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Výstavu velkoformátových fotografií s názvem DOBRUŠSKO INSPIRUJÍCÍ otevřela první únorový podvečer slavnostní vernisáž.
Autor Honza Ježdík představil kolekci dvaatřiceti snímků zachycujících krásy Dobrušky, Opočna a krajiny Orlických hor. Rozhovor
s opočenským fotografem přinášíme na stranách 6 a 7.
NOVÁ SPORTOVNÍ HALA u základní školy Pulická a gymnázia roste jako z vody. Výstavba moderního sportovního zařízení
pokračuje podle plánu. Přesně v polovině února se betonovala
podlaha v hlavním sále.

Projekt „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“
je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Na začátku února zahájila provoz první SAMOOBSLUŽNÁ
AUTOMYČKA v Dobrušce. Nachází se v těsném sousedství
silnice II. třídy č. 298 přibližně sto metrů od odbočky ze Solnické
ulice směrem na Opočno a nabízené služby přivítala řada motoristů z našeho města i okolí.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
v
blízké
budoucnosti
čeká
Dobrušku modernizace elektrické
sítě. Skupina ČEZ
plánuje unifikovat
kapacitu sítě z 10
kV na 35 kV, což
zvýší spolehlivost
dodávky energie, dovolí navýšení příkonu v oblasti a umožní i další připojování nových odběratelů a malých zdrojů.
Současně dojde k rekonstrukci a v některých případech i k přemístění trafostanic
ve vlastnictví skupiny ČEZ. Projekt bude
realizován v letech 2023–2025, s největší
pravděpodobností ve třech etapách.
V současné době se zpracovává projekt rekonstrukce, která počítá přibližně s
osmi kilometry výkopů v ulicích a veřejných prostranstvích našeho města. Snahou
je, aby rekonstrukce nezasáhla již opravené ulice. V některých případech se poda-

řilo najít náhradní variantu, v dalších se
jiné řešení nedalo použít a výkopům se,
bohužel, nevyhneme.
Hlavním cílem je koordinace prací
v souvislosti s chystanými akcemi jako
je komplexní rekonstrukce ulice Javorová
a výstavba bytových domů u silnice I/14.
V souvislosti s plánovaným přesunem trafostanice a výměnou stávajícího vedení
uděláme vše pro to, aby se letos uskutečnila rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu v Javorové ulici a bezprostředně
na to navázala akce ČEZu. Teprve poté
lze pokračovat výstavbou chodníků
a komunikace. Společnou prioritou je
zkoordinovat termíny tak, aby práce proběhly v návaznosti na sebe a v co nejkratší době. Podobně se bude postupovat
i v dalších ulicích, například v Solnické či Družstevní, kde rovněž plánujeme
rekonstrukci. Celá akce se intenzivně
připravuje, o konkrétních termínech a harmonogramu prací se včas dozvíte.
Poslední lednovou středu se uskutečnila
tradiční akce - vyhlášení nejlepších spor-

Věra Martinová se svou
kapelou Meritum představí
v Dobrušce nové album
Věra Martinová je výraznou osobností naší hudební scény
s nezaměnitelným stylem a jistě není třeba ji dlouze představovat. Jedna z nejlepších českých zpěvaček posledních desetiletí
je od roku 2019 držitelkou Zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj
Dobrušky za dlouhodobé šíření dobrého jména města.
V roce 2020 chystala Věra Martinová koncertní turné ke svému výročí narození. K tomuto významnému životnímu jubileu si
nadělila i zbrusu nové řadové CD. Bohužel se vzhledem k situaci
s pandemií celé turné pořád postupně přesouvalo, takže se dá
říct, že vlastně stále pokračuje.
Věru Martinovou na tomto turné doprovází její skupina
ve složení Bára Šůstková – housle, ukulele, vokály, Olesya
Ochepovskaya - klávesy vokály, Jakub Juránek – kytary, vokály,
Jan Neruda – basová kytara, Adrian Ševeček – bicí.
Nenechte si ujít jedinečný koncert „naší“ první dámy české country music a dorazte v pondělí 25. dubna v 19.30 hodin
do Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce! Předprodej vstupenek probíhá od 1. března na webu kina www.kino.mestodobruska.cz a v Informačním centru Dobruška.
Ing. Jana Hedvičáková, Kulturní zařízení města Dobrušky

tovců Dobrušky. Letošní galavečer ve velkém sále Společenského centra – Kina 70
moderoval sportovní komentátor České
televize Jiří Rejman, v doprovodném programu vystoupil zpěvák Tomáš Bartoš.
Dobrušští sportovci startují na domácích
i zahraničních kolbištích a po zásluze
jim patří naše poděkování za reprezentaci města a republiky. Slavnostní večer
umocnila rovněž výpravná výstava 90 let
národní házené v Dobrušce, která byla
k vidění v malém sále.
Po vydařeném vystoupení Hradišťanu
s Jiřím Pavlicou se můžeme těšit na další
setkání s legendárními osobnostmi české
kultury – Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou. Koncert, který se uskuteční v neděli
6. března, nabídne nezapomenutelné písně
ze zlaté éry Semaforu.
V neděli 20. března – přesně v 16.33
hodin - začne jaro. Doufejme, že s jeho
příchodem dojde k úplnému rozvolnění
všech protiepidemických opatření. Přeji
všem pevné zdraví a dobrou náladu.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 774 973
Konečný výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 po přičtení
všech on-line příspěvků je 774 973 Kč. Farní charita Dobruška děkuje všem dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek a pánům farářům.
Poděkování dobrovolníkům a koledníkům TKS bylo odloženo na nový termín. Setkání ve Společenském centru – Kině
70 se uskuteční ve středu 27. dubna od 17 a 19 hodin. (dr)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady města
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města.

Rada města
dne 24.01.2022
schvaluje
– uzavření dodatku k univerzální smlouvě
o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou
– ukončení pojištění vozidel na základě uzavřené flotilové smlouvy o pojištění vozidel
s Generali Českou pojišťovnou a. s. dohodou z důvodu přepracování do nové pojistné smlouvy s datem ukončení k 31.01.2022
– uzavření pojistné smlouvy o pojištění souboru vozidel s Generali Českou pojišťovnou a. s. s datem počátku pojistné smlouvy
01.02.2022
– uzavření dodatku k pojistné smlouvě o pojištění majetku podnikatelů s pojišťovnou
Generali Česká pojišťovna a. s. na pojištění
majetku města s účinností od 25.01.2022
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Přechod pro chodce
na I/14 Dobruška – Chábory výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo se společnosti
APCO technex, s. r. o. Nabídková cena této
společnosti činí 3.641.467,52 vč. DPH podle platné sazby
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici v Dobrušce a v Pulicích
– uplatnění práva na jednostranné zvýšení
nájmů v roce 2022 o procento odpovídající výši inflace oficiálně vyhlášené ČSÚ
za předchozí kalendářní rok, a to u všech
nájemních smluv na nebytové prostory
a pozemky, kde je toto právo sjednáno
– uzavření smluv o nájmu bytu k bytům
č. 11 a č. 16 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 01.02.2022
do 31.07.2022, 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 a udělení
souhlasu nájemci s jeho přihlášením k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu
– uzavření dodatků ke smlouvám se společ-

ností Konica Minolta Business Solutions
Czech, spol. s r. o.
– poskytnutí finančního daru hotovosti
ve výši 2.000 Kč a pamětní medaile nordic
gold „700 let města“ pro každé dítě, jež se
zúčastní vítání občánků dne 28.01.2022.
Finanční dar se poskytuje na základě podmínek schválených usnesením č. RM
14/81/2020 ze dne 05.10.2020

souhlasí
–

s podáním žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou
paní XXXXX dle pravidel organizace PRO-SEN sociálně zdravotní služby o. p. s.

neschvaluje
– odkoupení hrobového příslušenství umístěného na hrobovém místě v odd. A II. č. 9
na hřbitově v Pulicích od České republiky
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových za nabídnutou cenu 3.000 Kč

ruší
– svá usnesení č. RM 14/133/2021 ze dne
22.12.2021 a č. RM 19/133/2021 ze dne
22.12.2021

Rada města
dne 28.01.2022

ruší
– své usnesení č. RM 22/136/2022 ze dne
24.01.2022

souhlasí
– s uzavírkou místní komunikace v ulici Čs.
odboje, která je nutná pro realizaci akce:
NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA – MÍROVÁ, připojení jednotné kanalizace dle přiložené situace a objízdnou
trasou dle přiloženého vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy, oddělení dopravní obslužnosti
k dopravnímu opatření - uzavírka ulice Čs.
odboje - Dobruška ze dne 17.01.2022. Souhlas bude vydán pro investora Stavební bytové družstvo v Dobrušce, a se zvláštním
užíváním části místní komunikace na pozemku parc. č. 2733 v k. ú. Dobruška dle
§ 25 odst. 6 písmena d) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích pro stavbu:
NOVOSTAVBA VILADOMŮ DOBRUŠKA – MÍROVÁ, při níž dojde k připojení
nové jednotné kanalizace na stávající kanalizační stoku uloženou v místní komunikaci
na pozemku výše uvedeném

schvaluje
– uzavření smluv o výpůjčce nemovitých věcí

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si vás pozvat
na zasedání Zastupitelstva města Dobrušky, které se uskuteční
v pondělí 14. března 2022 od 17.00 hodin
v malém sále Společenského centra-Kina 70
4

se společnostmi ACT Plus s. r. o. a Dobruška.net s. r. o. za účelem umístění a provozování elektronického komunikačního zařízení
pro poskytování přístupu k internetu uživatelům bytů a případně i provozovateli předávací stanice tepla v budově ve vlastnictví
města v ulici Fr. Kupky čp. 1060
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp.
1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce dohodou k 31.01.2022 a prominutí nájemného
a záloh na služby v celkové výši 7.430 Kč
za měsíc leden 2022 k bytu č. 2 v čp. 1060
v ulici Fr. Kupky v Dobrušce z důvodu neužívání tohoto bytu ze zdravotních důvodů
– uzavření smluv o nájmu bytu k bytům
č. 2 a č. 16 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 01.02.2022
do 31.07.2022, 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 a udělení
souhlasu nájemci s jeho přihlášením k trvalému pobytu na adrese bytu již před uzavřením smlouvy o nájmu bytu

Rada města
dne 07.02.2022
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
1/2022 dle předloženého návrhu
– objednání opravy jímací šachty a dešťové kanalizace u domu čp. 72 u společnosti
TO-PI-TO Czech s. r. o., v rozsahu položkového rozpočtu za cenu 143.252,60 Kč vč.
DPH
– objednání úpravy městského bytu č. 19
v bytovém domě čp. 690 v ulici Na Příčnici u pana Václava Svatoně, IČO 13223062
v rozsahu cenové nabídky za 339.000 Kč
a výjimku z postupů stanovených vnitřní
organizační směrnicí Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro tuto veřejnou
zakázku
– objednání výměny nefunkčních hydrantů
v Dobrušce u společnosti AQUA SERVIS, a.
s., v rozsahu cenové nabídky za 299.452 Kč
bez DPH
– zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce DOBRUŠKA, náhradní
zdroj vody formou odeslání výzvy k podání nabídek těmto obchodním subjektům:
H3Geo, s. r. o., Hydrogeologická společnost, s. r. o., CHEMCOMEX, a. s., Ochrana
podzemních vod, s. r. o., Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., VODNÍ ZDROJE, a.
s., Jaroslav Prošvic, IČO 64229149 a Petr
Klikar, IČO62719491
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– výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek
a všech jejích dalších příloh pro výběrové
řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce DOBRUŠKA, náhradní zdroj vody
– realizaci projektu a podání žádosti o dotaci
z Národního programu Životní prostředí,
výzva č. 12, na projekt Zateplení střechy,
stínění, výměna zdroje tepla a IRC regulace, VZT a FVE v budově ZŠ Pulická 378,
Dobruška o celkových předpokládaných
nákladech 9.901.835 Kč odpovídajících nákladům původních dvou projektů, u nichž
bylo žádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a jejichž sloučením
vznikl výše uvedený projekt, a to včetně
zajištění jeho spolufinancování minimálně
ve výši spoluúčasti příjemce dotace a neuznatelných nákladů projektu
– realizaci projektu a podání žádosti o dotaci
z Národního programu Životní prostředí,
výzva č. 10, na projekt Využití dešťových
vod pro zálivku travních ploch Archlebových sadů k. ú. Dobruška o celkových předpokládaných nákladech 1.089.512,07 Kč
odpovídajících nákladům původního projektu, u něhož bylo žádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, a to
včetně zajištění jeho spolufinancování minimálně ve výši spoluúčasti příjemce dotace a neuznatelných nákladů projektu
– uzavření dohod o ukončení smluv uzavřených dne 08.02.2021 s panem Ing. Davidem
Plíštilem, Ph.D., IČO 66992354, jejímž
předmětem je zpracování žádosti o dotaci
a administrace spojená s přípravou projektů Vzduchotechnika v budově ZŠ Pulická,
Dobruška, Zateplení střechy, stínění, výměna zdroje tepla a IRC regulace v budově ZŠ
Pulická, Dobruška a Využití dešťových vod
pro zálivku travních ploch Archlebových
sadů k. ú. Dobruška
– uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., IČO 66992354,
jejímž předmětem je zpracování žádosti

–

–

–

–

–

o dotaci pro projekt Zateplení střechy, stínění, výměna zdroje tepla a IRC regulace, VZT a FVE v budově ZŠ Pulická 378,
Dobruška, její podání a správa do doby její
akceptace za cenu 259.000 Kč bez DPH, tj.
313.390 Kč vč. DPH 21 %
uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., IČO 66992354, jejímž
předmětem je zpracování žádosti o dotaci
pro projekt Využití dešťových vod pro zálivku travních ploch Archlebových sadů k.
ú. Dobruška, její podání a správa do doby
její akceptace za minimální cenu 49.000 Kč
bez DPH, tj. 59.290 Kč vč. DPH 21 %
výjimku z postupu stanoveného organizační
směrnicí města Dobrušky Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v případě veřejné zakázky na služby, jejímž předmětem
je zpracování žádostí o dotaci pro projekty
Zateplení střechy, stínění, výměna zdroje
tepla a IRC regulace, VZT a FVE v budově ZŠ Pulická 378, Dobruška a Využití
dešťových vod pro zálivku travních ploch
Archlebových sadů k. ú. Dobruška z Národního programu Životní prostředí, v souladu
s bodem (13) odst. 3.1 čl. 3 této organizační
směrnice, která spočívá v neprovedení výběrového řízení postupem v ní stanoveným
pro tzv. střední zakázky z důvodu aktuální
rozpracovanosti těchto projektů a faktické
nemožnosti zajistit předání úplných podkladů jinému zpracovateli žádostí o dotaci.
udělení plné moci panu Ing. Davidu Plíštilovi, Ph.D., IČO 66992354, ve věci jednání
se Státním fondem životního prostředí, který je administrátorem Národního programu
Životní prostředí
s účinností od 01.03.2022 navýšení ceny
nájmu dle smlouvy o věcném břemenu
a o nájmu pozemků se společností AGROM
ekoenergo, s. r. o., o percentuální navýšení
výkupní ceny za 1 kW dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. 6/2021, tj. o 2 %. Ostatní body smlouvy
zůstávají v platnosti
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

s XXXXX
– vyřazení vodovodní přípojky k budově čp.
310 ul. Fr. Kupky a kanalizační přípojky
k budově čp. 310 ul. Fr. Kupky z evidence majetku města Dobrušky, z důvodu nefunkčnosti a nevyužitelnosti pro potřeby
města
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 26
v ulici Na Příčnici čp. 1011 v Dobrušce
s XXXXX, dědičkou po zemřelé XXXXX,
a to dohodou k 10.02.2022
– 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 hkfree.org, z. s.
– uzavření příkazní smlouvy se společností
AUDIS BUS s. r. o.
– uzavření smlouvy o spolupráci se Zdravotní
pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky

jmenuje
– komisi pro otevírání obálek, posouzení způsobilosti účastníků a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce DOBRUŠKA,
náhradní zdroj vody v tomto složení: Miroslav Sixta, místostarosta (člen komise),
Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru rozvoje
města (člen komise), Mgr. Martin Pošvář,
referent odboru rozvoje města (člen komise), Miloš Votroubek, DiS., referent odboru
rozvoje města (náhradník za člena komise)

souhlasí
– - s bezplatným užitím znaku města Dobrušky ústavem Laxusz. ú. v jeho výroční zprávě za rok 2021

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 17. 1.: jednání s pány Petříkem
a Luňákem ze společnosti Aqua servis, kontrolní den na stavbě
v čp. 777
■ Úterý 18. 1.: kontrolní
den na stavbě sprinterské dráhy u základní
školy Františka Kupky, jednání se zástupci
společnosti Vodafone
■ Středa 19. 1.: jednání
s ředitelem společnosti
Centrální zdroj tepla Dobruška Janem
Pavlíčkem a předsedou Stavebního bytového družstva Karlem Jouklem
■ Čtvrtek 20. 1.: jednání s ředitelem společnosti Koenig & Bauer Grafitec
■ Pondělí 24. 1.: schůze rady města, kontrolní den na budově čp. 777, veřejné
projednání změny č. 6 Územního plánu
Dobruška

■ Úterý 25. 1.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly
■ Středa 26. 1.: jednání dozorčí rady
a valné hromady společnosti Aqua
servis, vernisáž výstavy házenkářů, vyhlášení nejlepších sportovců Dobrušky
■ Čtvrtek 27. 1.: kontrolní den na stavbě Domova F. A. Skuherského, jednání
představenstva CZT Dobruška

■ Pondělí 31. 1.: jednání Bezpečnostní rady ORP Dobruška
■ Úterý 1. 2.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly, vernisáž výstavy fotografa Honzy Ježdíka
■ Středa 2. 2.: jednání s ředitelem CZT
Dobruška a předsedou Stavebního bytového družstva Karlem Jouklem
■ Čtvrtek 3. 2.: schůzka s městským architektem
■ Pondělí 7. 2.: schůze rady města
■ Úterý 8. 2.: schůzka k technickému řešení recepce na budově čp. 777, kontrolní den na stavbě sportovní haly,
schůzka se zájemcem o provozování
kinokavárny, jednání s ředitelem vojenského úřadu v Dobrušce
■ Pondělí 14. 2.: kontrolní den na budově čp. 777
■ Úterý 15. 2.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly
5
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Pandemický zákon a rozpočet
Vážení
spoluobčané,
„Budeme jednat
ve dne v noci,“
zaznělo ze sněmovny, a tak se
i stalo. Koaliční
poslanci potřebovali přehlasovat senátní veto
novely
pandemického zákona.
Na tom by nebylo nic zvláštního. Schůze
začala v úterý ve 14 hodin a zákon byl nakonec schválen po 37 hodinách jednání.
Rozebírat, zda je pandemický zákon
zbytečný, teď nechci. Ukáže to čas. Já

jsem pro něj nehlasoval. Pro nás všechny
je důležitější fakt, že sněmovna v prvním
čtení schválila základní parametry státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet počítá se schodkem 280 miliard korun. Teď
půjde rozpočet do výborů, kde mohou poslanci základní parametry měnit, ovšem
schodek už se měnit nebude. Jsem v bezpečnostním výboru, tak jsem sám zvědav,
jak tento proces dopadne. Ať to bude tak
nebo onak, schválený rozpočet potřebujeme a v rozpočtovém provizoriu nikdo být
dlouho nechce.
Nakonec jsem rád, že jsme konečně
zvolili posledního místopředsedu sněmovny – stal se jím Karel Havlíček.
Vzhledem k tomu, že se známe osobně,

jsem rád, že se tak stalo. Sice to trvalo
trochu déle, než se čekalo, ale co. Vše má
svůj čas.
A ještě rada na závěr. Spoustu lidí trápí
vysoké ceny energií. Pro mnohé je složité zvládat platby, zvláště když třeba topí
elektřinou nebo plynem. Poslanecká sněmovna na konci roku schválila navýšení
příspěvku na bydlení. Na webu energetickyprispevek.cz si můžete v kalkulačce spočítat, zda máte nárok na příspěvek
nebo mimořádnou okamžitou pomoc.
Úřad práce pomůže vyplnit potřebné
formuláře a dají se vyplnit také on-line.
Pokud nezvládáte splácet faktury, prosím, řešte svou situaci aktivně a hlavně
nenechávejte faktury ladem, to se nikdy
nevyplácí.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR

AKTUALITY Z MĚSTA
Fotit v mlze je jako fotit v nekonečnu
Rozhovor s opočenským fotografem Honzou Ježdíkem
Prvních osmnáct únorových dnů poutala pozornost výstava jedinečných fotografií, zachycujících krásy našeho
města a jeho okolí. Expozice v budově
městského úřadu čp. 11 na náměstí F. L.
Věka nabídla dvaatřicet velkoformátových snímků, jejichž autorem je opočenský fotograf HONZA JEŽDÍK. Držitele
prestižního ocenění Czech Press Photo
jsme při zahajovací vernisáži požádali
o rozhovor.
Výstava má název Dobrušsko inspirující. Kde jste bral inspiraci pro focení?
Celý koncept byl postaven na tom
zkusit nafotit snímky Dobrušky a širšího
okolí se zajímavě zabarvenou přírodou
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a jejími projevy. Tedy nevěnovat se čistě „pohlednicovým” pohledům na známé
město a jeho architekturu, ale promítnout
do fotografií krásu proměnlivosti počasí
i ročních období.
Jedná se o výběr dvaatřiceti velkoformátových fotografií z cyklu Rodný kraj
Františka Kupky, který byl v říjnu
loňského roku vystaven v izraelských
městech Jeruzalém a Tel Aviv. Přibližte,
prosím, čtenářům, jak celkem padesát
fotografií přišlo na svět. Asi největším
problémem byl nedostatek času…
Časový pres je můj celoživotní problém. (smích) Ale ano, čas je celkově
vždy problém, zejména proto, že jádro
fotografií
vznikalo během léta, kdy
jsem měl cíl zachytit rozmanitost letní
oblohy, bouřkových
mraků, západů slunce. Jenže v létě vrcholí má svatební
sezona, takže časové
možnosti jsou o to
složitější.
Jinak to probíhalo
celkem snadno - měl
jsem
vytipováno
několik míst, která
jsem chtěl rozhodně
zachytit. Další loka-

ce jsem nacházel průběžně či i náhodně
při opakovaném cestování po okolí. Pak
šlo jen o to vyrazit ve správný čas a s trochou štěstí doufat, že odfotím to, co jsem
si nějak v hlavě vysnil. Ne vždy to dopadlo. Ale párkrát se tomu snad podařilo alespoň přiblížit.
Co bylo hlavním zadáním či cílem?
Koncept celé výstavy jsme ladili se
starostou Petrem Lžíčařem a s místostarostou Mirkem Sixtou. Chtěli jsme vytvořit pro Izrael reprezentativní výstavu
k výročí 150 let od narození malíře Františka Kupky. Jako cíl jsme si stanovili, že
by měly fotografie návštěvníkům v Izraeli přiblížit náš kraj, naše okolí, aby měli
představu, kde František Kupka vyrůstal.
Jednoduše řečeno - jak to tu u nás doma
vypadá. Přesto jsem si přál vyhnout tradičním pohledům na nejznámější lokální
památky a domluva byla, že se pokusím
v krátkém čase dostat do fotek co nejrozmanitější letní atmosféru.
Fotil jste v Dobrušce, Opočně, Orlických horách a blízkém okolí. Výběr
lokací byl zřejmě pečlivě sestavený, že?
Vznikly nějaké fotky náhodně, souhrou
nějakých okolností?
Fotografie primárně vznikly v souvislosti s Františkem Kupkou. Tudíž zde je
jednoznačně Opočno, kde se Kupka narodil. Samozřejmě Dobruška, kde trávil své
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mládí. Orlické hory jsem zakomponoval
jako logický prvek, který definuje to, že
obě města leží hned v jeho podhůří. Příroda Orlických hor nádherně vykresluje
náš kraj, kde společně žijeme. Jelikož měl
mít soubor dle zadání 50 kusů fotografií,
tak myslím, že zhruba polovinu jsme měli
jasně naplánovanou - tedy, co by se mělo
obecně odfotit. Druhá polovina měla ukázat krásu našeho kraje. Celkově jsem měl
ale zcela volnou ruku v tom, co, jak, kdy
a z jakého úhlu nafotografuji. Pár fotografií vzniklo cíleně s židovskou tématikou,
abychom přátelům v Izraeli ukázali naše
zdejší židovské kořeny.
Většina fotografií zaujme jak kompozicí, tak kontrastem světla. Na co při
focení kladete největší důraz? Co vás
baví?
Předně bych měl, nebo dokonce musím, podotknout, že nejsem krajinář. Jsem
mnoho let fotografem lidí. Tudíž můj pohled na krajinu i architekturu je velmi prostý. Fotografii by dle mého mělo za všech
okolností definovat světlo, jak jen je to
možné. Proto jsem se snažil fotografovat
buď v protisvětle, nebo se zapadajícím
sluncem, případně nacházet jiné rozmanité světelné podmínky. Celkově mě baví
barvy, což se ale asi odráží již od dětství
i v mém životě. Vždy jsem se oblékal hodně barevně. (smích)
Pokud byste měl ze všech padesáti fotografií vybrat tři – které by to byly?
Nebo které se vám líbí? Na které jste
pyšný?
Tak tohle je asi nejtěžší otázka, co jste
mohl položit. Já velmi nerad hodnotím
svou práci, protože vím, že to vždy může
být lepší. Nejsem asi nikdy s ničím spokojený. Takže se snažím na daný soubor
pohlížet zejména optikou časového rámce, který byl skutečně omezený. Pokud
bych tedy musel vypíchnout tři snímky,
byla by to noční fotografie rozhledny
na Velké Deštné. Kam jsem se vypravil
někdy v jednu ráno, když padaly Perseidy. Další fotografií by asi byl opět noční
pohled na kostel Sv. Ducha nad Dobruškou. Zde jsem si zkoušel tzv. „star trails”
- foto hvězdných drah. A třetí by byla asi
fotografie krajiny nad Dobruškou, kde mi

příroda nadělila krásnou podívanou, když
přicházející déšť pomalu zakryl celou krajinu.
Který snímek vznikal nejobtížněji
a který naopak nejlehčeji, nejrychleji?
Nejvíc energie, časové i fyzické mě
určitě stál výše zmíněný snímek noční
rozhledny na Velké Deštné. Trochu jsem
neodhadl, jak dlouho tam v noci půjdu,
a bylo to až nekonečné, protože mi v hlavě stále běžely myšlenky, že roj Perseid
už probíhá a já jdu na místo pozdě. Nevím, která fotografie vznikla nejsnáze,
ale rozhodně mě bavily fotky v mlžném
počasí. To je vše o něco snazší, neb rušivé prvky v přírodě skryje mlha, člověk má pak pocit, že fotí v nekonečnu,
nikde nikdo.
Máte nějaký „veselý“ příběh z focení?
Přemýšlím… No, když jsem fotil z rozhledny na Šibeníku u Nového Hrádku, tak
tam v daný moment byl další fotograf.
Shodou okolností mi před pár týdny poslal fotografie z toho dne, kde jsem zachycen, jak fotím fotografie pro výstavu.
Bylo to takové déjà vu.
Jako profesionální fotograf se věnujete
hlavně svatbám, ale jste držitelem ceny
Czech Press Photo. Za co jste toto prestižní ocenění získal?
Fotografoval jsem
tradiční závod psích
spřežení v Deštném
v Orlických horách
- Šediváčkův long
a neb jsem měl z fotografií dobrý pocit,
poslal jsem je pro
rok 2013 do zmíněné
soutěže. No, a ono to
cinklo třetím místem
v kategorii Sport.
Uznávám, že mě to
dodnes těší.

Kudy vedla vaše cesta k profesi fotografa?
Pravdou je, že jsem fotografoval již
od útlého dětství, když mi táta koupil fotoaparát Zenith. Cvakal jsem si, co šlo,
ale vyvolávání negativů a hlavně pozitivů
bylo v té době pro mě strašně zdlouhavé.
Takže jsem rád fotil, miloval jsem ten
zvuk závěrky, ale fotografií nechal vyvolat pramálo, ač jsem si našetřil i na domácí temnou komoru. Časem přišla digitální
éra a to vše hodně změnilo. Viděl jsem výsledek hned na displeji foťáku, což bylo
boží. V letech 2004 a 2005 jsem žil v New
Yorku, kde jsem si vydělal na první profi
zrcadlovku a objektivy. Od té doby jsem
focení propadl zcela a postupem času se
stal fotografem na volné noze, kterým
jsem již více než deset let.
Vraťme se ještě k výstavám v Izraeli.
Nemrzí vás, že jste se kvůli covidu-19
nemohl zúčastnit vernisáží osobně?
Na to je velmi snadná odpověď - mrzí
a moc. Ale ačkoli ta nabídka ležela jasně
na stole a měli jsme do Izraele letět, tak
covid restrikce v té době všemu zabránily.
Což člověka zklame, logicky ale je nutné si uvědomit, že v ten čas byl nějakým
způsobem negativně ovlivněn, pracovně
poškozen či dokonce zdravotně zkomplikován život každého z nás. Takže v celkovém pohledu je to životní malichernost.
Snad si to vynahradíte v blízké budoucnosti. V plánu je představit fotografie
našeho města a okolí v partnerských
městech na Slovensku, Polsku a Maďarsku…
Díky. Uvidíme, co budoucnost přinese. Soubor fotografií, ať už ten celkový
v Izraeli, nebo ten užší, co teď prezentuje město Dobruška, byl doufám dobře
přijat. Tudíž mě samozřejmě potěší, pokud bude výstava nadále cestovat a bude
dobře reprezentovat můj rodný kraj a jeho
estetiku.
(dr)
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Městský úřad Dobruška a covid-19 v roce 2021
V roce 2021 se z důvodů opatření spojených s onemocněním covid-19 uskutečnilo celkem 26 jednání Bezpečnostní rady
obce s rozšířenou působností Dobruška.
Zkraje roku jednání probíhala prostřednictvím on-line spojení a to s ohledem
na vysokou míru onemocnění.
V této době se začínalo rozjíždět očkování, které se od samého počátku potýkalo
s problémy při přihlašování. Proto město
Dobruška nabídlo zejména seniorům pomoc s přihlašováním do systému registrace.
Později se však podařilo problémy vyřešit
a očkování se mohlo naplno rozjet. K hladkému průběhu pomohlo zřízené očkovací
centrum v Rychnově nad Kněžnou.

Město Dobruška ke konci roku 2020
také zajistilo objekt pro osoby bez přístřeší, kde bylo možné umístit tyto osoby v karanténě, ale objekt nakonec zůstal
nevyužit. Město Dobruška v průběhu
celého roku pro své zaměstnance zajišťovalo ochranné prostředky, jako jsou
respirátory, dezinfekce a také probíhala
dezinfekce prostor pomocí ozonizérů vše za účelem zajištění kontinuity služeb
pro občany. Za tímto účelem také probíhala dezinfekce veřejných prostor, která
se realizovala ve spolupráci technických
služeb a jednotka sboru dobrovolných
hasičů Dobruška.
Policie ČR a Městská policie Dobruška řešila několik
porušení v té době
platných opatření,
kdy většinu z nich
uzavřela na místě buď domluvou,
či blokovou pokutou, a pokud
to nebylo možné,
tak je oznamovala na Městský úřad
Dobruška - krizové
řízení a to proto, že
v té době byl stále

v platnosti vyhlášený nouzový stav.
Testování zaměstnanců města Dobruška bylo zajišťováno prostřednictvím firmy EDUMED s. r. o. a pro občany bylo
později zajištěno testování bez registrace. Toto testování probíhalo v objektu
města.
V průběhu celého roku krizové řízení zajišťovalo rozvoz respirátorů a poté
i testů v rámci mateřských, základních
a středních škol v rámci celého území
obce s rozšířenou působností Dobruška.
Dobruška.
S příchodem jara se situace pomalu uklidňovala a život se vracel alespoň
z části do normálu. To vydrželo do podzimu, kdy počty nakažených opět začaly
stoupat a ke konci roku byl opět vyhlášen
nouzový stav. V této době již v České republice převládala varianta omikron.
V rámci ORP Dobruška počty nakažených i na konci roku nebyly nijak dramatické, a tak jsme konec roku prožili
v relativním klidu. Bohužel, toto se změnilo začátkem roku 2022, kdy počty nakažených v rámci ORP Dobruška překročily
maxima z roku 2021.
Bc. Luboš Petera, DiS.,
Kancelář tajemníka
- referent krizového řízení

Bude jaro. Pozor na cyklisty!
Po zimní pauze a s příchodem teplého
počasí vyrazí na pozemní komunikace
velké množství cyklistů, koloběžkářů
a bruslařů. Bruslař je podle legislativy
vlastně chodec, ale i na něj se vztahují určitá pravidla. K hlavním nešvarům těchto
skupin patří především jízda za snížené
viditelnosti bez předepsaného osvětlení

nebo reflexních doplňků. Často se setkáváme s cyklisty, kteří vyrazí za slunečného počasí na výlet, neodhadnou dobu
návratu a domů se vracejí za tmy bez jakéhokoliv osvětlení. Apeluji proto na všechny, kteří si rádi užívají těchto sportů, aby
používali předepsané vybavení. Mé doporučení platí i pro ochrannou přilbu. Ta

je sice povinností pouze
do věku osmnácti let,
ale život vám může zachránit i v pokročilejším
věku. Hodně šťastných
kilometrů.
Bc. Adolf Soumar,
vrchní komisař MP Dobruška

Fotovoltaická elektrárna na prvním družstevním domě
Vážení čtenáři,
v únorovém Dobrušském zpravodaji jsme
vás stručně informovali
o nově nainstalované
fotovoltaické elektrárně na družstevním
bytovém domě Čs. odboje č.p.792-794,
pro kterou se samospráva domu rozhodla po předchozím pečlivém nastudování
zpracované nabídky včetně k tomu vyhlášené dotační podpory státu.
Tuto instalaci samospráva svěřila odborné společnosti BLUENET NTS, a.s.,
z Brna na základě ověřených referencí
od vlastníků i správců bytových domů,
kteří již tento systém dlouhodobě provozují.
Nejprve došlo k vypracování potřebných podkladů, které vycházely jednak
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z dokumentace po provedené komplexní
regeneraci domu a myšlenky zpracovávat
vyrobenou elektrickou energii výhradně
v domě a jeho bytech bez prodeje do veřejné sítě! Vyrobená a nespotřebovaná
elektrická energie bude průběžně ukládána do baterií v suterénu domu pro využití
bydlícími v režimu, kdy nedochází k její
výrobě (v noci apod.). Vše je řízeno bezobslužně příslušnými elektro komponenty.
Výkon této fotovoltaické elektrárny,
která má na jihovýchodní části střechy
(viz foto) řádně nainstalováno v nosné
konstrukci celkem 42 panelů s celkovým
výkonem 19,2 kWp, odpovídá vypočítané
průběžné potřebě provozu domu.
Pro dosažení výrazné rentability provozu domu se ještě dle projektu přistou-

pilo k vybudování tzv. JOM (jednotného
odběrného místa), což znamená předně
zrušení odpočtových hodin v každém
vchodě domu i všech bytových elektroměrů a ponechání pouze jednoho měřeného odběru na jediné přípojce pro celý
bytový dům. Ta bude využívána k odběru z veřejné sítě pro dům pouze, když
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by fotovoltaika spolu s kapacitou akumulátoru nestačila plně vykrýt aktuální
spotřebu domu. Tato jediná přípojka se
tímto provedením pro dům jako celek
dostala z maloodběru a k tomu odpovídající fakturační sazby do tzv. středního
odběru s příslušnou výhodnější fakturační
sazbou. Původní bytové elektroměry pak
byly nahrazeny našimi vlastními digitálními odpočtovými elektroměry, které zaznamenají pouze a jen spotřeby každého
jednoho bytu.
Soubor celého osazení domu potřeb-

nými měřidly na vyrobenou elektrickou
energii z fotovoltaiky, měření případného odběru minimální spotřeby z veřejné
sítě a spolu s podružnými měřidly bytů
pak poslouží k vyúčtování bydlícím podle jednotlivých náměrů k tomu určeným
způsobem.
Tímto stručným popisem technologického uspořádání v domě a zásadním dotovaným fotovoltaickým zdrojem dojde,
obzvláště v této energeticky nákladné
době, ke snížení plateb bydlících za spotřebovanou elektrickou energii.

Závěrem je třeba uvést, že by bylo
nutné vše ještě hlouběji rozebrat ve smyslu projektu na tento dům, což není touto
stručnou formou zcela možné a nebylo ani
záměrem. Cílem článku bylo podat čtenářům a případným zájemcům z řad samospráv domů informaci, že zde existuje
možnost úsporného řešení v domech. Stát
k tomu vyhlásil dotační programy spolu
s podmínkami od roku 2022 dál pro jejich
reálné získání.
Karel Joukl,
předseda představenstva SBD Dobruška

Občanská poradna je tu pro vás i v letošním roce!
Kontaktní místo Občanské poradny
Hradec Králové bude i nadále poskytovat bezplatně sociálně-právní poradenství
v Dobrušce. Poradna je tu pro ty z vás,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo
jim taková situace hrozí. Služba může pomoci těm, kteří si nemohou pomoci sami
například z důvodu věku, zdravotních
problémů, nedostatku financí apod. Mezi
problémy, které s námi můžete řešit, patří například dluhy (exekuce, oddlužení
– jako akreditované pracoviště MPSV sepisujeme i návrhy na povolení oddlužení),
rodinné problémy (např. rozvod, výživné), problémy v zaměstnání či spotřebitelské problémy.

V naší poradně pracují sociální pracovníci, kteří vám mohou být nápomocni při
řešení vaší situace. Mohou vám poskytnout potřebné informace, poradenství při
sepsání návrhů, smluv, zvážit vaše možnosti a podpořit vás tak, abyste zvládali
svůj problém řešit sami nebo mohli požádat o dostupnou pomoc aj. V poradně
nepracují advokáti, nemůžeme vás tedy
zastupovat u soudu nebo za vás podávat
na úřadech právní dokumenty.
Poradna bude k dispozici vždy jeden
pátek v měsíci v čase od 9 do 15 hodin
v Hotelu Dobruška, Solnická čp. 777, a to
díky finanční podpoře Města Dobruška.
Provozní termíny poradny pro tento rok

jsou: 18. 3., 29. 4.,
27. 5., 24. 6., 22. 7.,
19. 8., 16. 9., 14.
10., 11. 11. a 9. 12.
Na osobní konzultaci je nutné
se objednat telefonicky předem na čísle: 734 734 818. Můžete bezplatně využít i e-mailové poradenství na adrese:
ophk@ops.cz, nebo chatové poradenství
prostřednictím Facebooku. Aktuální informace také naleznete na www.ops.cz
a na Facebooku poradny.
Za občanskou poradnu
Bc. Tereza Vinterová

Rodina v nouzi volá SOS Triangl
SAS neboli hovorově „saska“ je
zkratka pro sociálně-aktivizační službu.
Jedná se o sociální službu, která podle svého zaměření pomáhá buď seniorům, nebo rodinám s dětmi. Nejčastěji
je služba poskytována prostřednictvím
neziskových organizací a vždy se musí
řídit zákonem o sociálních službách.
Rodinám s dětmi v Dobrušce a celém jejím správním území poskytuje podporu
již mnoho let „saska“ Triangl.
Triangl je jedno ze středisek neziskové
organizace Salinger, z.s., která v letošním
roce oslaví 25 let své existence. „Na Triangl se mohou obrátit rodiny s dětmi
ve věku 0-18 let, pokud jsou v náročné životní situaci, která ohrožuje dítě, a rodina
si se situací neví rady“, říká Mgr. Petra
Kalmusová, vedoucí služby. Nejčastěji
jde o situace spojené se ztrátou bydlení,
nedostatkem financí (není na jídlo, oblečení, pomůcky do školy), výchovou a péčí
o děti (děti jsou „zlobivé“, nemají lékaře, nechodí do školy). „Všechny služby
poskytujeme našim klientům zcela zdarma a zpravidla u nich doma“, přibližuje průběh služby Mgr. Petra Kalmusová

a pokračuje: „na předem ohlášené schůzky jezdíme do rodin dle dohody většinou
1x týdně na 1 hodinu.“ Každá rodina má
svoji sociální pracovnici, která společně
s rodiči i dětmi hledá řešení jejich situace. S rodinou si hodně povídá. Zjišťuje
nejen, co se nedaří, ale hlavně, co rodičům a dětem funguje, v čem jsou dobří.
Protože stavět se dá právě na tom, co nám
jde. Sociální pracovnice Trianglu také
může rodinu doprovázet na jednání s úřady, do škol, k lékařům apod.
Triangl za 10 let poskytl na Dobrušsku
podporu 112 klientům, z toho 60 dětem.
Služba neumí zázraky, nemůže sama sehnat nový dům, najít dobrou práci, „opravit“ zlobivé děti. Může ale podporovat

rodinu v tom, aby našla cestu ze své nepříznivé situace, aby dětem i rodičům
bylo dobře, měli pěkné vztahy. „Cílem
Trianglu je pomoci rodinám vytvořit stabilní a bezpečný domov pro jejich děti“,
shrnuje hlavní poslání služby její
vedoucí.
Autorka:
Mgr. Petra Kalmusová, vedoucí služby
Triangl
Salinger, z.s.
www.salinger.cz
Sociální služba Triangl je poskytována
za finanční podpory MPSV, Královéhradeckého kraje a města Dobrušky.
Děkujeme.

UPOZORNĚNÍ
Výběrová řízení městského úřadu
• Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
Dobruška (odpadové hospodářství a ochrana ovzduší).
• Referent/ka odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Dobruška.
Podrobnosti na elektronické úřední desce: mestodobruska.cz/urad/uredni-deska
9
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ADVOKÁT RADÍ
Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí
Je proti mně vedena celá řada exekucí, ale už řadu let nemám důchod
v takové výši, který by bylo možné
v exekuci postihnout. Slyšela jsem, že
se chystají nějaké změny a exekuce by
po nějaké době měly být automaticky
zastaveny. Co je na tom pravdy?
Na konci července 2021 vyšla ve sbírce zákonů asi vůbec nejdůležitější novela
týkající se provádění exekucí za poslední
léta. Právě možnost zastavování bezvýsledných exekucí je jednou z významných
novinek.
Podle nové právní úpravy bude již
v roce 2023 možné zastavovat exekuce,
pokud v posledních šesti letech nebylo
možné vymoci alespoň částku dostačující k pokrytí nákladů exekuce. V případě,
že takovou exekuci bude exekutor provádět, vyzve věřitele, aby v případě, že
chce ve vedení exekuce pokračovat, složil tzv. prodlužovací zálohu. To má věřitele donutit k tomu, aby si rozmyslel,
jestli vedení takové exekuce má smysl.
Složením zálohy lze exekuci prodloužit jen dvakrát na maximálně 12 let, pak
bude exekuce zastavena. Je třeba zdůraznit, že ne u všech pohledávek toto platí, nejde třeba o pohledávky způsobené

trestným činem, nároky z náhrady škody na zdraví, a nebo vymáhání dlužného
výživného.
Trochu jiná pravidla budou platit
u exekucí vedených v případech, kdy původní dlužná jistina nepřesáhla 1500,- Kč.
Pokud u těchto exekucí nebylo v posledních třech letech ničeho vymoženo, tak
bude opět po složení prodlužovací zálohy
možné takovou exekuci prodloužit opět
maximálně o další tři roky. Opět i zde ale
platí výše zmíněné výjimky.
Ačkoli jde o velkou legislativní změnu,
tak je třeba zdůraznit, že již v současnosti
lze žádat o zastavení dlouhodobě bezvýsledných exekucí. Zejména v případech,
kdy je zřejmé, že majetkové poměry
dlužníka ani v blízké budoucnosti neslibují nějaké zlepšení vyhlídek věřitele
na uspokojení jeho pohledávek, dochází
často k zastavení exekucí buď proto, že
s tímto návrhem dlužníka souhlasí sám
věřitel, nebo proto, že o tom rozhodl soud
po předložení věci exekutorem. V prvním
případě lze očekávat vstřícnost zejména
od větších věřitelů, jako jsou banky, orgány veřejné moci nebo třeba zdravotní
pojišťovny. V druhém případě může rozhodnout exekuční soud i proti vůli věři-

tele. Bohužel rozhodovací praxe soudů,
i s ohledem na specifické poměry každého
dlužníka, je v tomto dosti nepředvídatelná. Nová právní úprava by tak mohla situaci zpřehlednit.
Vedle úpravy zastavování exekucí lze
najít v novele i celou řadu dalších novinek, ať už jde o způsob započítávání
dluhů, snižování sankcí za neplacení zákonných pojištění nebo změn při provádění tzv. mobiliárních exekucí. K těmto
novinkám se vrátíme v některých z následujících právně poradenských rubrik.
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.

Primář MUDr. Miroslav Škoda:
„Neurologie se vyvíjí, oddělení se musí
také posouvat dál“
Po 26 letech ve funkci primáře neurologického oddělení se MUDr. MIROSLAV
ŠKODA rozhodl předat žezlo svému nástupci. „Neurologie je progresivní obor
a oddělení se musí stále vyvíjet. Proto
jsem se rozhodl předat jej mladšímu kolegovi, který ho opět posune dál,“ říká dlouholetý primář, pod jehož vedením vzniklo
v náchodské nemocnici iktové centrum či
akreditované centrum pro léčbu bolestí
hlavy. V náchodské nemocnici strávil celý
svůj profesní
život, ale medicína ho přitom stále baví.
I proto do penze ještě zcela
neodchází,
dva dny v týdnu se bude
věnovat svým
pacientům
v neurologické ambulanci.
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Skončit po 26 letech ve vedoucí funkci
je velká životní změna. Jak ji prožíváte?
Sám jsem zvědav, jak se s tímto životním mezníkem vyrovnám. Jsem rád,
že s neurologickým oddělením zůstanu
v kontaktu, práce mě stále baví a mám rád
lidi. Vyhodnotil jsem to tak, že nadešel
čas předat primariát mladšímu kolegovi.
Oddělení povede MUDr. Petr Štěpán, který je vedoucím lékařem iktového centra,
na náchodské neurologii pracuje téměř 13
let, s novou rolí si určitě dobře poradí.
Na co se vy osobně těšíte?
Těším se, že budu mít víc času na své
koníčky. Mám rád tenis, atletiku, cyklistiku, turistiku, dobrou hudbu, výtvarné
umění, potěší mě i dobré jídlo a kvalitní
víno. S manželkou rádi cestujeme. Mám
čtyři děti a čtyři vnoučata, bydlím přímo
v centru Náchoda s krásným výhledem
na náměstí a zámek. Náchod mám od studia na gymnáziu velmi rád, mám tady
mnoho známých i dobrých přátel, takže se
určitě nudit nebudu.

Když porovnáte své někdejší představy
o svém profesním životě se skutečností,
co vás napadá?
Původně jsem chtěl být učitelem, protože můj tatínek byl ředitelem na vesnické škole, takže práce s dětmi mě lákala
a bavila. Názor jsem změnil ve třeťáku
na gymnáziu, kdy jsem se rozhodl, že půjdu na medicínu. Trochu mě tehdy ovlivnila moje tehdejší přítelkyně, která šla
studovat medicínu. Studoval jsem tedy
lékařskou fakultu v Hradci Králové a nikdy jsem nelitoval. Vždycky jsem se chtěl
věnovat internímu oboru, spíše než chirurgii, proto jsem zvolil internu. Neurologie se jako příbuzný obor v padesátých
letech z interny oddělila a tady v Náchodě
vzniklo tehdy jedno z prvních neurologických oddělení v republice. Založil ho
roku 1953 pan primář Kříž. Za bezmála
sedmdesát let se tu vystřídali pouze tři
primáři.
Kde jste po studiích začínal?
Moje první zaměstnání bylo v OÚNZ
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Náchod, kdy jsem v roce 1982 začal pracovat jako sekundář na interním oddělení
v Broumově. V červenci 1984 jsem pak
přestoupil na neurologii do náchodské
nemocnice, když mě emeritní primář
Kamil Kříž přesvědčil o krásách tohoto oboru. S panem primářem jsem občas
cestoval autobusem do broumovského
výběžku a poslouchal jsem jeho příhody
z medicínské praxe. Byl to neuvěřitelně
vtipný a erudovaný lékař, který ve své
době patřil k nejprogresivnějším odborníkům v oboru. Dodnes mám uschovány seznamy jeho odborných prací
a přednášek. První atestaci z neurologie jsem absolvoval v roce 1986 a druhou v roce 1991. Primariát jsem převzal
po paní primářce Benešové 1. ledna 1996
a od té doby jsem působil bez přerušení
na stejné pozici.
Jak se za tu dobu váš obor vyvíjel?
Neurologie jako obor zaznamenala
v posledních desetiletích neskutečný pokrok. Když jsem začínal, bylo v Hradci
Králové k dispozici jedno CT vyšetření
mozku za měsíc. Dnes je normou, že pacient s podezřením na cévní mozkovou
mrtvici musí absolvovat CT vyšetření
spolu s mozkovou angiografií a perfuzí
(zobrazením průtoku krve určitými oblastmi mozku) do několika minut po příjezdu do nemocnice. Dalším průlomem
v diagnostice neurologických onemocnění bylo zavedení magnetické rezonance
(MRI), zejména v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RSM) a dalších neurologických onemocnění. Díky
pokrokům v léčbě je možno při včasném zásahu zcela vyléčit množství pacientů s mozkovou mrtvicí, a u třetiny
pacientů s RSM zastavit progresi onemocnění. To se ještě koncem 20. století
zdálo utopií.
Současně vám ale také přibyli pacienti
s cévní mozkovou příhodou. Čím to je?
Ano, nárůst cévních mozkových příhod
(CMP) je poměrně vysoký. Na oddělení

Výzva pamětníkům

Letos uplyne 50 let od otevření rodného domku Františka Vladislava Heka
(seriálového F. L. Věka). K tomuto výročí
město chystá řadu akcí.

přijmeme ročně okolo 500 pacientů s tímto onemocněním. Pozitivním trendem
naopak je, že současně poklesla četnost
mozkových krvácení, a to zejména díky
kvalitní léčbě vysokého krevního tlaku.
Nárůst CMP je dán především stárnutím
populace, ale svou roli hraje také špatný životní styl, nízká pohybová aktivita
a obezita. Dalšími významnými rizikovými faktory pro vznik mrtvice jsou zejména
vysoký krevní tlak, kouření a nedostatečná léčba srdeční arytmie.
Jakou roli hraje v tomto onemocnění
stres?
Nadměrný stres vede právě k hypertenzi, nadměrnému vyplavování adrenalinu
a poruchám metabolismu glycidů. Je tedy
také jedním ze závažných rizikových faktorů cerebrovaskulárních onemocnění.
Ještě nějaký další trend ve svém oboru
pozorujete?
Je pravdou, že v posledních letech
výrazně přibylo pacientů s nádory mozku, primárními nebo metastatickými
při postižení jiných orgánů. Určitě je
to částečně způsobeno zlepšenou diagnostikou (CT, MRI) ale i zhoršující
se kvalitou životního prostředí. Přibylo i vertebrogenních onemocnění (obtíže s páteří) což sebou nese současný
životní styl.
Jako primář oddělení jste stál u zrodu
iktového centra v náchodské nemocnici.
Co to náchodské neurologii přineslo?
Boj o iktové centrum (IC) probíhal
několik let. Akreditaci pro jeho provoz
jsme nakonec získali v roce 2012. Velkou zásluhu při založení a funkci centra
má současný primář MUDr. Petr Štěpán
se svou erudicí v intenzivní medicíně.
Ruku v ruce s otevřením IC se nám otevřely možnosti přístrojového dovybavení
oddělení, radiodiagnostiky a rehabilitace
prostřednictvím dotací. V té době jsme
pořídili celou řadu přístrojů, včetně počítačového tomografu (CT) a ultrazvuku.

Iktové centrum je přínosem zejména pro
pacienty z našeho regionu, kteří nemusejí být převáženi až do Hradce Králové, ale včasnou diagnostiku a léčbu jim
můžeme poskytnout už během několika
minut po vzniku mozkové příhody, což
je rozhodující faktor pro další prognózu
nemocného.
Neurologie je komplexní obor, který člověka vnímá možná celistvěji než
mnohé jiné specializované obory. O to
složitější je ale možná někdy najít příčinu potíží…
Někdy je to skutečně pátrání, a to mě
právě baví. Neurologie je velmi zajímavý obor s úžasným potenciálem, zvláště
v dnešní době, kdy je již k dispozici celá
řada sofistikovaný diagnostických metod a nových terapeutických postupů. To
samozřejmě vyžaduje neustálé studium
a celoživotní vzdělávání lékařů. A proto je
zapotřebí, aby se oddělení dále vyvíjelo.
To je jeden z důvodů, proč by měl vedoucí
funkci převzít někdo mladší, kdo oddělení
posune opět dál.
Co byste se svými bohatými zkušenostmi v současném zdravotnictví změnil?
Určitě je to současný komplikovaný
systém vzdělávání. Velké množství medicínských oborů tak trpí nedostatkem
lékařů. Zejména obory jako dětská neurologie nebo psychiatrie, nejsou v rámci našeho kraje dostatečně personálně
zajištěné. To samé platí u zdravotních
sester, kde je podle mého názoru i nízké
platové ohodnocení, vzhledem k náročnosti jejich práce. Také mám pocit, že se
zhoršují i interpersonální vztahy mezi lékaři, trochu se tady vytrácí etiketa. Často
vázne i spolupráce nemocnic s praktickými lékaři, lékaři v nemocničních ambulancích suplují práci praktických
lékařů u diagnóz, které nepatří do péče
specialisty.
Lucie Chytilová,
mluvčí Oblastní nemocnice Náchod

Prosíme všechny pamětníky, jejich příbuzné a známé o pomoc. Pokud vlastníte
nějaké materiály ze dne 1. 5. 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 prosím
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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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Modely Jindřicha Poláčka
Psala se končící třicátá léta dvacátého
století. Nedávno čerstvě vyučený natěrač
Jindřich Poláček byl, stejně jako většina
jeho vrstevníků, bez práce. Doznívající
světová hospodářská krize zasáhla i mladé Československo a přerušila tak sérii
mimořádně úspěšných předchozích dvacátých let.
Nejen mladí lidé byli v té době vděčni
za jakoukoliv práci, která jim umožňovala alespoň trochu důstojnější příjmy, než
byly ty z podpor v nezaměstnanosti. Kvalifikovaní dělníci se měnili v nádeníky,
kteří odklízeli uhlí do sklepů bohatších
domácností, či vykonávali nejrůznější
jiné příležitostné práce. Takovéto příjmy
byl nucen vyhledávat i mladý Jindřich
Poláček. A tu se na něho i v téhle hospodářské mizérii alespoň trochu pousmálo
štěstí. Ještě ze školních let si pamatovali
dobrušští učitelé Jindřichův výtvarný talent i zájem o historii. Vzpomněl si zejména učitel Karel Michl.
V roce 1931 bylo po mnoha letech
příprav a shromažďování sbírek konečně
otevřeno Vlastivědné muzeum pro Dobrušsko a Opočensko, jak zněl oficiální
hrdý a téměř barokní název nové instituce. Velkou zásluhu na tom měl zejména
poštmistr a krátkou dobu (1929–1931)
také starosta města Václav Malý. Jedním
z členů muzejní komise, která založení
nového muzea připravovala, byl také učitel Karel Michl. Ten se také stal prvním
muzejním správcem.
K jeho povinnostem patřilo mimo jiné
také shromažďování a péče o sbírky a jejich prezentace veřejnosti. V té době se
sbírkový fond nově založeného muzea

Poláčkův model kostela a zvonice z roku
1956.
12

Jindřich Poláček při oslavě své sedmdesátky.
počítal ne na tisíce či desítky tisíc přírůstkových čísel, jako je tomu dnes, ale spíše
na desítky až stovky, přičemž většina sbírek byla archivní povahy.
Michl se snažil, aby muzejní expozice,
určená veřejnosti a zejména zdejším školákům, byla také atraktivní. Jako učitel
věděl, že vystavený předmět musí kromě
jiného splňovat i kritérium zajímavosti
a názornosti. Těmto požadavkům odpovídají i v dobách dnešních zejména modely.
Samozřejmě, že jejich kvalita odrážela
možnosti své doby. A to jak technické, tak
zejména finanční. Muzeum, přes přízeň
města i řady zdejších podnikatelů, rozhodně nebylo institucí bohatou a každá
koruna byla vynakládána s velkým rozmyslem a rozvahou.
Michl se rozhodl obohatit muzejní expozici modelem rodného domku Františka
Vladislava Heka-F. L. Věka, aby zdejším
obyvatelům, zejména pak mládeži, zdůraznil význam tohoto i dnes stále ještě
nejslavnějšího rodáka. Historické romány
Aloise Jiráska byly v té době bestselery,
které se na rozdíl od dob pozdějších těšily
velkému zájmu čtenářů dospělých i těch
školou povinných.
Muzejní správce zadal výrobu modelu
právě Jindřichu Poláčkovi. Jak praví staré úsloví, zabil tím vlastně dvě mouchy
jednou ranou. Obohatil muzejní sbírky
a zároveň poskytl příležitost k alespoň
malému výdělku nezaměstnanému mladému řemeslníkovi. Sám pan Poláček, kte-

rý si tehdy přizval ke spolupráci Václava
Hodka, na to v roce 1988 vzpomínal následujícími slovy.
„Psal se rok 1937 po Vánocích, v zimě
pro natěrače nebyla žádná práce. Jednoho dne mne navštívil učitel Karel Michl
a požádal mne, zdali bych byl schopen
udělat model rodného domku F. L. Věka,
odměna bude, když se to povede a dopadlo to dobře. Dělal jsem to doma v malé
kuchyni, nepořádek z toho byl, ale maminka pro mě měla pochopení. Poprvé byl
domek vystaven v Opočenské ulici ve výloze p. Frinty, za několik měsíců byl model
převezen do Náchoda na krajskou výstavu
lidových řezbářů v roce 1938.“
Výsledek byl opravdu reprezentativní
a model Hekova rodného domku (inv. č.
02C 10 240) o rozměrech 69 cm výšky,
47 cm šířky a o hloubce 45 cm je dodnes
často prezentovaným exponátem mnoha
muzejních výstav. Pan Jindřich Poláček
se ještě na sklonku života ke svému výtvoru vrátil, aby jej po více než půlstoletí
opravil a vrátil mu jeho původní krásu.
Hekův domek není jediným dílem,
které Poláček pro dobrušské muzeum vytvořil. Abychom byli přesnější, další exponáty z jeho rukou původně pro muzeum
určeny nebyly. Jindřich Poláček byl, jak
ostatně velela rodinná tradice, také dlouholetým dobrovolným hasičem. A právě
pro reprezentativní výstavu zdejšího hasičského sboru vytvořil v padesátých letech rozsáhlý model dobrušských domů,
které padly za oběť ničivému požáru města v roce 1866.
Mezi modely najdeme domy na náměstí či v Kostelní ulici, ale jako dominantní jsou vyhořelá věž radnice, kostel sv.
Václava a kostelní zvonice. Autor byl při
tvorbě tohoto díla velice pečlivý a dal si
dokonce práci s tím, aby domy po požáru působily maximálně věrohodně. Pod
střešní trámoví navršil hobliny, které zapálil, aby výsledný dojem byl co nejvíce
autentický.
Po výstavě skončily domy na půdě
staré budovy hasičského sboru. Když se
pak stavělo nové sídlo dobrušských hasičů, které slouží většinou těm profesionál-
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ním, vyvstala otázka, co s těmito modely,
které zabíraly příliš mnoho místa. Byly
tedy darovány muzeu, kde obohatily
jeho sbírky.
Po dlouholetém pobytu na půdě staré
hasičské zbrojnice však nebyl stav těchto předmětů zrovna nejlepší. Pracovníci
muzea nejprve odstranili zbytky popela,
jimiž byly domy silně znečištěny. Odsán
byl i prach a spálené hobliny nahrazeny
hoblinami jen černě obarvenými. A pak
bylo možné exponáty znovu představit
na řadě nejrůznějších krátkodobých výstav. Model vyhořelé radnice našel dokonce své stálé místo v úpatí věže své
zděné předlohy, kde si jej mohou návštěvníci radničních expozic prohlédnout.
V letošním roce si připomínáme již půl
století od zpřístupnění rodného domku
F. V. Heka-F. L. Věka veřejnosti. Za při-

Model domku F. L. Věka-Heka.
pomínku ale určitě stojí i příběh modelu
tohoto domku, který pomalu začíná dovršovat devět desetiletí své existence.
A zcela nepochybně i osobnost šikovného
a talentovaného člověka, cháborského rodáka Jindřicha Poláčka (1919-1997), který byl jeho tvůrcem.

Model budou moci návštěvníci vidět
na vlastní oči od 1. května do 30. září
2022 jako součást výstavy ve sklepě rodného domku F. L. Věka. Výstava „Příběh jednoho domu“ nahlédne do dějin
domku nejen v posledních 50 letech, kdy
slouží jako expozice vlastivědného muzea, ale i do minulosti mnohem starší.
(jm)

Významná výročí dobrušských událostí v roce 2022 (II. část)
• 1802 - V Dobrušce byla postavena
nová obecní pazderna – 220 let
• 1807 - Stavitel
Josef Vilém Ehemann z Rychnova
nad Kněžnou zahájil v Dobrušce
empírovou přestavbu požárem
zničeného děkanBudova děkanství v sousedství kostela sv.
ství – 215 let
• 1827 - Od Zasta- Václava byla vybudována v roce 1807
vilky k Dobrušce stavitelem Josefem Vilémem Ehemannem
byla postavena z Rychnova nad Kněžnou.
nová silnice, přeložená z pravého břehu Zlatého potoka na břeh levý – 195 let
• 1837 - V Dobrušce se připomíná ochotnické divadlo – 185 let
• 1842 - Při výjezdu z náměstí do Novoměstské ulice mezi
dnešními čp. 14 a 15 byla rozbořena Novoměstská neboli Vodní brána – 180 let
• 23. října 1842 - V Dobrušce vypukly protižidovské bouře vyvolané zhoubným suchem a neúrodou, což bylo v duchu primitivního antisemitismu sváděno na Židy – 180 let
• 11. května 1847 - Veliká bída mezi obyvatelstvem vyvolala
o dobrušském trhu hladové bouře, které rozehnala finanční
stráž – 175 let
• 1862 - Z Dobrušky k Pulicům byla postavena silnice – 160 let
• 1867 - Radnice, v minulém roce zničená požárem, byla obnovena nákladem 2430 zl. – 155 let
• 1867 - Nové radniční hodiny zhotovil Josef Janata, hodinář
v Poděbradech – 155 let
• 1867 - V Křovicích byl založen Spolek divadelních ochotníků
– 155 let
• 18. dubna 1872 - Čtenářské besedě Mutina v Dobrušce byly
potvrzeny stanovy. Spolek zanikl 19. listopadu 1946 – 150 let
• 1877 - Na Cháborách byl založen Sbor dobrovolných hasičů –
145 let
• 1877 - Ve městě započala výměna dřevěných vodovodních
trub z Nadýmače za hliněné potrubí. Práce trvaly tři roky –
145 let
• 1882 - Na Cháborách byl nákladem 4000 zl. postaven přes
Zlatý potok kamenný most – 140 let

• 19. dubna 1882 - Ve městě byla zřízena služba metařů, kteří
byli povinni zametat ulice alespoň dvakrát týdně – 140 let
• 15. listopadu 1882 - Městská rada rozhodla, aby u kapličky
sv. Jana Nepomuckého byl zřízen městský park. Práce však
byly zahájeny až v roce 1887 – 140 let
• 1887 - J. M. Roštlapil vydal v pražském nakladatelství J. Otty
první tištěnou historickou práci o Dobrušce „Paměti města
Dobrušky a panství opočenského“ – 135 let
• 1887 - V Opočenské ulici byla zahájena přestavba silnice
a u čp. 76 byla zřízena malá kašna – 135 let
• 12. dubna 1887 - Městské zastupitelstvo rozhodlo o přemístění sochy sv. Vavřince z náměstí
do Pulické ulice – 135 let
• 12. července 1887 - V Dobrušce
byl založen místní odbor Národní
jednoty severočeské – 135 let
• 21. října 1887 - V Dobrušce byla
ustavena Hasičská župa dobrušská
– 135 let
• 1892 - Na Zastavilce byla založena
tkalcovská továrna pozdější firmy
Lederer a Stránský z Náchoda –
130 let
Socha sv. Vavřince byla
• 1892 - V Běstvinách byla zřízena před 135 lety přemístěobecní zvonička – 130 let
na z náměstí do Pulické
• 1892 - V Ottově nakladatelství ulice.
v Praze vyšel román Josefa Laichtera „Sychrova éra“, líčící život v Dobrušce v 19. století
– 130 let
• 28. srpna 1892 - V pavilonu v městských sadech byla zahájena II. krajinská hospodářská a průmyslová výstava, která trvala do 11. září – 130 let
• 19. září 1892 - V Dobrušce byla otevřena měšťanská škola
dívčí – 130 let
• 12. ledna 1897 - Město Dobruška přistoupilo za člena Českoslovanské jednoty v Praze – 125 let
• 3. června 1897 - Českému klubu velocipedistů Let v Dobrušce byly schváleny stanovy. Zanikl 20. června 1903 – 125 let
• 4. června 1897 - Vznikl Politický spolek pro Dobrušku a okolí – 125 let
• 14. července 1897 - Výnosem pražského místodržitelství bylo
rozpuštěno městské zastupitelstvo v Dobrušce a místo něho
jmenována správní komise – 125 let
(re)
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Z KULTURY
Jubilejní desátá Šubertova Dobruška
Město Dobruška vás zve do Společenského centra – Kina 70 na jubilejní 10. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Šubertova Dobruška. Milovníci divadla se mohou v průběhu dubna těšit na tři zajímavá představení.
Středa 6. dubna od 19.30 hodin
ORLÍČCI V RYBNÍKU
aneb První světová válka skončila v Dobrušce
Je 5. října roku 1918. Dobrušská pošta obdrží záhadný telegram, na jehož základě se po městě rozšíří klamná zpráva o konci
války. Okamžitě propuknou bujaré oslavy osvobození z područí Rakouska – Uherska. Orlíčci, nenáviděný symbol monarchie,
jsou za velkého jásotu naházeni do rybníku. Druhý den je ale
všechno jinak a místní vlastenci se ze všech sil snaží zabránit
kurióznímu konfliktu s Vídní. Rozvernou historickou veselohru
uvádí Divadelní spolek F. A. Šubert v režii Jiřího Raichla.
Hrají: Luboš Řehák, Václav Drašnar, Martin Tesař, Václav
Mervart, Romana Šotolová, Dana Friedová, Markéta Ulrychová,
Zdeněk Svědík, Jan Zavřel, Magdalena Michlová, Blanka Asterová, Prokop Pochobradský, Jiří Mach, Jana Melicharová, Jana
Lažová, Jiří Raichl, Lenka Hušková, Petra Schlosserová, Markéta Zilvarová, Jitka Frelichová, Miroslav Sixta.
Středa 13. dubna od 19.30 hodin
KOULE
Hlavní hrdinkou komedie je bývalá slavná atletka, která rekapituluje svůj život plný komických, trapných, ale i bolestných
protikladů. Autor David Drábek mimo jiné uvádí: „… a dál je
tu strašidelné téma státem zřízeného dopingu, kdy bylo sportovcům dávkováno takové množství svinstev, že jim to nevratně poškodilo zdraví. A do tohohle ďábelského bolševického projektu
byla zapojena i spousta lékařů, kteří tak prohráli zápas se svým
svědomím a přísahou – o tom je hra KOULE víc než o čemkoliv
jiném.“ Uvádí divadelní soubor Temno Týniště nad Orlicí v režii
Evy Drábkové.
Hrají: Laďka Šťovíčková, Eva Bartošová, Jitka Březková, Lea
Stolínová, Alena Větvičková, Jan Štefek, Jirka Novák, Libor Stolín, David Derner, Jan Dušek, David Šalata.
Středa 20. dubna od 19.30 hodin
STRÝČEK HARRY
Komedie z pera české autorky Aleny Herman nás zavede
do domu milionáře Harryho Binghama v Londýně, kde je hlavní osobou jeho věrný sluha James. Ten nás také provází po celé
představení. Ve hře je plno jemného anglického humoru a na závěr čeká také velké překvapení. Uvede divadelní soubor F. A.
Šubert Dobruška v režii Zdeňka Šímy.
Hrají: Karel Bělohlávek, Jitka Frelichová, Lenka Hušková,
Jiří Mach, Jaroslava Pachovská, Jiří Sedláček, Zdeněk Svědík

Abonentky na celou divadelní přehlídku a vstupenky na jednotlivá představení zakoupíte v informačním centru v Dobrušce.
Prodej zvýhodněných abonentek v ceně 240 Kč bude probíhat od 7. března do 5. dubna. Vstupenky na jednotlivá představení
v ceně 100 Kč budou k zakoupení od 21. března.
Ing. Jana Hedvičáková, Kulturní zařízení města Dobrušky
14
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – březen 2022
Beletrie pro dospělé
Nicholas Sparks
Alena Sabuchová
Roman Cílek
Massimo Polidoro
J. D. Robb
Miloň Čepelka
Jasinda Wilderová
Lisa Reganová
František Niedl
Wilbur Smith,
David Churchill
Elizabeth Haran
Sofía Segovia
Abi Daré
Markéta Harasimová
Jo Watson
David Michie

Návrat
Šeptuchy
Smrtící dávka nenávisti
Leonardo: génius a rebel
Závan smrti
Pokrývač
Domek u jezera
Matčin hrob
Ano, můj pane
Temné dědictví
Oheň v srdci
Šepot včel
Holka se sílícím hlasem
Jak chutná strach
Já a ty, navždy
Tajná mantra

Naučná literatura pro dospělé
Lukáš Kašpar,
Jaroslav Čechura
V pavučinách času: dobrodružný
život našich předků
H. Vykoupilová, H. Zitková Připravte děti na život
Lenka Malátová
Velká kniha paličkování
Dan Hrubý
Pražské mordy: skutečné kriminální
případy z let první republiky
(1918-1938)
Miroslav Karas
A odkud bych asi tak byl?:
Rusko očima zahraničního reportéra

Pavel Juřík
Encyklopedie šlechtických rodů
Kamila Šírová Motyčková,
Jiří Šír
Podzemí České republiky
Ladislav Špaček
Etiketa pro lékaře, zdravotníky
a pomáhající profese
Literatura pro děti
Lara Bryan
Robert J. Harris
Jeho Svatost dalajlama
Kiera Cassová
Kirsten Bradley
Kereen Gettenová
Lukáš Daniel Pařík,
Petr Kubík
Helena Plocková,
Tereza Nickel
Anna Burdová,
Ivana Pavlišová
Pavel Horna
Michael Ende

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Aleš Novotný: ŠEPOT V BOUŘI
1. vydání, Cosmopolis, Praha, 2021, 180
s., 249 Kč
Román českého autora vypráví příběh
šestadvacetiletého muže. Ten se po nešťastné lásce, která skončila tragicky, vrací na vesnici, kde vyrůstal. Michala však
čeká velké překvapení. Nejen nešťastný
otec, který nechápe, proč se mu syn tak
odcizil. Léta měla
celá vesnice za to,
že se jeden z jeho
kamarádů utopil.
Po dlouhých sedmi letech však
vychází
najevo
pravda,
spolu
s novou skutečností,
týkající
se i dávné lásky
hlavního hrdiny.

Literatura pro děti:
Sophie Collins: STÍNOHRA:
75 STÍNOVÝCH ZVÍŘÁTEK
1. vydání, Dobrovský s.r.o., Praha, 2021,
176 s., 299 Kč
Objevte kouzlo stínohry a vytvořte si celou
zoo zvířat. Budete k tomu potřebovat jen baterku
nebo
lampičku
a dvě ruce. Knížka Stínohra obsahuje celou řadu
zvířecích druhů od alpaky a divočáka
po vačici nebo páva; od těch nejjednodušších, do kterých se mohou pustit i malé
děti, po tak náročná, že se jimi budou chtít
blýsknout dospělí. Ještě zvířata náležitě
„ozvučte“ a máte dost zábavy na dlouhé
deštivé odpoledne.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Městská knihovna v Dobrušce se i letos připojuje k dalšímu
ročníku celostátní akce Březen – měsíc čtenářů, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

Jak funguje popelářské auto?
Lovec záhad Artie Conan Doyle.
Klub hrobníků
Semínko vlídnosti
Šťastně až navěky Peppa Pig.
Čtyři roční období
Ruce v hlíně:
kniha pro malé zahradníky
Mango nepadá daleko od stromu
Princezna zakletá v čase:
povídky a svět
Historický zpravodaj:
tlustopis plný šokujících dějin!
Skřítci Radostníčci
a veselé čarování
Tajemství kamenného království
Middlestone. Klíč k minulosti
Děvčátko Momo a ukradený čas

Pro předškoláky a malé školáky:
úterý 1. března v 15 hodin
v dětském oddělení
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské
oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na další Pohádkování, kde si
přečteme pohádku O šnekovi Palmácovi.
Po pohádce vyrobíme šnekovi domeček.
VYHLÁŠENÍ NEJ ČTENÁŘŮ
ROKU 2021
Ve středu 2. března budou v obou
odděleních městské knihovny vyhlášeni a odměněni nejpilnější čtenáři za rok
2021.
Pro rodiče a děti do 3 let:
čtvrtek 3. března 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 3 let
na další dopolední setkání
na dětském oddělení. Akce
proběhne v rámci projektu BOOKSTART – s knížkou do života.
Čekají vás hry pro nejmenší, básničky,
říkadla, zpívánky, opičí dráha a pohádka.
K dispozici přebalovací pult a možnost zaparkování kočárků uvnitř budovy. I starší
sourozenci vítáni. Těšíme se na vás!
15
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Pro žáky druhých tříd místních ZŠ:
čtvrtek 10. března
v dopoledních hodinách
v dětském oddělení
KRAKONOŠ, KRKONOŠE
A ZVÍŘÁTKA
Ve čtvrtek 10. března navštíví naši
knihovnu paní spisovatelka Danka Šárková. Se žáky druhých tříd dobrušských základních škol si bude povídat o své knize
Alenka a Krakonoš. Děti se také dozvědí
o Krkonoších, o ochránci hor Krakonošovi a samozřejmě se bude číst a hrát divadélko s příběhem z knihy. Celá beseda
bude podkreslena hudbou od Vadima Petrova.

Výroční knižní ceny Magnesia Litera,
jejichž hlavním úkolem je propagovat
kvalitní literaturu a dobré knihy.
Vyhlášení vítězů proběhne v 11 kategoriích: Magnesia Litera – Kniha roku,
Litera za prózu, Litera za poezii, Litera

NOVÉ AUDIOKNIHY
Ve fondu městské knihovny pro vás
máme 24 nových titulů audioknih. Můžete si nově vypůjčit například tituly Hvězdy
nám nepřály, Aloha Molokai – Havajské ostrovy nevšedním pohledem, Pobřežní cesta, Hrdý Budžes, Povídky z kavárny, Muž
jménem Ove. Z dětských audioknih nabídneme Koralinu, Medvídka Pú, Usínání
s anděly, Cirkus Hurvajz, 25 strašidelných
pověstí, Agnes a zakázaná hora, Čarodějův
učeň, Dobrodružství pavouka Čendy a další. K poslechu je připraveno i několik titulů z povinné školní četby: Obraz Doriana
Graye, O myších a lidech, Babička, Čapkovy povídky, Saturnin, Osudy dobrého vojáka Švejka, Na západní frontě klid.
Do audioknihy se můžete zaposlouchat
třeba během úklidu, vaření, řízení auta,
nebo prostě jen když máte unavené oči
a přejete si odpočívat.
za naučnou literaturu, Litera za publicistiku, Litera za knihu pro děti a mládež,
DILIA Litera pro objev roku, Litera
za překladovou knihu, Litera za nakladatelský čin, Kosmas cena čtenářů, Magnesia blog roku.
Kosmas cena čtenářů - i vy máte možnost hlasovat! Napište, která kniha vydaná v roce 2021, se vám líbila nejvíc.

Vybírejte z původní české prózy, poezie
a knih pro děti. Hlasujte do 7. dubna
na adrese https://ml2022.kosmas.cz/.
Vítězná kniha bude oznámena v rámci vyhlášení výročních knižních cen Magnesia
Litera dne 10. dubna 2022 v přímém přenosu ČT/Art. 500 vylosovaných čtenářů
získá poukázku na knihu od knihkupectví
Kosmas v hodnotě 200 Kč.

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO ZAČÁTEČNÍKY
Předběžné přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy pro začátečníky v Dobrušce můžete podávat od 1. března 2022 celý
měsíc osobně v informačním centru na předtištěný formulář, který tam bude k dispozici.
Přihláška obsahuje jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, případně i e-mailový
kontakt. Vlastní zápis do kurzu se uskuteční v sobotu 2. dubna od 9.00 do 12.00 hodin v kulturním domě a následně v informačním centru v otevíracích hodinách.

Cena kurzovného je 1800 Kč, cena gardenky 600 Kč. Platí se hotově při zápisu
2. dubna. Kurz se uskuteční v měsících září
– prosinec v Kulturním domě v Dobrušce.
Podrobné informace o průběhu kurzu, prodloužených a věnečku se dozvíte při zápisu.
Vyučují Mgr. Lucie Krtičková se svým tanečním partnerem Martinem Kupkou, reprodukovanou hudbu zajišťuje kulturní dům. V případě nejasností vám bližší
informace poskytne Miloš Kaňa – tel. 777 418 746.
(mk)

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2022
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
05. 03.
06. 03.
12. 03.
13. 03.
19. 03.
20. 03.
26. 03.
27. 03.
02. 04.
03. 04.

MDDr. Slouková Kamila
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Bahník František

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Pulická 99, Dobruška
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
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494 515 694
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
608 382 500
494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 323 152
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ZE ŠKOL
Studenti ze SŠ-PVC lyžovali v Rakousku
Zima je obdobím, kdy školy pravidelně
vyjíždějí na lyžařský výcvik. V nedávné
době některé školy lyžovaly na svazích
Rakouska nebo Itálie. Stop těmto zážitkům ale udělal koronavirus. Lyžařské
výcviky se buď nekonaly, nebo se přesunuly na svahy našich hor. Jenom odvážlivci vyrazili za skutečným lyžováním
do ciziny.
Mezi takové školy letos patřila i Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum
z Dobrušky, jejíž
studenti se vypravili
do rakouských Vysokých Taur. Dvacet čtyři odvážlivců
před samotným odjezdem
prošlo
náročnými
hygienickými opatřeními,
aby mohli necelý
týden strávit v malém tyrolském městečku Lienz na jihu
Rakouska, v jehož
okolí se nachází

37 kilometrů nádherných sjezdovek.
Ne všechny studenti za těch pár dní
projeli, ale ty, které zvládli, stály za to.
Asi největším zážitkem pro ně byla jízda
podzemním vláčkem na vrchol Mölltalerského ledovce, který leží ve výšce 3122
metrů nad mořem, a to vyjížděli z výšky
1267 m n. m. Sjezd do údolí pak byl dlouhý téměř osm kilometrů.
Jiný den vyjeli na vyhlídku Kals-Matrei do výšky 2422 m n. m. Na vrcholu
je moderní prosklená restaurace, ze které byl nádherný výhled na nejvyšší horu
Rakouska, monumentální Grossglockner
(3798 m n. m.). A s ním za zády si pak
sjezd dolů také užili.
A protože jim i celý týden svítilo sluníčko, vrátili se všichni studenti Střední
školy – Podorlické vzdělávací centrum
z Dobrušky plní zážitků a spokojení domů
s tím, že se sem v květnu vrátí. Tentokrát
ne na lyže, ale na rafty a kanoe. Zlákaly je
totiž zdejší divoké horské potoky a říčky,
které si také chtějí sjet.
(jme)

Lyžařský kurz s řadou zážitků
Poslední lednový týden
se v Deštném v Orlických
horách uskutečnil lyžařský
výcvikový zájezd žáků tříd
7. A a 7. B Základní školy Pulická. Kurz
absolvovalo 38 dětí a čtyři učitelé, kteří
zajišťovali dozor i výcvik na sjezdových
lyžích a snowboardu. Účastníkům kurzu
poskytl dobré zázemí penzion Anička.
Žáci absolvovali intenzivní lyžařský
výcvik. Téměř každý den dopoledne i od-

poledne cvičili své lyžařské dovednosti
na sjezdovkách v nedalekém lyžařském
areálu, ke kterému je dopravoval skibus.
Na sjezdovky se vypravili hned po snídani, do penzionu se vraceli na oběd
a po krátké obědové pauze je opět odvezli
zpět na svah.
Ve středu se obě třídy, i z důvodů preventivního odpočinku, vydaly na poznávací výlet po okolí Deštného, aby poznaly
místopis oblíbeného lyžařského středis-

ka. Během výletu žáci měli možnost zahlédnout několik psích spřežení spolu
s mushery, kteří se zúčastnili tradičního
Šediváčkova longu.
Každý večer byl pro žáky připraven
doprovodný program – beseda s horským
záchranářem Janem Hepnarem, přednáška
o bezpečnosti a pohybu na horách nebo
zábavné hry a teambuildingové aktivity.
Kurz všichni dokončili a domů se vrátili
unavení, ale spokojení.
Jan Chmelař
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Druháci se bavili s Dětmi z Bullerbynu
V průběhu ledna
se žáci 2. A ZŠ Františka Kupky pustili
do čtení knížky jedné z nejznámějších
autorek knih pro děti Astrid Lindgrenové
s názvem Děti z Bullerbynu. Dozvěděli se
mnoho zajímavostí – že zde stojí pouhé tři
domy a každý z nich obývá jedna rodina,
že se jedná o příběhy šesti dětí. Děti spolu
zažívají různá dobrodružství a společně
chodí do jednotřídky ve Storbynu. Nakonec si žáci malý Bullerbyn i s postavičkami dětí vyrobili.
(ip)

Á, bé, cé, dé, kočka přede… a my to všechno spočítáme!
O projektu České spořitelny Abeceda
peněz jsme se doslechli již před nějakou
dobou. Vzhledem k různým opatřením
spojeným s pandemií covid-19, karanténami a izolacemi nám ale chvíli trvalo,
než jsme se do něho zapojili. To čekání
však stálo za to!
Ve čtvrtek 3. února k nám do základní
školy Opočenská zavítala lektorka Romana Kaderková, aby nám představila
zážitkový program České spořitelny zaměřený na oblast finanční gramotnosti.

Hned v úvodu žáky
přiměřenou formou
seznámila s několika základními pojmy z bankovnictví.
Vysvětlila, co jsou
příjmy a výdaje,
k čemu lze využívat banku a jaká
jsou rizika finančních půjček. Současně
zjišťovala,

zda vědí, jak jejich
rodiče peníze získávají, jak se jmenuje
naše měna, kolik
druhů mincí a bankovek máme, co je
nutné zaplatit nejdříve a co si mohou
koupit teprve v tom
případě, kdy jim nějaké peníze zbydou.
Aktivitami v online
aplikaci nás hravou
formou
provázeli
dva fiktivní kamarádi Tomáš s Alenkou.
Prostřednictvím
interaktivní hry se
společně
snažili
pomáhat všem přítomným zorientovat
v zásadách správného hospodaření s penězi. Dívky i chlapci
doslova hltali každé
slovo, které bylo řečeno. Spolupracovali s nimi při plnění
úkolů na interaktivní tabuli a v návaznosti na diskuzi
18

samostatně řešili zadání v pracovních sešitech. Následně prezentovali výsledky
snažení spolužákům.
Součástí setkání byla také ukázka různých světových měn. A jen tak pro zajímavost…Víte, že nejsnáze padělatelné
bankovky jsou dolary? A že britská libra není papírová, nýbrž plastová? Klíč
od trezoru v bankách že se skládá ze tří
částí a balíček s milionem korun českých
je tak maličký, že tomu nemohl uvěřit
nikdo z nás? Největší úžas však vzbudily dva speciální stroje. Počítačky mincí
a bankovek s detektorem padělků, které si
mohli všichni prakticky vyzkoušet. Nejprve ve skupinkách počítali drobné mince
a poté zkontrolovali své součty mincomatem. A jak to dopadlo? Všichni to zvládli
na jedničku!
Musíme konstatovat, že projekt Abeceda peněz nemá chybu! Kromě spousty
nových informací z oblasti financí také
pobavil a posílil týmového ducha. A navíc
se můžeme ve výuce setkávat s Tomášem
a Alenkou i nadále a hravou, kreativní
a zábavnou formou úspěšně uskutečňovat
průzkumné cesty světem peněz dospělých. Všem školám doporučujeme a moc
děkujeme paní Romaně Kaderkové. Byla
vážně perfektní!
ZŠ Opočenská, Dobruška
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Erasmus není jen pro vysokoškoláky
Program Erasmus rozhodně není jen
pro vysokoškoláky. Vycestovat do zahraničí můžete už na základní či střední škole. Pro bližší informace navštivte
webové stránky www.erasmusroste.cz
a www.dzs.cz.
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je
česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Hlavním cílem
je usnadňovat mezinárodní spolupráci
ve vzdělávání a podporovat zapojení co
nejširšího spektra jednotlivců i institucí
do mezinárodních aktivit.
Agentura poskytuje informační, poradenské a analytické služby pro všechny
cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Partnery DZS jsou především školy a další
vzdělávací instituce, neziskové organiza-

ce a firmy, místní samosprávy, ale i jednotlivci – hlavně studenti a studentky,
pedagogové a pedagožky, lidé z vedení

všech typů škol, pracovníci s mládeží,
vzdělavatelé dospělých a další odborná
veřejnost.
(re)

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Kynologie Dobruška v roce 2021: úspěšně složené
zkoušky a vydařené klubové závody
Přes omezený začátek kolektivního výcviku (duben 2021) dokázali psovodi ze
Základní kynologické organizace Dobruška v minulém roce úspěšně složit dvanáct
zkoušek podle Mezinárodního zkušebního
řádu a Národního zkušebního řádu.
V naší organizaci jsme pořádali zkoušky třikrát – v květnu (rozhodčí Ševčík),
v červnu (Vyčítal) a v říjnu (Nekvapil).
A to nejen pro naše členy, ale i psovody
ze ZKO Opočno, Rychnov a Praha! Krásných výsledků dosáhli ze ZKO Dobruška
(ze 100 možných bodů): Sobotka FPr1
- 91 b., FPr2 - 91 b., Kurlandová FPr1 -

88 b., FPr2 - 98 b., Lepš IFH2 - 94 b., Moravec IFH2 - 95 b., IFH2 - 90 b., Brožová
IFHV - 87 bodů., za ZKO Opočno - Karolína Pinková FPr3 - 80 bodů, IFH2 - 98
bodů! Jedná se o zkoušky stopařské, podle
Mezinárodního zkušebního řádu (MZŘ).
Zkoušky z poslušnosti složil Sobotka
IGP1, Petr ZZO, BH-VT a Bílek BH-VT.
Ve školičce (kurzech) pro začínající
pejskaře se vystřídalo 26 zájemců o výcvik. Je pro nás i naše město dobrou vizitkou, že naši základní kynologickou
organizaci vyhledávají lidé nejen z Dobrušky, ale i z okolí. Několik z nich se již

zaměřilo
vyloženě
na sportovní kynologii, chtějí se svými psy
také skládat všestranné zkoušky či jezdit po závodech.
Závody v roce 2021 byly kvůli covidu-19 ještě hodně omezeny. Dva naši
psovodi se zúčastnili závodů v Náchodě
,,O pohár 28. října‘‘. V kategorii ZZO1
obsadili - 3. místo (Brožová) a 6. místo
(Novotný). Psovod Josef Moravec se probojoval až do celostátní Výběrové soutěže
stopařů v Bochovicích!
Klubové závody ZKO Dobruška jsme

Ilona Brožová na závodech ,,O pohár 28. října‘‘ v Náchodě obsadila v kategorii ZZO1 třetí místo.
19
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Nejlepší trio loňských Klubových závodů ZKO Dobruška.
v roce 2020 museli vynechat, tak jsme
velmi rádi 18. září 2021 opět navázali
na tradici a psovodi si vyzkoušeli, jak se
jim výcvik daří. Jejich výkony posuzoval
rozhodčí Mgr.et Mgr. Kubeš, který nás
upozornil na chyby a poradil, jak se psy
lépe pracovat. Zvítězil Martin Novotný
se Sendy (na snímku uprostřed), druhá
skončila Markéta Sobotková s Granny

a na třetí místo obsadil Mgr. Andrej Kovár s Indianem. Pobavili jsme se i při lehkém branném závodu a vyzkoušeli jsme si
sportovní lukostřelbu. Po dlouhé době to
byla zdařilá odpočinková akce.
Těšíme se, že i rok 2022 bude neméně
úspěšný jako ten předcházející!
Základní kynologická organizace
Dobruška

Školička pro začínající pejskaře přilákala
v loňském celkem šestadvacet zájemců.

Loutka na provázku
Na pololetní prázdniny jsme s dětmi
vyjeli na projektový den do Divadla Drak
v Hradci Králové. Celé dopoledne bylo
nabité novými zážitky a zkušenostmi.
Lektoři Divadla Drak nás provedli Dračím
bludištěm, kde jsme se pomocí zábavných
úkolů a otázek seznámili s historií Draku,
ale i s postupy a přípravami jednotlivých
divadelních inscenací. V Dračí laboratoři
bylo k vyzkoušení a prozkoumání mnoho multimediálních prvků. Děti se mohly stát režiséry, osvětlovači, zvukaři či
kostyméry. Vyzkoušely různé divadelní
profese a triky. Například pomocí zvuků
a světel přivolaly bouřku, vichřici či Vá-
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noce, zkusily otáčivé
jeviště, promítání filmu do vodní mlhy,
návrh kulis i Továrnu
na absolutno. V pracovní dílně byly pro každého připraveny komponenty k výrobě vlastní dřevěné
loutky marionety. S pomocí lektorů divadla sestavily děti pohyblivé tělo. Pak
už zapracovala fantazie každého z dětí.
Z textilií vytvořily pro své loutky vhodné
šaty, vlasy a ozdoby. Domů si každý odvezl tu svoji jedinečnou loutku - princeznu,
vodníka, sněhovou královnu, Pipi punčochatou a mnoho dalších.
(pč)

Voda, voděnka
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž ke Světovému dni vody. Voda je klíčem k žití
i přežití. Voda je pro nás nepostradatelná.
Vodu potřebujeme my lidé, zvířata, rostliny, prostě veškerý život na planetě. Zamysli se nad tím, kde se voda bere, jaký je
život pod hladinou, jaká znáš vodní skupenství, jaký užitek i zábavu přináší voda
do tvého života. Při tvorbě obrázku můžeš
kreslit, malovat, stříhat, lepit nebo použít
netradiční výtvarné techniky.
Soutěžíme v kategoriích:
A) mateřská škola
B) 1. - 4. třída ZŠ
C) 5. - 9. třída ZŠ
Všechny práce budou vystaveny v prostorách DDM, nejlepší práce z každé kategorie budou odměněny. Obrázky doneste
do DDM do 18. března.
A nezapomeňte: Kdyby vody nebylo,
nic by tady nežilo!
(pč)
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Vješák otevřel
novou kapitolu
S novým rokem klub Vješák otevřel zcela
novou kapitolu. Možná se ptáte, jakou. Celý
volnočas se přestěhoval do nových prostor na dobře, známé místo všech dobrušských i přespolních labužníků zmrzliny. Nová
adresa Vješáku je Opočenská 103, které lidově říkáme „Stotrojka“ a nachází se hned naproti poště a veřejných WC. Vješák je
určený pro účastníky od 12 let, nebo-li děti, které se momentálně
nacházejí v šesté třídě, a je otevřen v pondělí a čtvrtek od 16
do 18 hodin. Pro menší děti prvního stupně je každou středu
od 16 do 17.30 hodin otevřen klub Vješáček, který nabízí podobné aktivity. Těšíme se na každého zájemce.
Za tým Vješáku a Vješáčku Bc. Ondřej Falta

Umíte plést? Baví vás ruční práce?
Přijďte mezi nás. Tedy
do kroužku ručních prací,
kde se zaměříme hlavně
na pletení a háčkování,
které se opět stává velmi
oblíbenou činností a koníčkem. Kroužek
je určený pro všechny zájemkyně od pat-

nácti let, které mají minimálně základní
znalosti v tomto oboru a které vědí, jak se
drží háček a jehlice. Horní věková hranice
není už tak důležitá…
Naše společná setkání budou nejen příjemným „poklábosením“ nad klubíčkem
vlny, ale hlavně si při nich předáme nové

nápady a zkušenosti z vlastní pletařské
tvorby. A třeba také vytvoříme něco úžasného pro sebe a své blízké. Scházely bychom
se pravidelně jedenkrát týdně nebo jednou
za čtrnáct dní. To už bude záviset na naší
domluvě. Místem našeho setkávání se stane
malá zasedací místnost v Hotelu Dobruška.
A kam a komu se máte přihlásit? Jaroslava
Hendrychová - tel. 602 121 217.
(jme)

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Co se děje v jarní přírodě?

Barevná tma

Spolky Doteky naděje a Městská organizace seniorů Dobruška pro vás připravily několik pozvání.

V listopadu 2021 vás spolek Doteky naděje zval na další podvečer, kdy měla Barevná tma ukázat své barvičky. Bohužel, vládní
covidová opatření naši akci překazila. Nyní máme pro vás dobrou
zprávu – jarní Barevná tma se uskuteční ve čtvrtek 31. března
v 17.30 hodin ve velkém sále Společenského centra – Kina 70.
Všechny účinkující děti, ať již ty zdravé, ale i ty hendikepované, pilně procvičují svá vystoupení. Už dnes se těší,
až uslyší potlesk všech, kteří naše pozvání přijmou. Společně rozsvítíme svět o spoustu jiskřiček velké radosti.
Vstup na akci je volný. Vstupenky si můžete vyzvednout
od 15. března osobně v Informačním centru v Dobrušce. Můžete si je ale i zamluvit na níže uvedených kontaktech a před
samotným začátkem programu pro vás budou připraveny
v šatně společenského centra. Jen vás moc prosíme, abyste
opravdu přišli, pokud si vstupenky zajistíte.
Za všechny, kteří se na vás těší, zvou
Renata, Petr Tojnar a Martin Odl

NA SLOVÍČKO
Ve středu 2. března v 9.30 hodin se sejdeme v Rýdlově vile,
abychom si společně užili posezení u voňavé kávy. Vedle sladkého překvapení budete ochutnávat i různé druhy pomazánek.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 17. března v 16 hodin na vás bude čekat v Rýdlově vile host, který nám bude vyprávět o jarní přírodě a o všem,
co se v ní děje v tomto čase. Občerstvení bude zajištěno.
Dny s nadějí a úsměvy vám přejí
Petr Tojnar a Renata se svými psími kluky
Kontakty, dotazy a přihlášky:
renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz
mobil 732 262 600, tel. 494 622 953
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Akce Ukliďme svět slaví třicet roků!
Dobrovolnická akce Ukliďme svět,
kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos slaví třicet
roků. Termín pro jarní akce Ukliďme
svět je stanoven na sobotu 26. března.
Po dvou letech, kdy větší dobrovolnické akce značně omezovala pandemie
covid 19, se konečně čeká větší účast.
Příroda po dvou letech útlumu pomoc
dobrovolníků potřebuje!

Organizátoři místních akcí se mohou
přihlašovat na stránkách www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. Zároveň také mohou od ČSOP žádat materiální
i informační podporu. Žádanka o zaslání
rukavic a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne týden
před hlavním úklidem. „Je důležité, aby
dobrovolníci své přihlášky odeslali včas.

Do velkého jarního úklidu se vloni zapojili rovněž
dobrušští skauti. Výsledkem akce, která se uskutečnila ve spolupráci s městem Dobruškou, bylo dvacet
pytlů naplněných odpadky.

Nepořádek v příkopech u silnice
vedoucí z Dobrušky do Domašína nenechal vloni na jaře lhostejné dvě kamarádky z Dobrušky.
Tereza Krištofová a Kristýna
Predecká vyčistily tříkilometrovou trasu a odpadky naplnily
čtyři velké plastové pytle!

Balíčky se tak stihnou připravit a odeslat
před hlavním termínem úklidů,“ sdělila
koordinátorka kampaně Veronika Andrlová. Místní akce Ukliďme svět lze konat
během roku kdykoliv. Na konci srpna
však bude možná další rozesílka materiálů
určených pro podporu podzimních úklidů.
Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické
soutěže. První z nich bude „Před a po“,
která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm. Druhou fotografickou
soutěží bude „Fotografie z akce“, která
přináší neomezenou míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější
fotografie budou mít největší pravděpodobnost výhry. Kromě toho jsme pro letošek připravili také „videosoutěž“ z úklidu,
o odpadcích, o recyklaci nebo jen o tom,
jak třídíte u vás doma. Pravidla soutěží
budou rovněž zveřejněna na stránkách
www.uklidmesvet.cz.
(va)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V březnu oslaví významná životní jubilea
František Horský
Marie Hejzlarová
Zdeňka Doležalová
Rudolf Skalický
Jaroslav Popelář
Jiří Bašek
Jozef Hajdúch
Ladislav Rybín
Marie Netíková
Ing. Josef Novotný
Josef Derner
Marie Dernerová
Ing. Tomáš Nentvich
Miloš Sazima
Marie Vondřejcová
Jaroslav Koleno
Hanelori Ničová

94 let
94 let
92 let
90 let
90 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Zd. Nejedlého
Dobruška, Čs. odboje
Dobruška, Solnická
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Mírová
Dobruška, Pulice
Dobruška, Pulice
Dobruška, Solnická
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Šubertovo nám.
Dobruška, Mělčany
Dobruška, Mělčany
Dobruška, K. Michla
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Mělčany
Dobruška, 1. máje

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.
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ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V lednu z našich řad odešli
Miroslava Melišová
Milena Grulichová
Josef Flígr
Miroslava Albrechtová
Čest jejich světlé památce!

1941
1930
1948
1932

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V renesanční radnici na náměstí F. L. Věka se v pátek
28. ledna uskutečnilo vítání nových občánků města Dobrušky,
kterého se zúčastnily tyto děti:
Benešová Nikol
Kárník Jakub
Hrochová Kateřina
Šandorková Barbora
Špinlerová Rozárie
Hellinger Vítek
Veverková Denisa
Zavřel Matěj
Matysová Elen Karolína
Vacek Vincent
Burda Milan
Veselý Jan
Nástraha Josef
Cvejnová Michaela
Vintera Jáchym
Matuská Johana
Špaňo Vojta
Méder Noemi

Dobruška, Pulice
Dobruška, Domašínská
Dobruška, č.p. 213
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Křovická 287
Dobruška, Domašínská
Dobruška, Pulická
Dobruška, Fr. Kupky
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Domašín
Dobruška, Poddomí
Dobruška, Spáleniště
Dobruška, Domašínská
Dobruška, Šubertovo nám.
Dobruška, Mírová
Dobruška, K. Michla
Dobruška, Domašínská
Dobruška, Mělčany

Při každém vítání občánků se pořizují fotografie dětí
s rodiči a DVD se záznamem
celého obřadu. Upozorňujeme rodiče a příbuzné, že si je
mohou zdarma vyzvednout
na odboru dopravy a správy
vnitřních věcí – matrice.
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ZE SPORTU
Vyhlášení nejlepších sportovců Dobrušky za rok 2021
Tradiční akce na tradičním místě. Velký sál Společenského
centra - Kina 70 ve středu 26. ledna patřil dobrušským sportovcům. Uskutečnilo se zde slavnostní vyhlášení nejlepších
sportovců Dobrušky za rok 2021 včetně zasloužilých trenérů
a funkcionářů místních klubů a oddílů. Uděleny byly rovněž dvě
zvláštní ceny výjimečným sportovkyním - florbalistce Marii Havlíčkové a házenkářce Petře Vošlajerové.
Galavačerem provázel Jiří Rejman, sportovní komentátor
České televize a moderátor zábavně-publicistického televizního pořadu Gejzír, který svým profesionálním výkonem přispěl
k vysoké úrovní slavnostního večera. V doprovodném kulturním
programu se představil zpěvák Tomáš Bartoš, jehož vystoupení
ocenili diváci potleskem.
Starosta Petr Lžíčař ve svém vystoupení poděkoval všem oceněným sportovcům, trenérům a funkcionářům za reprezentaci
města, kraje a České republiky. Ocenil jejich kvalitní výkony jak
na domácích, tak zahraničních sportovištích a popřál hodně sportovních úspěchů v letošním roce.
GALERIE OCENĚNÝCH
JEDNOTLIVCI
SK DOBRUŠKA - ODDÍL ATLETIKY
Kateřina Štětinová 18. místo na MČR v běhu na 800 m, 2. místo v krajském přeboru v běhu na 800 m, členka stříbrné štafety
4x300 m v krajském přeboru, členka bronzové štafety 4x60 m
v krajském přeboru, 9. místo na Evropských atletických hrách
v běhu na 1500 m.
Martina Frejvaldová - držitelka krajského rekordu v hodu oštěpem 400 g mladších žákyň, krajská přebornice v hodu oštěpem
400 g, v běhu na 60 m překážek a v pětiboji, vítězka mezikrajového utkání mladšího žactva v hodu oštěpem, 2. místo v krajském přeboru v hodu oštěpem 500 g (v soutěži starších žákyň
ještě jako mladší žákyně), 2. místo v krajském přeboru v hodu
míčkem, členka stříbrné štafety 4x300 m v krajském přeboru,
členka bronzové štafety 4x60 m v krajském přeboru starších
žákyň.

Slavnostní večer uváděl Jiří Rejman, sportovní komentátor České televize.
Magdaléna Ovčariková - krajská přebornice v běhu na 300 m
a 1500 m, 10. místo na Evropských atletických hrách v běhu
na 800 m.
Ondřej Čáp - 2. místo MČR veteránů v silničním běhu na 10 km,
3. místo MČR veteránů v běhu na 10 000 m na dráze, 4. místo
MČR veteránů v půlmaratonu, 5. místo MČR veteránů v maratonu a 5. místo Memoriál Josefa Odložila v běhu na 1500 m.
T. J. SOKOL DOBRUŠKA - ODDÍL BADMINTONU
Lukáš Patzák - 9. místo ve dvouhře a smíšené čtyřhře a 5. místo
ve čtyřhře na MČR v kategorii U15, oblastní přeborník ve dvouhře, stříbrný ve čtyřhře a bronzový ve smíšené čtyřhře, konečné 9. místo ve dvouhře i čtyřhře, 15. místo ve smíšené čtyřhře
na žebříčcích GP 2021.
SCARPA SKIALPINKLUB ORLICKÉ
HORY
Jan Pochobradský - Letohradský triatlon
- 1. místo, Decimuž Litomyšl, triatlon - 1.
místo, Triatlon Ústí nad Orlicí - 1. místo,
Jablomann triatlon - 3. místo, Pastvinský
triatlon - 3. místo, Orlický Bloudil, závod
dvojic MTBO - 3. místo, Říčkovský Golem, triatlon - 5. místo. Celkové hodnocení Středečního poháru - 3. místo. Duatlon
Žamberk MČR - 7. místo, Běh Dobruškou,
běh 10 km - 4. místo, mezinárodní závody
HSJizerské hory, závody Horských služeb
- 2. místo.

KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU
Mikolaj Dutkowski - MČR na klasické
trati – 15. místo, MČR na krátké trati – 31.
místo.
Martin Janda - MČR v nočním OB (kat.
H40) – 2. místo, ČR na klasické trati (kat.
Tradičně početné zastoupení mezi nejlepšími sportovci Dobrušky měli členové atletic- H40) – 6. místo
Lenka Stolinová - MČR rogaining (katekého oddílu.
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gorie ženy) – 3. místo.
TRICLUB DOBRUŠKA
Pavel Moravec
Triatlon – 2. místo Pro každého Hradec, 2. místo Račický olympijský (1500, 40, 10), 7. místo Superprestige - MČR Brno (750,
20, 5).
Běh – 2. místo Běh Dobruškou 5 km, 2. místo O pohár Sedloňova
10 km, 2. místo Velká cena Metuje 10 km (čas 37:48).
KOLEKTIVY
SK DOBRUŠKA - ODDÍL ATLETIKY
Družstvo mužů ve složení: Petr Čáp, Slavomír Bílek, Lukáš
Seidl, Ondřej Locker, Jiří Touc, Robert Kopecký, Ondřej Čáp,
Robin Weiss, Jakub Pacina, Adam Ovčarik. Kapitán: Petr Čáp. 2.
místo v krajském přeboru družstev KH kraje.
Družstvo A přípravky žákyň ve složení: Lucie Odlová, Monika
Skálová, Noemi Koďousková, Veronika Škopová, Karla Šanovcová, Adéla Hlávková, Sabina Hlávková, Natálie Drašnarová.
Kapitánka: Monika Skálová. 2. místo v krajském přeboru družstev KH kraje.
Štafeta 4x300 m starších žákyň ve složení: Kateřina Štětinová,
Martina Frejvaldová, Pavlína Popová a Viktorie Fejová. Kapitánka: Pavlína Popová. 2. místo v krajském přeboru družstev KH
kraje.
T. J. SOKOL DOBRUŠKA - ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
Mladší žákyně - 1. místo v Oblastním přeboru a 2. místo v Poháru ČR. Kapitánka Magdaléna Čtvrtečková.
KUŽELKÁŘSKÝ KLUB DOBRUŠKA
Senior tým - vítězné družstvo jubilejního 10. ročníku Senior ligy
Královéhradeckého kraje 2021 v konkurenci 11 týmů, před Draky Trutnov a Kumpány Vrchlabí. Dobrušský tým navázal na svá
vítězství z let 2017 a 2019. Startoval ve složení: Jan Králíček,
Vladimír Gütler, Marie Frydrychová a Jan Sedláček.
TRENÉŘI, CVIČITELÉ
SK DOBRUŠKA - ODDÍL ATLETIKY
Luboš Dyntera - trenér družstva přípravky, které se umístilo
na 2. místě v krajském přeboru družstev
SK DOBRUŠKA - ODDÍL FOTBALU
Vladimír Zrzavý - dlouholeté a příkladné působení v trenérské
pozici u mládežnických kategorií od mladších žáků až po starší
dorost fotbalového oddílu. Aktuálně působí na pozici hrajícího
trenéra B-mužstva mužů, které je složené převážně z odchovanců, kteří prošli jeho rukama.

Mezi oceněnými byl rovněž fotbalový trenér Vladimír Zrzavý.
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T. J. SOKOL DOBRUŠKA - ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
Tomáš Lenfeld - trenér úspěšného družstva mladších žákyň - 1.
místo v Oblastním přeboru a 2. místo v Poháru ČR.
KČT DOBRUŠKA
Ladislav Kubec - dlouholetá aktivní činnost v KČT při organizování vycházek a akcí pro turisty i širokou veřejnost.
T. J. SOKOL DOBRUŠKA - ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
Miroslav Jelen - dlouholetá činnost a propagace národní házené,
byl 20 let předsedou oddílu, mnoho let byl členem Výkonného
výboru Svazu národní házené. Je to bývalý vynikající hráč, levoruký útočník, který několikrát reprezentoval oddíl jako hráč
Výběru Čech v mezizemských utkáních Čechy-Morava. Několik
let jako trenér vedl družstvo „A” mužů v 1. lize a 2. lize, s nimi
získal doposud nejlepší umístění pro Dobrušku v 1. lize - 4. místo v soutěžním ročníku 2010/2011.
Milan Dubský - dlouholetá činnost a propagace tohoto národního sportu v oddílu národní házené. Je to bývalý vynikající
brankář. Několik let jako trenér vedl družstvo starších žáků a následně dorostenců, s kterými několikrát postoupil na Mistrovství
ČR a Pohár ČR mládeže.
ZVLÁŠTNÍ CENY
Petra Vošlajerová (roz. Laštovičková)
Jelikož i na národní házenou měla vliv
celosvětová koronavirová pandemie, ligové
ročníky 2019 a 2020
se anulovaly. V roce
2021 se vyhlašování
nejlepších házenkářů roku změnilo. Byli
oceněni nejlepší házenkáři a házenkářky desetiletí (2010
až 2019). Hodnocení
hráčů probíhalo dle
bodování
jednotlivých ligových trenérů
za uplynulou desetiletou éru. Dobrušská
útočnice v anketě zvítězila a stala se tak
nejlepší národní háZvláštní cenu převazala rovněž Petra zenkářskou České reVošlajerová, která se stala nejlepší ná- publiky
uplynulého
rodní házenkářkou uplynulého desetiletí. desetiletí.
Marie Havlíčková - florbalová reprezentantka ČR, pocházející z Deštného v Orlických horách, která prošla oddílem FBC
Dobruška. Přes Hradec Králové a pražský Chodov se prosadila
do národního týmu a zahrála si na loňském světovém šampionátu
dospělých ve Švédsku.
(dr, eda)

Starosta Petr Lžíčař předává Zvláštní cenu florbalové reprezentantce ČR Marii Havlíčkové, která prošla oddílem FBC Dobruška.
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Výstava zachytila úspěšných devadesát let
národní házené v Dobrušce
Devadesát let národní házené v Dobrušce zachytila lednová výstava v malém sále Společenského centra - Kina
70 kina. Návštěvníci mohli zhlédnout
historické dokumenty, dresy, míče, fotografie a seznámit se s úspěchy oddílu. Dobrušští házenkáři a především házenkářky se pyšní mnoha
tituly mistrů republiky, vítězů národního poháru. Pozoruhodné
jsou i úspěchy jednotlivců, jimž vévodí nositelka titulu mistr
sportu Hana Vondráčková nebo nejlepší národní házenkářka České republiky uplynulého desetiletí Petra Vošlajerová. Vernisáž
unikátní výstavy byla dobrou příležitostí k setkání členů oddílu národní házené, kteří zavzpomínali na roky strávené na hřišti
za sokolovnou.
(eda, dr)

PALEC NAHORU
Opravy výmolů na vozovce
Pracovníci dobrušských technických služeb pravidelně opravují výmoly na vozovkách vzniklé během zimy v ulicích města. Na snímku jsou zachyceni
při opravě křižovatky Solnické a Laichterovy ulice.

Dobrušský zpravodaj

PALEC DOLŮ
Vandalský útok na kovárnu
O vandalských řáděních sprejerů jsme informovali v minulých číslech Dobrušského zpravodaje. Vandalskému útoku nebyla ušetřena ani jedna
z kulturních památek města – kovárna u kostela
sv. Václava. Odsouzeníhodný čin je vyšetřován Policií ČR.

Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Leoš Dragúň (dr),
e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz, tel. 778 536 600.
Redakční rada: Bc. Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Jana Hedvičáková (jh),
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný.
Autor fotografie z koncertu Hradišťanu na titulní straně:
Pavel Štěpán.
Autoři fotografií: Pavel Štěpán, Petr Lžíčař, Miroslav Sixta,
Leoš Dragúň, Dana Ehlová, Tereza Pecenová, Honza Ježdík,
Miloš Kaňa, Lukáš Hvězda.
Archivy: města Dobrušky, vlastivědného muzea, městské knihovny,
Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum,
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Masopust v Přepychách aneb
Život se vrací do normálních kolejí
Prostranství u hasičské zbrojnice v Přepychách zaplnila v sobotu 12. února po ránu
pestrobarevná mnohočetná a skvěle naladěná družina účastníků – po ročním půstu tu
opět proběhlo zahájení masopustu.
„Snad se konečně vrací život do normálních kolejí,“ pronesla
s úlevou Zdeňka Seidelová, starostka Přepych, krátce poté, co
před devátou ranní povolila ve své obci masopustní rej.
Jakmile bylo uděleno povolení, listinná žádost oštemplována
a stvrzena podpisy, začala hrát řízná muzika a Masopust vyzval
k tanci starostku. Taková událost se musí řádně oslavit, proto
se vzápětí připojili ostatní maskovaní masopustníci – Karkulka,
medvědář s medvědem a medvíďaty, nevěsta, smrtka, sněhuláci,
čaroděj i rychtář.
A pak se už průvod vydal k prvnímu stavení, kam s ním dorazi-

lo i veselí, které všem velmi dlouho
chybělo. Muzikanti zahráli na přání
a maskovaní dospěláci nastavili s ohledem na dodržování hygienických opatření - vlastní štamprličky,
do kterých jim panímáma s pantátou
nalili lahodné moky několika barev.
Po dlouhé době si všichni společně
připili na zdraví! Na posilnění před
dlouhou cestou do všech částí vesnice nechybělo voňavé uzené a pro milovníky sladkého vynikající
žloutkové věnečky.
Zkrátka v Přepychách díky místním spolkům dodržují tradice
a masopustní průvod pořádaný spolkem PROPŘEPYCHY je jednou z nich.
(eda)

Závodiště v Dobřanech ovládli jezdci
na motorkách s lyžaři na lanech
Dalším důkazem návratu k lepším časům se staly závody v motoskijöringu, které
13. února uspořádal Automoklub v Dobřanech v Orlických horách. Na místním závodišti se bojovalo o co nejlepší umístění v SHIVA KTM CUPU
- Mistrovství České republiky a Orlickém poháru.
Podle informací se organizátoři před samotnými závody pořádně zapotili – stavba tratě totiž probíhala od úterý do sobotních
nočních hodin, ale výsledek stál opravdu za to. Den D - neboli
neděle 13. února - byl pak třešničkou na dortu, neboť pořadatelům hrálo do karet snad úplně vše. Azurově modrá obloha, teplota kolem nuly, dostatek sněhu, zájem posádek jak s licencí, tak
bez ní a samozřejmě také spousta diváků.
Během rozjížděk i finále nebyla o dramatické momenty nouze a letošní závody v tomto výhradně zimním sportu si
užili všichni – jezdci na crossových motorkách, odvážní lyžaři na lanech, zaplněná hlavní tribuna a také diváci kolem tratě.
Díky do Dobřan!
(eda)
28
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
březen 2022
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45,
☎ 494 629 668, 603 373 752 a 725 048 991

přehled akcí
KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746

PROVOZNÍ DOBA V BŘEZNU

Středa 2. března v 19.00
Taneční kurz pro pokročilé - (závěrečná 8. lekce)

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.

Pátek 4. března v 19.30
Reprezentační ples Střední školy – Podorlické vzdělávací
centrum. K poslechu a tanci hraje skupina Pokrok.

DŮM FRANTIŠKA KUPKY
Listopad – březen: prohlídky je možné objednat pro školní a jiné
skupiny nebo individuálně na všední dny na tel. 603 373 752.

Sobota 12. března v 8.00
Výroční schůze Českého rybářského svazu – místní organizace
Opočno

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.

Středa 16. března v 19.00
Koncertní vystoupení – Veselá Trojka. Koncert proběhne při
stolovém uspořádání.

RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou. Prohlídku
je ve vedlejší sezoně (říjen – duben) možné objednat v informačním centru na tel. 494 629 581 nebo v muzeu na tel. 725 048 991.
VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile.
Říjen – duben zavřeno.
SYNAGOGA
Přednáškové úterky
JIŘÍ MACH:
JAK SE POZNÁVALA DOBRUŠSKÁ MINULOST
Úterý 15. března v 17 hodin
Odložená přednáška spoluautora výstavy Sedm zastavení sedmi staletí, historika a dlouholetého ředitele dobrušského muzea
Mgr. Jiřího Macha, který přiblíží dobrušské historiky a jejich
dílo, zmíní kroniky a kronikáře a popíše trpělivou práci při poznání minulosti našeho města. Občerstvení zajištěno, vstupné
dobrovolné.
AKCE
PROHLÍDKA DOMU FRANTIŠKA KUPKY
Sobota 26. března v 16 hodin
Přijďte si mimo sezonu prohlédnout novou expozici
v ulici Fr. Kupky čp. 323,
v domě, kde vyrostl světově známý malíř František
Kupka. Instalací vás provede vedoucí muzea. Pro děti
je připravena hernička, kde
mohou tvořit nebo se dívat
na pohádky o malování. Délka cca 30 minut, maximální počet 20 osob. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 17. března v 19.30
Koncertní vystoupení Luboše Pospíšila 5P.
Luboš Pospíšil koncertuje
s obnovenou skupinou 5P,
kterou dále tvoří kytarista
Mirek Linhart, klávesista
a kapelník Ondřej Fencl, bubeník Jakub Nývlt, baskytarista Martin Štec a perkusista
Michal Hnátek. I tento koncert proběhne při stolovém
uspořádání.
Pátek 25. března v 20.00
XVIII. Ples VGHMÚř Dobruška. Ples pořádá Svaz vojáků
z povolání. K poslechu a tanci hraje taneční orchestr Bumble
Bee Band.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Výstava výtvarníků ze ZUŠ Dobruška
PŘÍBĚH UMĚNÍ
V březnu 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 městského úřadu.
UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu
poskytne kurátor František Nagy – tel. 721 537 933.
29
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KNIHOVNA
Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738
VÝPŮJČNÍ DOBA:
Oddělení pro dospělé:
pondělí, úterý, středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.30
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 14.00
Ve čtvrtek je knihovna pro veřejnost uzavřena.
Oddělení pro děti:
pondělí 12.30 – 17.00
středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00
Výstava ve foyer knihovny na měsíc březen:
PALIČKOVANÁ KRAJKA
Klub přátel paličkované krajky Opočno vás zve na jarní výstavu
v dobrušské knihovně.
KPPK zahájil svou činnost po kurzu v roce 2008. O tři roky později vstoupil pod organizaci Sokola Opočno. Od té doby pořádá
pravidelné výstavy v Opočně i v širokém okolí. V současné době
má čtyři stálé a tři hostující členky.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
STROM ŽIVOTA S KAMENEM – 12. března od 13.30 - kurz
drátování s Martinou Horákovou. Vyrobíte si 3D dekoraci z černého drátu. Na kurzu lze zakoupit materiál k dalšímu vyrábění.
Cena kurzu včetně materiálu 270 Kč.
VODA, VODĚNKA - Výtvarná soutěž pro děti do 18. března.
Více informací uvnitř listu.
VELIKONOČNÍ DEKORACE Z ŠUSTÍ – 21. března od 8.30
– 10.30 – vyrábění z kukuřičného šustí s Janou Jarkovskou. S sebou vyfouklé vejce, nůžky, přezůvky.
Přihlášky na všechny akce předem v DDM nebo ☎ 494 621 505
📞 605 396 466.
Připravujeme na letní prázdniny
Léto s pampeliškou – 1. července od 8-15 hodin, prázdninový
program pro školní děti.
Minecraft dobrodružství v podivném lese - od 1. srpna do 5.
srpna a od 8. srpna do 12. srpna - všestranně zaměřený stanový
tábor v Mělčanech pro děti od 1. do 7. třídy. Děti se mohou hlásit
i na jednotlivé týdny
Víkendový řezbářský kurz – na táborové základně v Mělčanech pátek 5. srpna od 18 hodin do neděle 7. srpna do 16 hod.
Taneční tábor – 14. srpna –21. srpna, ubytování v rekreačním
zařízení Radost v Plasnicích, vhodné pro děti od 1. třídy.
Přihlášky a bližší informace v DDM, Domašínská 363,
☎ 494 621 505 📞 605 396 466
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HISTORICKÁ KOVÁRNA
Kostelní 364
KOVÁŘSTVÍ POŽÁR – otevírací doba
Březen: pondělí a středa 16.00 – 18.00,
sobota 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00.

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
Vilém Veverka – hoboj
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
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IXKO
IXKO - Církev bratrská v Dobrušce
Dobruška, Zd. Nejedlého 574,
☎ 736 788 254, e-mail: dobruska@cb.cz, www.ixko.eu
kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor
BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 hodin v Kině 70.
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
V pastoračním centru (za farou):
AWANA (klub pro děti od 6ti let do 4. třídy ZŠ) - každé pondělí
v 16.30 hodin.
Royal Rangers (klub pro děti od 3. třídy ZŠ) - každé úterý
v 16.00 hodin.
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. března v 10.00
SRDCE NA DLANI
Repríza české romantické komedie od režiséra Martina Horského. Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy
a kde nás potká. V hlavních rolích: Vladimír Polívka, Eliška
Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka
a mnoho dalších. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 95 min.
Čtvrtek 3. března ve 20.00
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Repríza české komedie od režiséra Jiřího Havelky (Vlastníci).
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Mldeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 90 min.
Pátek 4. března ve 20.00
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Repríza české komedie od režisérky Marty Ferencové. V hlavních rolích: Tereza Kostková, Simona Babčáková, Soňa Norisová, Dominika Morávková, Anna Šišková a mnoho dalších.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 117 min.
Sobota 5. března v 17.00
BATMAN
Premiéra amerického dramatického akčního filmu. Dva roky
slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům,
zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a vysoce postavených osobností má osamělý mstitel jen několik důvěryhodných spojenců.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 175 min. České znění.
Sobota 5. března ve 20.00
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Repríza české komedie od režiséra Jiřího Havelky (Vlastníci).
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

KONCERT
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. Hostem večera
bude také český zpěvák, frontman populární české skupiny
Chinaski a příležitostný herec Michal
Malátný. Předprodej
vstupenek na webu
w w w. k i n o . m e s t o dobruska.cz, v pokladně Kina 70
a v IC Dobruška byl
již zahájen.
MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ K MDŽ
Úterý 8. března ve 13.00
SRDCE NA DLANI
Repríza české romantické komedie od režiséra Martina Horského. Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kč. 95 min.
PŘEDNÁŠKA
Úterý 8. března v 18.00
EXPEDICE BORNEO
Ostrov lovců lebek, nosatých opic a sloních trpaslíků
Budeme brouzdat rušnými
přístavy, ochutnáme pečené
ryby. Město KUCHING nás
překvapí moderním mostem.
Uchvátí nás prales, vegetace,
obrovský květ RAFLÉZIE,
LÉTAJÍCÍ VEVERKY a lemuři, létající žáby, medvědi
malajští, ORANGUTANI,
nosaté a břichaté opice KAHAU, opice makakové, mrňavý okatý
NÁRTOUN, jedovatý savec LORI, jedovatí HADI i škrtiči. Vydáme se do vesnice LOVCŮ LEBEK. Nejobávanějším kmenem
jsou IBAN, kteří žijí v dlouhých dřevěných domech. Tetování na
kůži starého muže je svědectvím nedávných krvavých výprav.
Uvidíme tradiční TANCE, uslyšíme moderní i orientální hudbu.
Budeme šnorchlovat s rybičkou Nemo, spatříme vzácné delfíny
ORCELY, ryby LEZCE žijící na suchu a bahenní sopky. Na řece
Kinabatangan najdeme vzácné malé slony bornejské, ulovíme
krokodýla. Jeskyně Gomatong Cave je plná ŠVÁBŮ, stonožek,
netopýrů a rorýsů. Vydáme se za MOŘSKÝMI CIKÁNY, kteří
žijí na moři v dřevěných chatrčích na kůlech. S kmenem BAJAU
se nám moc líbilo, a tak naše video za MOŘSKÝMI PIRÁTY
potrvá celých sedm minut. Vstupné 120 Kč. 120 min.
Čtvrtek 10. března, pátek 11. března,
sobota 12. března a neděle 13. března vždy ve 20.00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Premiéra české komedie. Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní
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světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco
chtějí... Hlavní postavy ztvárnili kromě Zdeňka Svěráka i Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek a Tereza Ramba. Režie Jan Svěrák.
Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 99 min.
Sobota 12. března v 17.30
Neděle 13. března v 15.00
PROMĚNA
Premiéra americké animované komedie. Příběh filmu pojednává
o třináctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně proměňuje
v obří červenou pandu, ale jen když příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 100
min. České znění.
Neděle 13. března v 17.00
BATMAN
Repríza amerického dramatického akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 175 min. České znění.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 17. března v 10.00
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Repríza české pohádky pro celou rodinu. V hlavních rolích: Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Jiří Lábus
a další. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 100 min.
Čtvrtek 17. března ve 20.00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Repríza české komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 99 min.
Pátek 18. března ve 20.00
HAUTE COUTURE
Premiéra francouzského dramatického filmu. Esther je na konci
své kariéry hlavní švadleny módního domu Dior. Když se jednoho
dne vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá dívka ukradne kabelku. Místo aby Esther zavolala policii, rozhodne se s Jade pracovat. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 101 min. České znění.
Sobota 19. března v 17.00
Neděle 20. března v 17.00
BATMAN
Repríza amerického dramatického akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 175 min. České znění.
Sobota 19. března ve 20.00
Neděle 20. března ve 20.00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Repríza české komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 99 min.
Neděle 20. března v 15.00
PROMĚNA
Repríza americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.
Čtvrtek 24. března ve 20.00
Pátek 25. března ve 20.00
POSLEDNÍ ZÁVOD
Premiéra českého dramatického filmu. Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné filmové drama režiséra
Tomáše Hodana přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos,
Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský, Jan Hájek
a Jaroslav Plesl. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min.
Sobota 26. března v 17.30
Neděle 27. března v 15.00
PŘÍŠERÁKOVI 2
Premiéra animovaného rodinného dobrodružného filmu – Německo/VB. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 103 min. České znění.
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Sobota 26. března ve 20.00
AMBULANCE
Premiéra amerického akčního filmu. Měla to být jednoduchá
bankovní loupež. Vůbec nic však nešlo podle plánu, a tak teď
dva lupiči ujíždějí před policií ulicemi Los Angeles v ukradené
sanitce. Mládeži nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 136 min.
Neděle 27. března v 17.30
PROMĚNA
Repríza americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.
Neděle 27. března ve 20.00
POSLEDNÍ ZÁVOD
Repríza českého dramatického filmu. Pravdivý příběh Hanče,
Vrbaty a Ratha. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Úterý 29. března v 19.30
SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
Skvělá komedie dle námětu Woody Allena. Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša Málková, Radek
Zima, Sarah Hlaváčová/Sandra Černodrinská. Vstupné 390 Kč.
Předprodej bude zahájen od 6. března on-line od 15.30. 120 min.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 31. března v 10.00
JIZERSKÉ HORY
Premiéra nového českého dokumentárního filmu. Málokteré pohoří v České republice poznamenala činnost člověka tak, jako
Jizerské hory. Přestože dnes patří k často vyhledávaným cílům
turistů, skrývají i mnohá tajemství, za kterými se tvůrci vydali.
Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak na české, tak polské
straně hor. Film vypráví příběh Jizerských hor od jejich vzniku
až po současnost. Režie, námět, scénář, kamera, komentář Viktor
Kuna. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 91 min.
SPOLEČENSKÝ VEČER
Čtvrtek 31. března v 17.30
BAREVNÁ TMA
Doteky naděje, z. s. za podpory Města Dobrušky a TK Akcent
vás zvou na program Barevná tma. Moderuje: Olda Tamáš. Účinkují: Martin a Tomáš Čejkovi, Pavel a Natálie Minaříkovi, děti
z MŠ a ZŠ speciální NONA, o. p. s. a další. Vstup volný. Místenky budou k dispozici na IC Dobruška od pondělí 15. března
nebo si je můžete domluvit na tel. č. 732 262 600 nebo renata.
dobruska@seznam.cz

MALÝ SÁL
VÝSTAVA
FOTOGRAFIE MIROSLAVA HOLČI:
TAVENÍ SKLA DŘEVEM – DEŠTNÉ V ORLICKÝCH
HORÁCH
Výstava bude otevřena od 1. března do 31. března, při akcích
a promítání Kina 70 nebo na požádání
PŘEDNÁŠKA
Úterý 22. března v 18.00
PŮL ROKU V INDICKÉ KARANTÉNĚ
Přednáška
a
promítání
o
dobrodružném cestování,
indické kultuře,
józe a sebepoznání. Představ
si, že jedeš
na dva měsíce do Indie…
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SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
Provozní doba – březen
Hledat indické mudrce a jogíny. Ale namísto toho se celá Indie na přelomu zimy a jara uzavře. A ty nemůžeš odletět domů,
protože sis našel psa... A nechceš ho tam nechat! Vystupuje:@
Sebastian Prax - nomád i potulný hudebník, vypravěč příběhů,
sváteční spisovatel, distributor samolepek, komunitní facilitátor,
příležitostný básník a vystudovaný přírodovědec, filozof a praktikující jogín. Vstupné: DOBROvolné.
Pátek 1. dubna ve 14.00
OCHUTNÁVKA A NÁKUP MAĎARSKÝCH VÍN
A GASTRONOMICKÝCH SPECIALIT
Z OBLASTI BADAČONU
Přijďte nakoupit pěkný dárek svým blízkým a vybrat si některé
z přivezených vín a specialit.
ZÁROVEŇ ZVEME 1. DUBNA V 9.30
NA ZNOVUOTEVŘENÍ KINOKAVÁRNY!

Bazén
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

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

pátek
sobota
neděle

13 – 21
12 – 21
12 – 20

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
úterý
15.30 – 17.00 rezervace 2 drah
a 17.00 – 17.30 rezervace 1 dráhy
čtvrtek
15.30 – 17.00 rezervace 2 drah
a 17.00 – 17.30 rezervace 1 dráhy
pátek
14.30 – 16.00 rezervace 1 dráhy
Aquaerobic
úterý a čtvrtek 18 – 19
Sauna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

pátek
sobota
neděle

13 – 21 muži
13 – 21 ženy
13 – 21 muži
13 – 17 ženy
17 – 21 společná

13 – 21 muži
12 – 21 společná
12 – 20 společná

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

Spinning s Liborem
pondělky od 16.30
pátky od 16.30 a 17.45

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

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
Mistrovské zápasy fotbalistů SK Dobruška
Sobota 5. březen
Krajský pohár – ml. dorost: Dobruška/Opočno - Třebeš U15
12.00
Sobota 12. březen
Krajský přebor – muži: Dobruška A - Červený Kostelec

14.30

Sobota 19. březen
Krajský přebor – ml. dorost:
Dobruška/Opočno - Nová Paka/Jičín

12.00

Sobota 26. březen
Krajský přebor – muži: Dobruška A - Kostelec nad Orlicí 15.00
Neděle 27. březen
Okresní přebor II. třídy – muži: Dobruška B - Černíkovice 15.00
Krajský fotbalový svaz si vyhrazuje změny termínů dle dohod mezi oddíly.
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Křížovka o ceny
Tajenka únorového vydání Dobrušského zpravodaje souvisela s koncertem
Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, který se uskutečnil ve velkém sále Společenského centra – Kina 70
v pondělí 14. února. Tajenka 2/2022 zněla následovně: HRADIŠŤAN DORAZÍ
PO DVOU LETECH.
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Ze 77 úspěšných luštitelů byly vylosovány tři výherkyně: Radka Košťálová
z Nového Města nad Metují, Věra Novotná a Ludmila Štaﬀová z Dobrušky.
Gratulujeme! Šťastné výherkyně 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 úspěš-

ně vyplněnou tajenku zašle se jménem,
adresou a telefonním číslem na redakční e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz
nebo osobně odevzdá do boxu v Informačním centru na náměstí F. L. Věka nejpozději do úterý 15. března.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA: TIETA, APO, AKA, LAH, KOIR.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE
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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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Nové pracovní příležitosti v Opočně
Domov Rudolf v areálu opočenské nemocnice
a Domov Jitřenka hledají pracovníky na tyto pozice:
☞ pečovatelka
☞ zdravotní sestra
☞ uklízečka
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 pozicí je na webu www.ssm-opocno.cz
a na facebooku ústavu Domov F. A. Skuherského.

LEGENDÁRNÍ HRADIŠŤAN v čele s Jiřím Pavlicou přijel do Dobrušky. Koncert ve velkém sále Společenského centra – Kina 70
byl oslavou nejen svátku zamilovaných, ale i vzpomínkou na nedožité 100. narozeniny moravského básníka Jana Skácela. Milovníci
hudby i tentokrát odcházeli s výjimečnými zážitky ze skvělého vystoupení.
REKONSTRUKCE FINIŠUJE. Přestavba budovy někdejší chirurgie a porodnice v areálu bývalé opočenské nemocnice je těsně před
dokončením. Již v létě se do nového Domova Františka Aloise Skuherského, který budou společně provozovat města Opočno a Dobruška, nastěhuje sedmačtyřicet klientů převážně z řad seniorů.

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ DOBRUŠKY 2021

Poslední lednovou středu se ve velkém sále Společenského centra - Kina 70 uskutečnilo SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ nejlepších
sportovců Dobrušky za rok 2021. Program uváděl Jiří Rejman,
komentátor České televize. O kulturní vystoupení se postaral
zpěvák Tomáš Bartoš. Přehled oceněných sportovců, trenérů
a funkcionářů najdete na stranách 25 a 26.

