedy 1. února 2022
v 15 hodin v prostorách dětského oddělení městské knihovny.

Pro rodiče a děti do 2 let:
čtvrtek 3. února 2022 v 10 hodin v dětském oddělení
HRÁTKY PRO MRŇOUSKY
v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života
Městská knihovna zve rodiče a malé děti do 2 let na další
dopolední setkání na dětském oddělení. Akce proběhne v rámci
projektu Bookstart – s knížkou do života. Čekají vás hry pro nejmenší, básničky, říkadla, zpívánky, opičí dráha a pohádka. K dispozici přebalovací pult a možnost zaparkování kočárků uvnitř
budovy. Starší sourozenci také vítáni.
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ZE ŠKOL
Akční studenti gymnázia chrání přírodu
Erasmus+ a ježci
Studenti 8. G dobrušského gymnázia uspořádali v předvánočním
období mimořádně povedený dobročinný prodej domácích
zákusků, buchet a cukroví. Výtěžek (úctyhodných 5500 korun) poslali záchranné
stanici pro zraněné volně žijící živočichy,
kterou zřizuje Český svaz ochránců přírody Jaro Jaroměř.
Ve stejné době studenti 2. G se svou
třídní učitelkou Mgr. Janou Tučníkovou
sestavili zimoviště pro drobné savce žijící ve školním parku. Dřevo dostali darem
od firmy Ammann Nové Město nad Metují a spojovací materiál škola zakoupila
z projektu Erasmus +: If you harm the
environment, it will harm you too. Když

zdařilou konstrukci
viděl zaměstnanec
Jaro Jaroměř Filip
Laštovic,
zařídil
nám, že se naše škola může přes zimu
postarat o tři ježky,
které lidé na začátku zimy přinesli do útulku Jaro Jaroměř. Ježci se do záchranné stanice dostali
na začátku zimy z důvodu nedostatečné
hmotnosti pro zazimování.
Studenti je nadšeně přivítali a hned pojmenovali (Albert, Zdena a Vítek) a „uby-

tovali“ je v zimovišti. Zavázali se, že je
budou přes zimu pravidelně přikrmovat
kousky masa a granulemi pro kočky. Tím
vypomohli vytíženosti záchranné stanice.
Ježkům i našim ochráncům přírody přejeme do nového roku všechno dobré. (po)

Erasmus+ a ptáci
O Vánocích se tradičně snažíme být
k druhým lidem ještě laskavější a citlivější
než jindy. Dáváme dárky potřebným lidem
– tak to snad dělá každý. Na Gymnáziu
Dobruška ale před Vánoci myslíme i na potřeby němých tváří.
V rámci našeho projektu Erasmus+ Let´s save the environment
before it´s too late jsme pro přezimující ptáky vybudovali patnáct krmítek. Truhlář Michal Novotný z Podbřezí nám velkoryse
daroval potřebné dřevo. Všechna prkénka už byla ohoblovaná
a nařezaná na míru, takže jsme ve škole krmítka sestavili jako stavebnici. Kluci i holky si vyzkoušeli práci s akuvrtačkou a šroubovákem. A protože jsme krmítka stavěli v hodinách angličtiny,
procvičili jsme si i základní technickou angličtinu (Would you
be so kind as to hand me one on those shiny screws? I´d really appreciate if you avoided dropping your hammer on my
foot again…)
(po)

Gymnázium před Vánoci ve sportovním
V předvánočním období jsme se snažili
sportovně vyžít, takže celá škola vyjma
maturantů se během jednoho dopoledne
vystřídala na zimním stadionu v Opočně.
A nutno podotknout, že nálada byla vý-

borná, žáci i učitelé oprášili své bruslařské
umění z minulých let a někteří začátečníci
se dokonce během krátkého času solidně bruslit naučili. Jenom minimum dětí
nemělo potřebné vybavení – děkujeme

proto rodičům
za
podporu
sportu u jejich
ratolestí.
Z á j e m ci o lezení
na umělé stěně měli těsně
před Vánoci
také možnost
poměřit
své
síly s nástrahami stěny lezeckého centra
v Hradci Králové. Pro autobus plný dětí to
bylo vítané uvolnění v písemkovém maratonu, které přineslo řadu skvělých sportovních výkonů.
(hb, dy)
17
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Spojujeme generace
Vánoční čas se na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních
technologií v Dobrušce nesl ve znamení
pomoci – chtěli jsme udělat dobrý skutek
a potěšit ty, kteří zůstali na Vánoce sami.
Společně se třídou T1B jsme připravili
další část projektu Spojujeme generace,
který na naší škole probíhá už druhým
rokem.
Využili jsme spolupráce s Domovem
důchodců Dvůr Králové nad Labem
a s pomocí zdejších sociálních pracovníků se nám podařilo dát od zájemců z řad
klientů domova dohromady pár věcí, které
mají rádi a které v životě zažili. Dozvěděli jsme se tak, že paní Růženka ráda
peče a vaří, paní Marie zas měla velkou
zahradu se psem, která jí moc chybí. Žáci
si pak vybrali konkrétního seniora, který
je svým životním příběhem zaujal, a napsali mu osobní dopis zakončený přáním
krásných Vánoc.
Dle ohlasu paní ředitelky domova
důchodců se akce vydařila, senioři si
dopisy několikrát pečlivě přečetli a chystají se nám v nejbližší době odpovědět.

Seznamte se s …

Na stránkách Dobrušského zpravodaje se číslo od čísla setkáváte s událostmi, které se na Střední průmyslové škole
elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce odehrávají. V tomto roce
jsme se rozhodli čtenáře seznámit s některými našimi studenty. Protože kromě
toho, že se rozhodli studovat na SPŠel.it,
mají něco navíc, zajímavého koníčka, zájem o něco, v něčem vynikají, prostě něčím se liší a jsou tím výjimeční. Pojďte se
tedy začíst do rozhovoru z jedním z nich
– ADÉLOU KANĚROVOU.
Adéla navštěvuje druhý ročník, obor
aplikační software a multimédia. Na tento
obor se k nám často hlásí studenti, kteří rádi
malují a mají blízko k umění. Mezi ně patří
i Adéla. Své schopnosti zúročila v loňském
školním roce 2020/21, kdy se zúčastnila

Satisfakcí pro naše studenty pak byly fotografie, na kterých vybrané klienty viděli
i s jejich dopisy. Zvlášť v období Vánoc
bychom měli myslet na ty, kteří nemají
takové štěstí, aby mohli trávit svátky se
svými rodinami. Doufáme, že spolupráce
s domovem důchodců bude i nadále pokračovat.
Bc. Michaela Herclíková
výtvarné soutěže na téma František Kupka – malíř světa. Tuto soutěž vyhlásilo
a uspořádalo město Dobruška spolu s vlastivědným muzeem a informačním centrem
u příležitosti 150 let od narození světoznámého umělce, který vyrostl v Dobrušce.
Přes komplikace způsobené epidemiologickou situací a distanční výukou vše nakonec
dobře dopadlo. Adéla své dílo zdárně dokončila, včas odevzdala, a dokonce ve své
kategorii byla vybrána odbornou porotou
a zvítězila. Za což si zasloužila velkou
gratulaci. Protože mne zajímalo, jak na to
vzpomíná samotná Áďa, nedalo mi to a položila jsem ji několik otázek.
Kreslení není běžnou součástí výuky na technické škole a myslím si, že
to není ani běžná záliba středoškoláků tvého věku. Jak ses tedy dostala
ke kreslení?
Kreslení mne bavilo už na základní
škole, tady jsem se k němu ve větší a intenzivnější míře dostala při první distanční výuce, kdy doma nebylo vůbec co
dělat, takže jsem si začala kreslit postavy
z her a začalo mě to dost bavit.
Jak ses o soutěži dozvěděla a co tě na ní
zaujalo? Slyšela jsi někdy dříve o osobnosti Františka Kupky?
Soutěž byla zveřejněna na stránkách
školy, kde jsem na ni náhodou narazila,
a protože se malováním a kreslením zabývám, rozhodla jsem se to zkusit. Jméno
Františka Kupky jsem znala pouze z doslechu, neměla jsem moc tušení, kdo to
vlastně byl. Ze začátku mne ani moc nijak
nezaujal, ale po prohlédnutí jeho děl mne
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jeho tvorba nadchla a začala se mi líbit.
Co téma tvého díla, jak tě napadlo?
Prohlížela jsem si jeho obrazy a přemýšlela nad provedením. V popisu soutěže bylo, že originalita a tvořivost se cení.
Rozhodla jsem se tedy pro koláž, ta mi připadla dost originální. Propojila jsem tedy
dvě techniky: kresbu a koláž. Navíc jsem
během tvorby obrázku změnila i techniku
vybarvení, původně jsem chtěla použít olejové barvy, ale nakonec jsme se rozhodla
pro pastelky a jsem ráda, protože s tím
jsem si vyhrála více. Ztvárnění mi připadá
osobitější a živější.
Když ses dozvěděla, že jsi vyhrála, jak
ses cítila?
Panovala ve mně radost, ale zároveň
mne ovládla velká nervozita a také jsem
byla dost překvapená, protože jsem to vůbec nečekala.
Co plánuješ do budoucna?
Příliš do budoucna neplánuji, ale pokud by se nějaká podobná příležitost zase
naskytla, ráda ji využiji.
Děkuji za rozhovor a přeji Adéle další úspěchy, jak ve škole, tak v její zálibě
a mnoho radosti při tvorbě.
(np)
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Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum
rozšiřuje nabídku profesních kvalifikací
Mnozí z nás se v životě dostali do situace, kdy z nějakých důvodů nemohli vystudovat střední školu a získat tak výuční
list nebo maturitní vysvědčení, které jim
v běžném životě dnes třeba chybí. Proto
jsou tu profesní kvalifikace, které toto
vzdělání umožní získat i bez každodenní
docházky do školy.
Ne všechny střední školy však profesní
kvalifikace nabízejí. Jednou z těch, které
tuto možnost mají, je Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky.
Již osm let nabízí profesní kvalifikace,
po jejichž úspěšném složení zájemce získá
celostátně uznávané osvědčení o profesní
kvalifikaci a může pak vykonat závěrečné
zkoušky a získat výuční list v oboru Strojní mechanik nebo Obráběč kovů.
V letošním školním roce však škola,
jako jediná autorizovaná osoba v celé ČR,
nabídku profesních kvalifikací rozšiřuje

o maturitní obory,
tedy o profesní
kvalifikace, které pak zájemcům umožní
vykonat maturitní zkoušku v oboru Mechanik seřizovač nebo Mechanik strojů
a zařízení. Absolventi těchto kvalifikací
a možné následné maturitní zkoušky jsou
po jejich absolvování plně kvalifikovaní
pracovníci, kteří se uplatní hlavně v dnes
tak potřebném strojírenství.
Úspěšným absolventům ve všech nabízených profesích pak škola poskytuje tzv.
Europass, který zajišťuje platnost získané
kvalifikace v celé Evropské unii.
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum díky profesním kvalifikacím
pomáhá uchazečům různých věkových
kategorií vydat se na cestu za lepší prací
s cílem získat plnohodnotnou kvalifikaci
a lepší uplatnění na trhu práce v oblasti
automatizace výroby podporované CNC
programováním.
(jme)

Jste hrdí na svou školu?
Základní škola v Pulické ulici se zapojila
do projektu „HRDÁ ŠKOLA“. Projekt je organizován společností Schools United pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní
myšlenkou projektu je formou netradičních aktivit
sblížit žáky školy a podpořit tak týmového ducha

a sounáležitost, která je nezbytná pro utváření pozitivního vztahu
ke škole, a tím i pocitu hrdosti na svou školu.
První aktivitou, do které jsme se v pátek 14. ledna zapojili, byl
Teplákový den. Někteří žáci chodí do školy v teplácích každý den,
ale tentokrát přišli i ti, kteří si chtěli užít školní den ve volnějším
a pohodlnějším oblečení. Pracovní den v teplácích byl výzvou
i pro některé učitele, kteří si tuto možnost nenechali ujít.
(mp)

Tělocvik zase trochu jinak
Zima patří zimním sportům, proto
se také v rámci hodin tělesné výchovy
na prvním stupni
Základní školy Pulická téměř celý leden bruslilo. Kurz
probíhal na zimním
stadionu v Opočně a absolvovali ho
žáci druhého, třetího a čtvrtého roční19
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Ptáčci v zimě
Jeden lednový týden se
v 1. oddělení školní družiny Základní školy Pulická
nesl ve znamení přezimujících ptáčků. Povídali jsme si
o tom, kteří ptáčci u nás přes
zimu zůstávají. Pustili jsme
si krátké video, kde jsme poznávali druhy ptáčků, jejich
zbarvení a zpěv. V doplňovačce jsme hledali jednotlivá
písmenka názvu ptáčků a pak
jsme vyráběli ptáčky z papíru a vlny. Někdo tvořil kosa, jiní zase
sýkorku, červenku nebo hýla. V tělocvičně jsme hráli pohybovou hru Vrabci a sýkorky. Společně jsme ptáčkům přichystali
krmení z rostlinného tuku a ptačího zobu
a druhý den jej rozvěsili po stromech před
gymnáziem. Všichni jsme si celý týden
moc užili.
Michaela Hůlková,
vychovatelka ŠD

ku. Výuka probíhala ve skupinách podle
bruslařských dovedností. Děti si bruslení
s chutí užívaly, i když je pár pádů neminulo. Postupně se všichni zdokonalili,
a mohli se tak radovat ze svých výsledků.
Děkujeme také rodičům, kteří nám ochotně pomáhali zavazovat dětem brusle,
abychom vymezený čas na ledové ploše
mohli využít na maximum.
Lidmila Netíková, třídní učitelka 2. A

Laboratorní praktika

V rámci hodin chemie žáci osmých tříd
Základní školy Františka Kupky vyrazili na chemické laborky
na místní gymnázium. Žáků se ujal zkušený pedagog Mgr. Petr Cejnar. Společně
postavili destilační aparaturu a předestilovali vodu s barvivem. Žáci pracovali
s nadšením, na konci hodiny ještě zažili
výbuch vodíku, což byl velký zážitek. Děkujeme za možnost účasti na těchto hodinách a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Radana Moravcová a žáci 8. A, B, C

Spolupráce, komunikace, naslouchání…
Ve školním roce 2021/2022 naše škola
díky finančním prostředkům zřizovatele Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje získala Mimořádné účelové prostředky na realizaci aktivit směřovaných
na prevenci rizikového chování, která je
právě v současné době, kdy žáci často zůstávají v domácím prostředí při distanční
výuce, velmi důležitá. Jedním z projektů
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zajištěných pro žáky ZŠ Opočenská se
nově stal „Dlouhodobý program primární prevence“ pořádaný organizací Prostor
Pro, o. p. s., z Hradce Králové, která již
od roku 2000 pomáhá nejen dětem, ale
i mladým lidem, rodinám a školám v oblasti rozvoje osobních schopností, dovedností a mezilidských vztahů a snaží se jim
ukázat cestu, jak zdolávat životní překážky a dokázat držet
život ve vlastních
rukou.
Jednotlivé besedy s odborníky jsou
realizovány přímo
ve škole, kde se žákům věnuje lektorská dvojice, která
při workshopech vychází ze svých praktických zkušeností.
V pondělí 10. ledna

nás navštívily Klára a Eva. Jednalo se již
o druhé setkání a protentokrát se zaměřily
na témata, jako jsou vztahy, komunikace, spolupráce a naslouchání. Vzhledem
k tomu, že se při první návštěvě společně všichni dobře poznali, odpadla prvotní
rozpačitost a stud a mohli jít společně rovnou „na věc“. Lektorky měly připravený
program probíhající v komunitním kruhu
s využitím interaktivních metod práce,
skupinové práce a zážitkové pedagogiky.
Žáci se podíleli na tvorbě plakátu, účastnili
se psychosociálních aktivit a technik, jak
předcházet různým formám rizikových projevů chování. Při besedě se dařilo aktivizovat a zapojovat všechny žáky, každý dostal
prostor projevit svůj názor a byl vyslechnut.
Věříme, že tato pravidelná setkání pozitivně ovlivní nejen žáky samotné, vztahy mezi nimi, ale zároveň podpoří zdravé
klima třídy i celé školy. A jaké téma nás
čeká příště? To si žáci vybrali sami! Nechte se překvapit…
ZŠ Opočenská, Dobruška
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Úspěšní nejen na trhu práce.
Tisíce mladých z Královéhradecka jsou
vybaveny zkušenostmi ze zahraničí
Téměř čtyři tisíce obyvatel Královéhradeckého kraje získalo v uplynulých sedmi
letech zkušenosti v zahraničí. Jsou mezi
nimi studenti univerzity, ale i žáci odborných škol, učitelé základních a středních
škol nebo pracovníci s mládeží. Ti všichni
vyrazili sbírat nové dovednosti do světa
s podporou programu Erasmus+, který
poskytuje příležitost vyjet do cizích zemí
na studijní pobyty, praktické stáže i profesní školení.
Pravidelně realizované dopadové studie prozrazují, že absolventi výjezdů
v rámci Erasmu+ vnímají zlepšení svých
dovedností v celé řadě oblastí. Nejznatelnější posun vidí ve svých schopnostech
reagovat na nové situace a komunikovat.
Zlepšení však pozorují také v organizačních a analytických dovednostech či kritickém myšlení. Tři čtvrtiny absolventů
výjezdů uvádí, že jim zkušenosti z výjezdu pomohly najít pracovní uplatnění.
Statistiky potvrzují, že čerství absolventi,
kteří během studia vyjeli na zahraniční
studijní pobyt či stáž, najdou po dokončení studia práci rychleji než absolventi,
kteří na výjezdu v zahraničí během studia nebyli. Schopnosti a dovednosti nabyté během výjezdu v zahraničí ve svém
zaměstnání uplatní 9 z 10 absolventů.
Po několika letech v zaměstnání vykazují absolventi studentských výjezdů vyšší
spokojenost se svým pracovním životem,
a dokonce mají v průměru vyšší příjmy
než zaměstnanci, kteří se během svého
studia zahraničního výjezdu neúčastnili.
Pozitivně hodnotí dopady zahraničních
výjezdů na své žáky i učitelé v odborném
vzdělávání a přípravě. Žáci středních
odborných škol a učilišť mohou během
svého studia absolvovat v rámci Erasmu+ praktické zahraniční stáže v délce
až jednoho roku. Nejčastěji však vyrážejí
na tři měsíce, během kterých si vyzkou-

ší svůj obor v praxi v zahraničním
kontextu. Vrací se
sebevědomější a samostatnější, s jasnější
představou
o tom, čemu se chtějí v budoucnu věnovat. Po absolvování
stáže žáci uvádějí,
že se zlepšil jejich
vztah ke studovanému oboru, mnoho
z nich si na základě
zkušenosti v zahraničí vybere svou
budoucí specializaci a mnozí hodnotí
výjezd jako nejlepší
zkušenost z celého studia.
„Stáž byla úžasná zkušenost. V životě
jsem nedostal lepší šanci, než byla tato.
Práce byla super, naučil jsem se tam za tři
měsíce víc než za celý rok ve škole,“ uvedl
jeden z absolventů stáže po svém návratu.
Úspěšným projektem věnovaným výjezdům žáků odborného vzdělávání se
může pochlubit například Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové, která
byla v loňském roce dokonce nominována
na Cenu DZS – ocenění, jež každoročně uděluje Dům zahraniční spolupráce,
národní agentura programu Erasmus+,
nejúspěšnějším projektům realizovaným
v daném roce.
Projekt Britskými dveřmi do Evropy
umožnil 26 žákům truhlářského oboru
vyjet na stáž do anglického Plymouthu,
kde se seznámili se systémem anglických
výcvikových center, s používanou technickou dokumentací i nástroji, procvičili
si základní odbornou terminologii a získali přehled o základních odlišnostech

v českém a britském pojetí truhlářského
řemesla. Pod vedením trenéra odborného
výcviku pracovali žáci nejprve na výrobě
dveří, avšak svou šikovností a rychlostí
docílili hned v prvním turnusu toho, že
z výcvikového centra, kde projekt probíhal, vzešel podnět na rozšíření náplně
stáže o další činnosti. A tak místo dveří
nakonec vyráběli stážisté celý dřevěný
domek. Po svém návratu vyvolali svým
nadšeným hodnocením mezi ostatními studenty ohromný zájem o další stáže. Vedení
školy tak získalo motivaci zajistit v budoucnu stáže i pro studenty dalších oborů
– design interiéru, průmyslový design, design a konstrukce nábytku. Prezentace realizovaného projektu veřejnosti při dnech
otevřených dveří pak přispívá ke vzrůstajícímu renomé řemesla jako takového.
Program Erasmus+ spravuje Dům
zahraniční spolupráce, který poskytuje
informace o možnostech zapojení do programu pro různé typy organizací, vzdělávacích institucí i jednotlivců. Zjistit více
můžete na www.dzs.cz.
(khk)

21

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 2 / 2022

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Tříkrálová sbírka s krásným výsledkem
Koledníci
opět
po dvou letech přinášeli do vašich
domovů
štěstí,
zdraví, dlouhá léta,
a především požehnání do roku 2022.
Navzdory viru. Bohužel ne do všech domovů. Museli jsme
koledovat především venku, v rodinných
domech a omezeně v činžovních domech
tak, abychom co nejvíce dodrželi bezpečnou vzdálenost dětí a dárců. Omlouváme
se všem, kteří čekali marně.
Celá akce probíhala už od začátku roku
třemi způsoby. Jednak on-line příspíváním na www.trikralovasbirka.cz, za druhé
do statických pokladen a pak nejdůležitějším způsobem, tj. koledováním dětí.
Osobní setkávání je jedním z nejdůležitějších momentů sbírky. Proto jsme se snažili dárce nepřipravit o zážitek z koledy.
Přinesli přání zdraví a požehnání pro
celý rok. Přání psané nad dveře K+M+B
+ znamená Bůh chraň tento dům, žehnej
tomuto domu.
Celkem bylo v našem území zapečetěno 160 pokladniček, z toho 44 statických.
Byly rozmístěny od začátku roku na vybraných veřejných místech, jako jsou
obecní úřady, kostely a obchody.
Hlavní koledovací den dětí byl 8. ledna
v Dobrušce a v dalších 25 obcích, kde se
v okolí koledovalo. Oproti loňskému led-
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nu, kdy nám opatření nedovolila vůbec vyjít, jsme letos vyslali do terénu celkem 116
skupin, v Dobrušce jich koledovalo 17.
Jen pro zajímavost připomenu dvě čísla. V roce 2020 se celkem vykoledovalo
rekordních 802 000 Kč, loni se on-line
a statickými pokladničkami posbíralo
celkem 354 000 Kč. Letošní sbírka se výsledkem 774 000 Kč velmi přiblížila roku
2020, což je krásný výsledek a dobrá
zpráva o nás všech.
Peníze z Tříkrálové sbírky jsou používány na sociální službu Osobní asistence,
na další pomůcky do charitní půjčovny
a přímou pomoc lidem v tísni. Nakou- bili třicet unikátních stohovatelných stopili jsme další kyslíkové koncentrátory, janů na statické pokladničky, které byly
po kterých je pořád velká poptávka, polo- umístěny v Dobrušce, v Opočně a v Týnihovací postele a část peněz pomohla poří- šti nad Orlicí.
Přeji vám všem do nového roku hodně
dit jedno charitní auto.
Děkuji vám za to, jakým způsobem zdraví, optimismu a vzájemné lásky.
Ing. Jana Poláčková,
koledníky přijímáte ve svých domovech.
ředitelka Farní charity Dobruška
Děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022
skupinek, pánům
farářům za požehDOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína,
148 913 Kč
nání nejen v DobMělčan, Chábor, Běstvin, Dolů
rušce, ale i v okolí.
VAL, Provoz
7 810 Kč
MÚ Dobruška patChlístov
0 Kč
ří dík za administOPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce
81 968 Kč
rativní dohled nad
POHOŘÍ
26 549 Kč
průběhem sbírky,
SEMECHNICE
20 056 Kč
v ostatních místech
MOKRÉ
8 229 Kč
starostkám a staTRNOV,
Houdkovice,
Záhornice
34
993 Kč
rostům za pečetění
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty
34 742 Kč
a
rozpečeťování
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky
39 598 Kč
pokladniček. Moc
děkujeme také obPŘEPYCHY
28 661 Kč
chodům a všem
OČELICE, Městec n. Dědinou
15 083 Kč
místům, kde nám
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné,
42 107 Kč
dovolili
umístit
Spáleniště, Chmeliště
statické
pokladBYSTRÉ V O.H.
24 018 Kč
ny. Velký dík patří
JANOV a TIS
11 210 Kč
oldskautům, kteří
OHNIŠOV, Zákraví
30 127 Kč
vymysleli a vyroSNĚŽNÉ
6 971 Kč
SEDLOŇOV
16 553 Kč
DOBŘANY, Nedvězí
9 180 Kč
BOHDAŠÍN
7 125 Kč
KOUNOV, Šediviny
16 519 Kč
BAČETÍN, Sudín
22 075 Kč
DEŠTNÉ V O. H.
23 074 Kč
OLEŠNICE V O. H.
18 100 Kč
TÝNIŠTĚ N. O.
81 563 Kč
LÍPA N. O.
6 538 Kč
ON-LINE (on line kasička, QR,VS)
12 711 Kč
CELKEM
774 473 Kč
Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2022!
Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz
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Něco končí, něco začíná…
Znáte ten pocit, kdy něco končí, ale
ještě nic nového nezačalo? Vy víte, že to
přijde, ale ještě to tu není.
Koncem října k nám na faru dorazil
dopis od Galerie hlavního města Prahy,
že si potřebují odvézt svého Bílka. V Husově sboru je umístěna na kněžišti veliká
plastika od sochaře Františka Bílka. Není
naše, patří Galerii hlavního města Prahy.
No, a během ledna si ji odvezou… Socha
představuje Krista a Samařanku. Ženu,
která měla během života hodně partnerů,
a společnost se na ní kvůli tomu dívá, mírně řečeno, skrz prsty. Teď potkává Krista
a vše se mění.

A jak se socha Já jsem
vzkříšení, pravda i život
dostala do Dobrušky? Možná o tom vy víte více než
já. Třeba jste slyšeli něco
od svých rodičů či prarodičů, nebo jste se sami
účastnili převozu tohoto asi
dvěstěkilové sousoší. Pravděpodobně to bylo v druhé
půli padesátých let. Ale odkud socha přišla, nevím. Vím, kam nyní půjde.
František Bílek se narodil na Vysočině, a protože byl šikovný a šel si za svým
snem, dostal se na Akademii výtvarných

umění. Ale co se nestalo? I když byl šikovný a skvělý, zjistilo se tam, že je barvoslepý. Co s tím? Jeho studium bylo jistě
nákladné, otec byl pouze kolař, tolik sil
a námahy, tolik úsilí, aby v Praze studoval
a nakonec toto. Barvoslepost. Malá vada,
řekneme si, ale pro malíře? Hrůza. Nu, co
se dá dělat. Profesoři mu doporučili, aby
přešel z malby na sochu, a tak vyměnil
Akademii za Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. A dopadlo to dobře. Život
Františka Bílka by vydal na mnoho románů. Ano, Jirásek by o něm jistě napsal
mnoho svazků.
Letošní rok má František Bílek 150.
výročí narození a Galerie hlavního města
Prahy mu pořádá velikou výstavu. Bude
v Bílkově vile, která stojí na krásném místě. Pokud znáte Prahu alespoň malinko
a někdy jste vyjeli z Malé Strany nahoru
na Hradčany, museli jste si jí všimnout.
Výrazná, rozlehlá, z červených cihel a se
sloupovím. Stojí na místě zbořených
městských hradeb a všechny tramvaje,
které tamtudy jedou, ji míjejí.
Tak tam. Tam bude naše socha z Dobrušky součástí stálé expozice. Je zvláštní,
kolik svateb či pohřbů se pod ní tady u nás
konalo. Kolik lidí si ji se zájmem prohlíželo třeba i během bohoslužeb, když jim
zrovna mysl při méně záživném kázání
kamsi odlétla.
A co bude po ní? Prázdný prostor tam
jistě nezůstane a už se dokonce rýsují různé návrhy. Je třeba se posunout, neoplakávat to, co bylo, ale otevírat se novým
možnostem. A víme, že tentokrát to bude
stejná pecka jako Bílek!
(eo)

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
První letošní výlet nás zavede do Krkonoš
Spolky Doteky naděje a Městská organizace seniorů Dobruška pro vás mají několik pozvání. Doufáme, že si alespoň
něco z naší nabídky vyberete a přijdete mezi nás.
NA SLOVÍČKO
Ve středu 2. února v 9.30 hodin se sejdeme v Rýdlově vile
a ochutnáme dobroty z mrkve, samozřejmě nebude chybět
káva nebo čaj.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 17. února v 16 hodin na vás bude čekat v Rýdlově vile host z Hradce Králové a jeho voňavé vyprávění se bude
týkat Aromaterapie.
Některé vůně si budete moci i zakoupit a užít si je pěkně
doma v klidu.
PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
Premiérový letošní výlet se uskuteční v sobotu 12. března, kdy se vydáme do Krkonoš. Naší první zastávkou bude

Poniklá. Proč právě tam? Domluvili jsme exkurzi ve firmě,
která jako jediná na světě vyrábí ozdoby ze skleněných foukaných perliček a díky tomu je zapsaná na seznamu UNESCO.
Jako bonus si každý z nás bude moct vyzkoušet jednu ozdobu vyrobit. Vstupné na exkurzi je 65 Kč, a pokud si sami
budete nějakou ozdobu vyrábět, uhradíte ještě o 80 Kč navíc.
Potom se vydáme do nedalekého muzea Krkonošských řemesel. Vstupné je pro všechny 60 Kč. Další zastávkou bude
Jilemnice, kde si zajdeme na oběd. Co budeme dělat dál, si
necháme jako překvapení. Na první putování vyrazíme v 8
hodin z parkoviště u kina v Dobrušce a přistoupit můžete
i někde na trase.
Petr Tojnar a Renata s Xantem
Kontakty, dotazy a přihlášky:
renata.dobruska@seznam.cz
doteky-nadeje@seznam.cz
mobil 732 262 600
tel. 494 622 953
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V únoru oslaví významná životní jubilea
Růžena Marešová
Penka Hrudíková
Hana Řičářová
Ing. Dušan Šuhajda
Miloš Ryšavý
Jan Skočdopole
Petr Prokop
Miroslav Kubant
Irena Fousková
Vladimír Vondřejc
Eva Erlebachová
Vilemína Kolářová
Lenka Zahradníková
Eliška Michlová

98 let
90 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Solnická
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Mírová
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Pulická
Dobruška, Pulická
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Družstevní
Dobruška, 1. máje
Dobruška, Čsl. armády
Dobruška, Laichterova
Dobruška, Novoměstská

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

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali Agentuře domácí péče
v Českém Meziříčí, zejména pak paní Heleně Zahradníkové, která dojížděla k nám domů rehabilitovat s tatínkem, panem Janem
Šaravcem, po těžké mozkové příhodě. Dále pak penzionu Bella
v Českém Meziříčí, kde tatínek strávil poslední téměř dva roky
života. Šárko, Lucko, Péťo, Jano, Míšo a všichni ostatní, Vám
patří obrovské díky za Vaši obětavou a neskutečnou péči, která
se slovy ani nedá vyjádřit!
Manželka Růžena a děti Petra, Jana a Roman

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V prosinci z našich řad odešli
Lidmila Netíková
Josef Ptáček
Denisa Dočkalová
Hana Kroupová
Josef Slavík
Miluše Plachá
Hana Šťásková
Hana Klofandová
Marie Hencová
Zdeněk Musil

1933
1945
1987
1931
1923
1949
1931
1955
1931
1937

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška, Doly
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška, Pulice

Čest jejich světlé památce!

INZERCE

VZPOMÍNKA
Dne 17. ledna 2022 by oslavil
90. narozeniny pan Ing. Josef Ulrich
z Dobrušky.
Dne 12. ledna 2022 zároveĖ uplynulo
15 let, kdy nás navždy opustil.
Dne 3. ledna 2022 by oslavila 95. narozeniny
paní Marie Ulrichová.
Kdo jste je znali a mČli je rádi, vzpomeĖte s námi.
Dcera VČra Jiráková s rodinou.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Osobní zkušenosti s novými jízdními řády veřejné dopravy
Dobrušský zpravodaj 1/2022 informoval o upřednostněných přímých
spojích krajského města. Jde o vlaky
na Broumovsko a Náchodsko a o autobusy o víkendech do Orlických hor. Jak
je na tom Dobruška?
Když mne po vánočních prázdninách opustili školáci, vydal
jsem se do Prahy. Přímý autobus byl před časem zrušen, ale vloni
jezdil příjemný ranní vlak Dobruška - Hradec Králové a na něj
navazoval rychlík. Od změny jízdního řádu končí dobrušský vlak
bohužel v Týništi nad Orlicí. Pro návrat z cesty byl mi doporučen
Valašský expres s odjezdem z Prahy v 7.02, dále s přestupem
v Chocni a s příjezdem do Opočna v 9.29. Jistě pěkné spojení.
Až na to, že nejbližší autobus odveze cestující z nádraží do centra Opočna a dále do Dobrušky téměř po čtyřiceti minutách. Během čekání prohlédnu vývěsky. V 9.22 - tedy sedm minut před
příjezdem našeho vlaku - zde zastavil linkový autobus z Hradce
Králové do Dobrušky! Kde jsi, IREDO integrující?

✉
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Po této letošní první cestovatelské ochutnávce připadá mi
marné vyhlížet v letošním jízdním řádu veřejné dopravy nějakou
přitažlivou změnu. Kromě autobusů do Hradce Králové se nenabízejí žádné další přímé spoje např. do Prahy, Brna, Olomouce či
Ostravy. Pravděpodobně i letos přibudou mezi námi další, kteří
se budou obávat složitosti veřejných spojů a možného nepohodlí.
Pravděpodobně přibudou v ucpávané Dobrušce další auta. Jak
jsem se přesvědčil, nemálo občanů už vůbec neví, že do Dobrušky ještě osobní vlak zajíždí. Možná by pomohlo uvádět na světelné informační tabuli společně s autobusy také odjezdy vlaků.
Vlastně jedna položka v novém jízdním řádu mě potěšila. Doporučuju ji některému dobrodružnějšímu cestovateli pro návrat
z Prahy. Tam je třeba přijít na hlavní nádraží na Valašský expres
v 11.02 a přestoupit v Chocni. Pojedete-li v den školní výuky, dorazíte tentokrát z Opočna vlakem až do samé Dobrušky. Kdyby
přípoj z Chocně měl zpoždění, požádejte průvodčího, aby odjezd
vlaku z Opočna pozdržel. Vloni to bylo možné, tak snad i letos.
Šťastné cestování!
Zdeněk Materna

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 2 / 2022

ZE SPORTU
Vánoční kuželkářský turnaj ovládla Marta
Vítězem vánočního kuželkářského turnaje neregistrovaných
čtyřčlenných družstev se stala Marta Dobruška, která ve finálovém duelu porazila Real Dobruška. Bronzovou příčku vybojovala Devítka po výhře nad Tiskárnou Janda – Hájek.
Pořadatelům z Kuželkářského klubu Dobruška se přihlásilo
devět družstev, které byly rozděleny do dvou základních skupin.
Skupinu A suverénně ovládla Marta, na dalších místech skončily
týmy Tiskárna Janda – Hájek, Průměrňákovi a Nebolí. Ve skupině B kraloval po čtyřech výhrách Real, druhá byla Devítka a třetí
Šedivky, na čtvrtém místě skončily Vyhaslé hvězdy a poslední
Dřevocentrum Dobruška. Konečné pořadí určily finálové zápasy – o 1. místo: Marta – Real 10:2 (1025:1010), o 3. místo:
Devítka – Tiskárna Janda – Hájek 10:2 (961:914), o 5. místo:
Průměrňákovi – Šedivky 8:4 (908:884), o 7. místo: Vyhaslé
hvězdy – Nebolí 6:6 (813:825), o vítězství Vyhaslých hvězd rozhodla větší dorážka.
Nejlepším hráčem byl Marcel Hájek (Průměrňákovi), jenž dosáhl průměru 272,3 shozených kuželek. Druhý skončil Petr Hofman (Devítka – 267,8) a třetí Vít Svoboda (Marta – 262,3).
(dr)

Vítězný tým Marta Dobruška hrál ve složení (zleva): Vít Svoboda, Pavel Míšek, Jan Sedláček a Petr Svoboda.

▲ Kuželkáři Realu Dobruška skončili po finálové porážce
na druhém místě.
Bronzovou příčku obsadila Devítka. ►

VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH OKRESNÍCH SPORTOVCŮ
Galavečer v Pelclově divadle se přesouvá
na pátek 22. dubna
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s., ve spolupráci s agenturou SPORT
AKTION s.r.o. Chomutov, MÚ Rychnov nad Kněžnou připravuje slavnostní vyhlášení
ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2020 a 2021.
Oceněni budou jednotlivci v kategorii žactva, dorostu-juniorů a dospělých, kolektivy mládeže a kolektivy dospělých, veteráni, trenéři, cvičitelé, funkcionáři TJ/SK, pořadatelé významné sportovní akce, sportovní osobnost okresu, starosta maximálně podporující sport v obci.
Pořadí jednotlivých kategorií již členové hodnotitelské komise zkompletovali, ale vzhledem ke koronavirovým opatřením došlo ke změně termínu slavnostního vyhlášení. Původně
se nejlepší sportovci, trenéři a funkcionáři měli sejít v rychnovském Pelclově divadle v pátek
4. února, organizátoři však galavečer přesunuli na pátek 22. dubna.
(dr)
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Badmintonisté postupují do play off
Smíšené družstvo dospělých TJ Sokol
Dobruška dosáhlo významného úspěchu
v druhé nejvyšší soutěži badmintonistů,
I. lize, když vyhrálo základní skupinu východ a postoupilo do play oﬀ.
V prvním kole postupně porazilo Sokol
Polabiny Pardubice a BaC Kladno shodně 5:2 a BK Králův Dvůr zcela jednoznačným výsledkem 7:0. Ve druhém kole
na naše hráče čekaly dva severomoravské

celky TJ Sokol Klimkovice B a TJ Slavoj
Český Těšín, s nimiž si Dobrušští poradili
také jednoznačným výsledkem vždy 6:1.
Ve třetím kole zbývaly poslední dva moravští soupeři. Badminton FSpS MU Brno
„B“ odešel z klání poražen opět „rozdílem
třídy“ 5:2 a poslední soupeř TJ Orlová
Lutyně se ukázal jako nejtvrdší oříšek, ale
dobrušští hráči i ten rozlouskli těsným vítězstvím 4:3.

Tabulka I. ligy - skupina východ po základní části:
Pořadí Tým

Body Výhry Prohry Zápasy

Sety

Body

1. TJ Sokol Dobruška

17

7

0

38/11

119/64 1746/1587

2. TJ Sokol Polabiny Pardubice

14

6

1

32/17

118/71 1865/1627

3. BaC Kladno

11

4

3

27/22

100/87 1724/1676

4. Slavoj Český Těšín

11

4

3

26/23

94/85

1656/1514

5. TJ Orlová Lutyně

10

4

3

26/23

95/77

1665/1461

6. FSpS MU B Brno

7

2

5

24/25

90/97

1670/1644

7. TJ Sokol Klimkovice B

5

1

6

19/30

72/111 1470/1729

8. BK Králův Dvůr

0

0

7

4/45

42/138 1315/1873

PALEC NAHORU

V nadstavbové části play oﬀ budou
první dvě družstva nasazena přímo do semifinále, družstva na třetím až šestém
místě budou o semifinále ještě bojovat.
Finálová část se odehraje 19. – 20. března.
Dobrušské družstvo nejčastěji nastupovalo v sestavě: Andrej Antoška, Jakub
Horák (posily ze Slovenska), Ondřej Kopřiva, Marek Bureš, Matěj Šváb, Veronika
Kubečková, Eliška Smejkalová a Veronika Jarošová.
(jf)

PALEC DOLŮ

Poděkování úřednici za bezvadnou práci
Vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Dana
Ehlová obdržela děkovný e-mail od jedné z klientek
úřadu, jež ocenila přístup a ochotu Petry Abelové,
pracovnice registrace podnikatelů. Obsah dopisu
rádi zveřejňujeme:
Dobrý den, paní Ehlová.
Dnes v dopoledních hodinách jsem navštívila Živnostenský
úřad v Dobrušce. Musím Vám sdělit, že jsem byla nadšená z návštěvy u Vás. Paní Abelová se mi věnovala, vše vysvětlila, vše
zařídila - prostě úředník na pravém místě. Věřte mi, že jsem se
dlouho nesetkala s tak příjemným a ochotným „úředníkem“ jako
je paní Abelová. Ještě jednou moc děkuji a jsem s pozdravem.
Monika Škopová, Jílovice

Motorkáři ničí lesy v okolí Dobrušky
V poslední době ničí lesy
v okolí Dobrušky motorkáři
s terénními stroji, zejména
v krásném údolí Brtevského
potoka pod Domašínem. Kromě toho, že
zanechávají poškozené lesy a ruší zvěř,
tak takovou jízdu zakazuje zákon a jezdcům hrozí až stotisícová pokuta i ztráta
řidičáku. Pokud se s takovým porušováním zákona setkáte, můžete kontaktovat
Policii ČR nebo Městskou policii a pachatele nafotit. Na takovou jízdu lze využít legálně jen motokrosové tratě.
(jš)

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2022
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
29. 01.
30. 01.
05. 02.
06. 02.
12. 02.
13. 02.
19. 02.
20. 02.
26. 02.
27. 02.
05. 03.
06. 03.

MDDr. Matoušková Lucie
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Hlavsová Lenka
MDDr. Petrák Tomáš
MDDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Salamin Akram
MDDr. Seibertová Simona
MUDr. Skřičková Zdeňka
MDDr. Slouková Kamila
MUDr. Sudová Simona

Kvasinská 129, Solnice
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129, Solnice
Jana Pitry 448, Opočno
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
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602 152 873
775 224 093
494 323 152
494 323 958
721 200 244
494 371 110
494 515 697
602 152 873
799 545 112
494 515 695
494 515 694
494 371 031
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Začne stavba druhé části obchvatu Opočna
Výstavba druhé etapy přeložky silnice II/298, jíž se dokončí obchvat města Opočna, by měla začít nejpozději
v únoru. Zakázku v hodnotě téměř 219
milionů korun vysoutěžily společnosti
M-silnice a Eurovia. Stavba má trvat
tři roky a propojí první část obchvatu od kruhové křižovatky U Jordánku
s výpadovkou na Třebechovice pod
Orebem a Hradec Králové.
Stavba je nezbytná vzhledem k dopravní situaci ve městě. „Již tak velké dopravní

zatížení města ještě vzroste po dalším rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny.
Přeložka je významná vzhledem k dopravnímu napojení na nově dokončenou dálnici D11 do Jaroměře a také jako přístupová
komunikace do Orlických hor,“ říká hejtman Martin Červíček.
Délka úseku je půl druhého kilometru.
Je tedy kratší než zprovozněná část, ale
po technické i finanční stránce mnohem
náročnější.
„Nová komunikace musí překlenout
údolí Zlatého potoka, a proto musí být
vedena po mostním
objektu. Stavba se
navíc musí vypořádat se ztíženými
geologickými podmínkami
údolní
nivy. Je také nezbytné vystavět opěrné zdi,“ vysvětluje
první náměstek hejtmana Pavel Bulíček

odpovědný za oblast
investic.
Součástí
stavby
budou přeložky účelových komunikací,
kanalizačních a vodovodních přípojek a veřejného osvětlení.
Vyžádá si úpravu meliorací a následnou rekultivaci okolí. Vzniknou také nové chodníky a nové nasvícení kruhové křižovatky.
Dobrou zprávou pro motoristy je, že
většina stavebních prací bude probíhat
bez dopadu na silniční provoz. Omezení si
vyžádá pouze závěrečné napojení na stávající silniční síť.
První dvoukilometrová část obchvatu
Opočna za zhruba 150 milionů korun byla
dokončena v létě roku 2020. Stavba začala v březnu roku 2019.
Přípravu, administraci a realizaci této
akce zajišťuje oddělení průmyslových zón
Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI).
Stavba bude financována prostřednictvím
Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI).
(mf)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
únor 2022
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45,
☎ 494 629 668, 603 373 752 a 725 048 991
PROVOZNÍ DOBA V ÚNORU
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA
Listopad – březen: prohlídky je možné objednat pro školní a jiné
skupiny na tel. 603 373 752 nebo 725 048 991.
DŮM FRANTIŠKA KUPKY
Listopad – březen: prohlídky je možné objednat pro školní a jiné
skupiny nebo individuálně na všední dny na tel. 603 373 752.
HISTORICKÉ EXPOZICE v hlavní budově vlastivědného
muzea jsou věnované dobrušským osobnostem, dějinám města
a dějinám dobrušské židovské obce. Součástí vstupu je i prohlídka židovské rituální očistné lázně – mikve a interiéru nově
zrekonstruované synagogy. Prohlídku je mimo hlavní sezónu
možné předem telefonicky objednat na pracovní dny, tel.
725 048 991. Vchod se nachází v budově muzea čp. 45 na Šubertově náměstí.
RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou. Prohlídku
je ve vedlejší sezóně (říjen – duben) možné objednat v informačním centru na tel. 494 629 581 nebo v muzeu na tel. 725 048 991.
VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile.
íjen – duben zavřeno.
AKCE
PROHLÍDKA RODNÉHO DOMKU F. L. VĚKA
Sobota 12. února v 16 hodin
V roce 2022 si připomínáme několik významných výročí souvisejících jak s historickou tak s románovou postavou. Je tomu
už 175 let od úmrtí Františka Vladislava Heka, před 60 lety byla
slavnostně odhalena socha románového hrdiny F. L. Věka, kterého podle předobrazu dobrušského rodáka zanesl trvale do literatury i do našich srdcí Alois Jirásek. Autor monumentu, sochař
Josef Adámek, se narodil před 95 lety. A konečně před 50 lety
byl rodný domek F. L. Věka v návaznosti na úspěch televizního seriálu otevřen veřejnosti.
Přijďte si poslechnout povídání o historické postavě F.
V. Heka, o době,
kdy v Dobrušce
žil, o požáru, který
přežil, a projít se
s vedoucí muzea domem, v němž strávil první léta svého
života od sklepa
až po půdu. Délka
zhruba 30–40 minut, vstupné dobrovolné.
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přehled akcí
SYNAGOGA
Přednáškové úterky
David Rešl: PŘÍRODA ORLICKÝCH HOR
Úterý 22. února v 17 hodin
Orlické hory objímají kotlinu Dobrušska a pro mnohé z nás stále
skrývají nádherné nedotčené kouty. Kdo jiný by je měl znát lépe,
než vedoucí Oddělení Správy CHKO Orlické hory a odborník
na krajinnou ekologii Ing. David Rešl? Přijďte si do synagogy
poslechnout jeho přednášku o přírodních zajímavostech Orlických hor. Přednáška musela být v listopadu kvůli nemoci odložena. Držme si palce, abychom se všichni ve zdraví sešli opět
v příjemné atmosféře dobrušské synagogy. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŠKOLY
Domovem Františka Kupky
Délka: 1–2 vyučovací hodiny (lze dle potřeby upravit)
Komentovaná prohlídka historické radnice s galerií prvotin malíře, povídání o jeho dětství a mládí, procházka po Dobrušce a místech, s nimiž si malíře spojujeme, ukončená v domě, kde bydlel
před odchodem na studia. Prohlídka nové expozice Dům Františka Kupky (ul. Fr. Kupky čp. 323), která ukáže jeho cestu k malířství i legionářskou minulost. Pracovní listy jsou samozřejmostí.
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Zaměření: MŠ, ZŠ, SŠ
Cena programu: 40 Kč/dítě (student), pedagogický doprovod
zdarma
Program lektorsky zajišťuje vedoucí muzea Mgr. Pavla Skalická a je možné jej objednat na tel. 603 373 752 nebo mailem
na muzeum@mestodobruska.cz
Dobruškou za židovskými památkami
Délka: 2 vyučovací hodiny (lze dle potřeby upravit)
Komentovaná prohlídka židovského hřbitova s procházkou kolem památníku obětem holokaustu Kameny zmizelých k dobrušské synagoze, prohlídka a povídání v synagoze o židovských
zvycích a obřadech, volitelně vstup do muzea s návštěvou mikve.
Pracovní listy jsou samozřejmostí.
Zaměření: První a druhý stupeň ZŠ, SŠ.
Cena programu: 20 Kč/dítě (student), pedagogický doprovod
zdarma
Program lektorsky zajišťuje vedoucí muzea Mgr. Pavla Skalická a je možné jej objednat na tel. 603 373 752 nebo mailem
na muzeum@mestodobruska.cz

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Středa 2. února v 19.00
Taneční kurz pro pokročilé (4. lekce)
Středa 9. února v 19.00
Taneční kurz pro pokročilé (5. lekce)
Středa 16. února v 19.00
Taneční kurz pro pokročilé (6. lekce)
Středa 23. února v 19.00
Taneční kurz pro pokročilé (7. lekce)

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Výstava výtvarníků ze ZUŠ Dobruška
PŘÍBĚH UMĚNÍ
Během února a března se v Lapidáriu Dobruška uskuteční výstava výtvarných prací starších dětí ze Základní umělecké školy
Dobruška. Jedná se o výtvarné práce, které byly vytvořeny v druhé polovině roku 2021. Výstava se ponese v duchu celoročního
tématu PŘÍBĚH UMĚNÍ. Starší žáci se po celý půlrok nechali
inspirovat uměleckým směrem pop-art. Práce tak oplývají velkou
barevností, různorodostí a jsou vytvořeny hned několika výtvarnými technikami. Těšíme se na vaši návštěvu!
Výstava je přístupná v úředních hodinách MÚ.
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
1. – 18. února
DOBRUŠSKO INSPIRUJÍCÍ
Výstava velkoformátových fotografií opočenského fotografa
Honzy Ježdíka, držitele prestižního ocenění Czech Press Photo.
Jedinečné snímky zachycují krásy našeho města a jeho okolí.

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

Připravujeme na březen
Středa 16. března v 19 hodin:
koncertní vystoupení - Veselá Trojka.

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

Čtvrtek 17. března v 19.30 hodin:
koncertní vystoupení – Luboš Pospíšil se svojí skupinou.

Ve čtvrtek je knihovna pro veřejnost uzavřena.

Vstupenky na oba koncerty budou v předprodeji v informačním
centru od 1. února.
Všechny kulturní akce se budou konat podle právě platných epidemických nařízení.

Oddělení pro děti:
pondělí 12.30 – 17.00
středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00
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Výstava ve foyer knihovny na měsíc únor:
Šárka Samková
CHUŤ BAREV
Šárka Samková je 19letá výtvarnice navštěvující dobrušskou
základní uměleckou školu, kde tvoří pod vedením paní učitelky
Blažkové, dříve paní učitelky Žďánské. Výstava je průřezem prací z několika posledních let tvorby, jak z domu, tak z umělecké
školy. Její další díla můžete potkat na výstavách ZUŠ Dobrušky, které se nejčastěji konají zde v knihovně anebo městském
lapidáriu. Umění je autorčiným koníčkem i v dalších směrech,
například se věnuje i hře na housle a na klavír. Mezi jinými
na výstavě uvidíte i autorkou vymyšlené ilustrace do knihy Kaziměsti od českého autora Martina Bečana.

vou, na kterém se naučíte pracovat s drátem a vyrobíte si netradiční dekoraci z černého drátu.
Všechny akce budou upřesňovány podle aktuální protiepidemické situace!
Přihlášky a bližší informace v DDM, Domašínská 363,
☎ 494 621 505 ☎ 605 396 466

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

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

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

JARNÍ PRÁZDNINY V DDM
Pondělí 21. února 8 - 12 hodin
Výtvarná dílna pro děti od 1. třídy, cena 50Kč
Pondělí 21. února 12.30 – 15 hodin
Tkaný polštářek na kolíkovém stavu, pro děti od 3. třídy, cena
50Kč
Úterý 22. února 8 -13 hodin
Výroba rolničky - Projektový den v Deštném v Orlických
horách. Pod vedením zkušeného zvonaře si děti vyrobí vlastní
kovovou rolničku.
Zdarma, podpořeno z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

KOSTEL SV. VÁCLAVA
3. března v 18.00
Město Dobruška, římskokatolická farnost – děkanství Dobruška a Nadační fond Arnošta Lustiga vás všechny co nejsrdečněji zvou na výjimečnou akci
HUDEBNĚ-LYRICKÉ PÁSMO:
KANTÁTA - TANEC ŠÍLENÝCH
Barocco sempre giovane
Gustáv Beláček – bas
Jiří Lábus, Vilma Cibulková, Vilém Udatný – recitace
Eva Lustigová – režie
Na programu:
Arnošt Lustig – báseň Kantáta – tanec šílených
Johann Sebastian Bach – kantáta Ich habe genug BWV 82
Předprodej vstupenek pouze v pokladně Kina 70 a v IC Dobruška od 1. 2. 2022 a na místě. Rezervace nebudou možné! Bližší
informace na zvláštních plakátech a na www.kulturadobruska.cz

IXKO
IXKO - Církev bratrská v Dobrušce
Dobruška, Zd. Nejedlého 574,
☎ 736 788 254, e-mail: dobruska@cb.cz, www.ixko.eu
kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor
BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 hod. v Kině 70.
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)

Připravujeme
Sobota 12. března 13.30 hodin
Drátovaný strom života – kurz drátování s Martinou Horáko30

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

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 3. února v 10.00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: Dobro došli
Repríza romantické komedie SR/ČR. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 93 min.
Čtvrtek 3. února ve 20.00
Pátek 4. února ve 20.00
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Nová česká komedie od režiséra Jiřího Havelky (Vlastníci).
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Vlak se náhle
porouchá a strojvůdce Miloš z něj musí vystoupit, aby poruchu
napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede
zpět do výchozí stanice... V hlavních rolích: Jana Plodková, Igor
Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Václav
Kopta a další. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč.90 min.

Sobota 5. února v 17.30
Neděle 6. února v 17.30
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Repríza amerického akčního sci-fi filmu. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kč. 149 min. České znění.
Sobota 5. února ve 20.00
Neděle 6. února ve 20.00
MOONFALL
Premiéra akčního dobrodružného fantastického sci-fi filmu –
USA/Čína/VB. Mezi spoustou hrozeb, které na Zemi můžou
přijít z vesmíru, je Měsíc pravděpodobně tím posledním, čeho
bychom se obávali. Nemohli jsme se mýlit víc… Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 124 min. České znění.
Neděle 6. února v 15.00
ZPÍVEJ 2
Repríza americké rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 110 min. České znění.

Čtvrtek 10. února ve 20.00
ULIČKA PŘÍZRAKŮ
Premiéra amerického dramatického kriminálního filmu. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 130 min.
Pátek 11. února ve 20.00
Neděle 13. února ve 20.00
VEM SI MĚ
Premiéra romantického amerického filmu. Ona je slavná popová
zpěvačka, on je obyčejný učitel matematiky. Vzali se, aniž se předtím znali, za hodně bizarních okolností. Jennifer Lopez a Owen
Wilson vám přesto budou chtít dokázat, že když jde o lásku, nic
není nemožné. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 112 min.
Sobota 12. února v 17.30
Neděle 13. února v 15.00
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Premiéra nové české pohádky pro celou rodinu. Film s atraktivním hereckým obsazením bude vtipnou i napínavou podívanou
pro malé i velké diváky s chytlavými písničkami Václava Noida
Bárty. V hlavních rolích: Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Jiří Lábus, Miroslav Vladyka a mnoho dal.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min.
Sobota 12. února ve 20.00
Neděle 13. února v 17.30
UNCHARTED
Premiéra amerického dobrodružného filmu. Potomek slavného
hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně
našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.
KONCERT
Pondělí 14. února v 19.30
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. Hradišťan (v širší podobě i s tanečním souborem)
profesionálním tělesem, které programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje
hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých
kultur celého světa. Je častým hostem, domácích i zahraničních
festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Předprodej
vstupenek na webu www.kino.mestodobruska.cz, v pokladně
Kina 70 a v IC Dobruška od 10. 1. 2022.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 17. února v 10.00
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Poslední repríza českého romantického filmu od režiséra Petra Zahrádky. Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Mládeži přístupný. Vstupné
60 Kč. 103 min.
Čtvrtek 17. února ve 20.00
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Repríza české komedie od režiséra Jiřího Havelky (Vlastníci).
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček… Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.
Pátek 18. února ve 20.00
Sobota 19. února ve 20.00
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Premiéra české komedie od režisérky Marty Ferencové. Film
na motivy bestselleru Evity Twardzik mapuje životy party čty31
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řicátníků, kteří jsou kamarády od dětství a dodnes se potkávají, teď už spolu se svými rodinami. V hlavních rolích: Tereza
Kostková, Simona Babčáková, Petra Vajdová, Soňa Norisová,
Dominika Morávková, Anna Šišková a další. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 117 min.
Sobota 19. února v 17.30
Neděle 20. února v 15.00
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Repríza české pohádky pro celou rodinu. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 100 min.

MALÝ SÁL
Výstava fotografií Pavla Štěpána
A JEDEME DÁL
Vernisáž výstavy v pátek 4. února od 17 hodin
Hudební doprovod Lukáš Koblása
Výstava bude otevřena od 1. do 28. února při akcích
a promítání Kina 70 nebo na požádání

Neděle 20. února v 17.30
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI
Premiéra španělské animované pohádky. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 84 min. České znění.
Neděle 20. února ve 20.00
SRDCE NA DLANI
Repríza české romantické komedie od režiséra Martina Horského. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 95 min.
Čtvrtek 24. února ve 20.00
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Repríza české komedie od režisérky Marty Ferencové. Mládeži
přístupný. Vstupné 140 Kč. 117 min.
Pátek 25. února ve 20.00
Sobota 26. února ve 20.00
ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO
Premiéra dramatického filmu ČR/SR/Francie od režiséra Václava
Kadrnky. Hledání cesty k ztracenému vědomí. V hlavních rolích:
Vojtěch Dyk, Zuzana Mauréry, Petr Salavec a mnoho dalších.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 90 min.
Sobota 26. února v 17.30
Neděle 27. února v 15.00
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Repríza české pohádky pro celou rodinu. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 100 min.
Neděle 27. února v 17.30
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI
Repríza španělské animované pohádky. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 84 min. České znění.
Neděle 27. února ve 20.00
SMRT NA NILU
Premiéra amerického dramatického kriminálního thrilleru. Smrt
na Nilu, jehož předlohou je slavný detektivní román Agathy
Christie z roku 1937, je odvážným tajemným thrillerem režiséra Kennetha Branagha o emocionálním chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 135 min.
POZOR
Neděle 6. března v 19.00
NEZAPOMENUTELNÉ PÍSNĚ
(na které se zapomnělo)
Jedna z velkých osobností české kultury, Jiří Suchý, se představí
v Dobrušce. Společně s jeho dlouholetou kolegyní Jitkou Molavcovou nás pozve do zlaté éry Semaforu. Vzácným hostem večera
bude také český zpěvák, frontman populární české skupiny Chinaski a příležitostný herec Michal Malátný. Předprodej vstupenek na webu www.kino.mestodobruska.cz, v pokladně Kina 70
a v IC Dobruška od 7. února 2022.
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Středa 9. února a čtvrtek 10. února v 9 hodin
ZAHÁJENÍ NOVÉHO SEMESTRU
STUDIA VU3V
Studenti Virtuální univerzity třetího věku
z konzultačního střediska v Dobrušce si ke svému dalšímu studiu
zvolili dvě témata: Včelařský rok a Křesťanská ikonografie
a hagiografie. Přihlášky od nových zájemců o studium VU3V
přijímáme nejpozději do 24. února 2022. Výuka nového semestru
začíná ve středu 10. února (Včelařský rok) a ve čtvrtek 10. února
(Křesťanská ikonografie a hagiografie).
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Klubu českých turistů – odbor 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.
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci (v prosinci 10.).
Distribuce: Česká pošta.
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SPORT, RELAXACE A TĚLOVÝCHOVA
Aquaerobic
úterý a čtvrtek 18–19

KRYTÝ BAZÉN

Sauna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
Provozní doba – únor
Bazén
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

13–16 a 19–21
13–18 a 19–21
pro veřejnost zavřeno
13–18 a 19–21
13–21
12–21
12–20

pátek
sobota
neděle

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

Ranní plavání (ve dnech školní výuky):
středa – pátek 6.00 - 7.30 hodin
4. února RANNÍ PLAVÁNÍ ODPADÁ

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

Spinning s Alenou
úterky a čtvrtky od 16.30

Spinning s Liborem
pondělky od 16.30
pátky od 16.30 a 17.45

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

ZAJÍMAVOST
Objev torza vzácného brouka
Vážení přátelé všeho živého ve vodě,
na zemi i ve vzduchu,
když byl před několika lety při plánování
cyklostezky objeven
brouk páchník hnědý
(Osmoderma eremita) v lokalitě Lipky,
pojala jsem přesvědčení, že bude i na jiném místě v okolí
Dobrušky.

Svou pozornost jsem soustředila na lipovou alej vedoucí
ke hřbitovu a kostelu Sv. Ducha, kterou téměř denně chodím,
a rozhodla se páchníka najít na tomto místě. Strávila jsem hledáním brouka poměrně dost času bez výsledku a pomalu se smiřovala s myšlenkou, že zde asi fakt páchník nebude.
Až jednoho dne... Na přelomu prázdnin 2021 se mi konečně
podařilo nalézt velmi dobře zachovalé ostatky kýženého brouka. K ověření výskytu jsme se 21. prosince 2021 sešli v aleji
s RNDr. Václavem Pavlem, Ph.D., který v trouchu lip našel
velké množství trusu a další torza páchníka hnědého. Pro přátele přírody je nález v Evropě ohroženého živočicha dobrá
zpráva.
Mgr. Libuše Hainišová
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Křížovka o ceny
Tajenka prvního čísla Dobrušského
zpravodaje v roce 2022 souvisela s tradiční
Tříkrálovou sbírkou. Koledníci na Dobrušsku vyšli již po jednadvacáté, letos za dodržení protiepidemických nařízení. Tajenka
1/2022 zněla následovně: TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA OPĚT OMEZENĚ.
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Ze 78 úspěšných luštitelů byli vylosováni tři výherci: Aneta Vohralíková, Zuzana Kujalová a Václav Dachs, všichni
z Dobrušky. Gratulujeme! Šťastní výherci
se mohou těšit na knihy s tematikou spjatou s Dobruškou, poukázky obdrží poštou
a knižní cenu si převezmou v Informačním
centru.
Vyhrát knihu může každý, kdo úspěšně

vyplněnou tajenku zašle se jménem, adresou a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdá do boxu v Informačním centru
na náměstí F. L. Věka nejpozději do úterý
15. února.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA: SNIFF, CEE, PUNO, FIL.

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 2 / 2022

INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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Trutnovská zdravotnická škola
se zv³tšuje.
Bude mít další školní budovu
a nové obory v ,erveném Kostelci
Pro letošní rok chystáme v naší zdravotnické škole zásadní novinky. Zaþneme uþit ve dvou mČstech souþasnČ, a navíc
plánujeme otevĜít dva nové studijní obory.
Dosud jsme zdravotnické obory vyuþovali pouze v ProcházkovČ ulici v TrutnovČ. Od záĜí 2022 budeme ale pĤsobit
i v ýerveném Kostelci. Po tamní prĤmyslovce získáme moderní prostory - školní budovu v ulici 17. listopadu a domov
mládeže v ulici BratĜí ýapkĤ.

V dobČ, kdy roste zájem o studium na naší škole, je to
velmi dĤležitá zpráva. Zdravotnické obory u nás bude moct
studovat víc lidí, než dosud.
ýervený Kostelec je vzdálený pouhých 10 kilometrĤ
od Náchoda, kde díky rozsáhlé modernizaci vzniká jedna
z nejmodernČjších nemocnic v kraji. A právČ v ní budou studenti „kostelecké zdrávky“ získávat tolik potĜebnou praxi.
V novém pĤsobišti chystáme otevĜít nČkteré ze stávajících „trutnovských“ oborĤ, o které je dlouhodobČ velký zájem. I v ýerveném Kostelci tak bude možné studovat obory
praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra. RovnČž
chceme otevĜít dva zcela nové obory: masér ve zdravotnictví
a nutriþní asistent. Královéhradecký kraj coby náš zĜizovatel
už podal na ministerstvo školství potĜebnou žádost, abychom
mohli do 31. ledna vyhlásit pĜijímací Ĝízení.
Roman Hásek, Ĝeditel VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov
Pro bližší informace pište, volejte, nebo se mĤžete podívat:

zdravka.kostelec@szstrutnov.cz
725 921 369
www.szstrutnov.cz.
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INZERCE
HLEDÁME
ŠIKOVNÉ KOLEGY,
pojĈte pracovat k nám!

OBSAZUJE POZICI:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁĜ
NáplĖ práce:
ƒ údržba elektrického zaĜízení na objektech vodovodĤ,
kanalizace a þistíren odpadních vod
Požadujeme:
ƒ vyuþen, kvalifikace dle vyhl. 50/1978, § 6
ƒ Ĝidiþské oprávnČní skupiny B, šikovnost, samostatnost,
spolehlivost
Místo výkonu práce: dle dohody
Nástup možný: IHNED
NABÍZÍME:
ƒ jednosmČnný provoz – 7,5 hod./den (6,00 – 14,00 hod.)
ƒ 5 týdnĤ dovolené + 3 dny navíc
ƒ stravenka v hodnotČ 120 Kþ
ƒ pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní
ƒ zvýhodnČná nabídka v oblasti telefonování i rodinným pĜíslušníkĤm
ƒ jistota zamČstnání
AQUA SERVIS, a.s.,
Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Knčžnou
Bližší informace poskytne
p. JiĜí LuĖák - tel. 602 274 702, jiri.lunak@aquark.cz
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Technické služby
města Dobrušky
Hledáme elektrikáře na hlavní pracovní poměr.
Požadujeme: SOŠ v oboru, vyhláška 50, § 6, 7,
řidičský průkaz typu C.
Pracovní doba: 6.00 – 14.30.
Typ práce: údržba a opravy el. zařízení budov
a veřejného osvětlení,
práce s vysokozdvižnou plošinou ve výškách.
Informace: Vlastislav Kunc, tel. 602 240 343,
e-mail: v.kunc@mestodobruska.cz
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KOUPÍM STARÉ
PIVNÍ LAHVE A SKLENICE
S NÁPISY PIVOVARģ
Z NAŠEHO REGIONU.

SBċRATEL

TEL. 732 170 454

Nové pracovní
příležitosti v Opočně
Chcete se podílet na kvalitní péči o seniory v Opočně?
Pro nově budovaný Domov Rudolf v areálu opočenské
nemocnice i pro stávající Domov Jitřenka hledáme pracovníky na tyto pozice:
- pečovatelka
- zdravotní sestra
- uklízečka
Budeme požadovat splnění těchto obecných požadavků:
- morální a trestní bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- ochota vzdělávat se
- empatie, laskavost a přívětivý přístup ke klientům
- pracovitost, schopnost samostatné práce a smysl pro
pořádek a čistotu, schopnost organizovat si a vidět práci
- komunikativnost a schopnost týmové práce
- snaha a schopnost vytvářet pro klienty atmosféru přátelského, klidného a domácího prostředí, ve kterém se klienti budou cítit bezpečně.
Nástup na uvedené pozice v měsících červen - říjen 2022.
Bližší informace o jednotlivých pracovních místech a podmínkách výběrového řízení získáte na tel. č. 790 831 675
(p. Vilímková) nebo na mailu sos@opocno.cz.
Aktuální nabídka pracovních pozic je
na webu www.ssm-opocno.cz
a na facebooku ústavu Domov F.A.Skuherského.

ZHASNUTÍ VÁNOČNÍHO STROMU se
uskutečnilo v neděli 9. ledna. Během slavnostního podvečera na náměstí F. L. Věka
vystoupil dětský pěvecký sbor základní
umělecké školy a spolu s ním žesťové kvarteto Valanky. Zhasnutí světýlek na pětatřicetiletém smrku stříbrném si nenechaly ujít
desítky malých a velkých diváků.
DOMAŠÍNSKÁ ULICE V NOVÉM. V závěru prosince se otevřel opravený dvousetmetrový úsek Domašínské ulice. Vedle vybudování nové vozovky a chodníku,
který je stezkou pro pěší i cyklisty, došlo k navýšení počtu parkovacích míst.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Do ulic Dobrušky a obcí v okolí v sobotu 8. ledna vyrazily v omezeném počtu skupinky tří
králů. Po roční přestávce malí Kašparové, Melicharové a Baltazarové s charitními pokladničkami přinesli do domovů
štěstí, zdraví a požehnání do roku 2022. Stejně jako loni bylo možné rovněž přispět do statických pokladniček umístěných ve městě a on-line na účet. Informace o výtěžku Tříkrálové sbírky najdete na straně 22.
DRUŽSTEVNÍ VÝSTAVBA VILADOMŮ v Mírové ulici plynule
pokračuje i v novém roce. Jsou dokončeny v hrubé stavbě všechny čtyři domy včetně vyzdění bytových příček a osazení vnějších
oken a dveří. Více informací najdete na stranách 10 a 11.

OKNA UŽ SVÍTÍ. Do nového sedmnáctibytového domu
postaveném městem Dobruškou v ulici Františka Kupky se
v průběhu ledna nastěhovali
první nájemníci.

