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VÝJIMEČNÝ KONCERT. První březnovou neděli patřilo pódium Společenského centra - Kina 70 velkým osobnostem divadla
Semafor - Jiřímu Suchému a jeho dlouholeté kolegyni Jitce Molavcové. Koncert s názvem Nezapomenutelné písně (na které se zapomnělo) zavedl přítomné diváky do zlaté éry Semaforu. Hostem večera byl zpěvák Michal Malátný, frontman populární skupiny
Chinaski. Podrobnosti a další fotografie z vydařené akce najdete na straně 15.
První březnový čtvrtek se v kostele sv. Václava v Dobrušce uskutečnil ojedinělý pořad. Pásmo KANTÁTA – TANEC ŠÍLENÝCH
nabídlo spojení literárního odkazu Arnošta Lustiga s barokní kantátou Johanna Sebastiana Bacha. Podrobnosti o akci, jejíž výtěžek
putoval na pomoc Ukrajině, najdete na straně 15.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nemůžu začít jinak. Na Ukrajině se rozhořel válečný konflikt,
který nebere sebemenší ohledy
na tamní obyvatele. Miliony žen
a dětí se vydaly hledat spásu
směrem na západ. Míří do naší
republiky, do našeho kraje,
k nám do Dobrušky.
Jsem pyšný na to, že jsme se
zařadili mezi první, kteří na volání o pomoc zareagovali. Děkuji všem, co se zapojili do materiální sbírky spontánně vyhlášené městem
Dobruškou pouhý den po násilném vstupu ruských
vojsk na ukrajinské území. Následně v našem regionu
našly azyl stovky uprchlíků. Jsou ubytováni v soukromí i hromadně. Všem, kteří se o ně starají, patří velký
dík. O dosavadní humanitární pomoci v našem městě si
podrobněji můžete přečíst v článku na stránkách 8 a 9.
Město ve spolupráci s Farní charitou vyhlásilo veřejnou
sbírku, jejíž výtěžek je primárně určen běžencům ubytovaným v Dobrušce a okolí.
Běžný život u nás se však nezastavil. Po utlumení
covidové pandemie se uskutečnila celá řada zajímavých kulturních akcí. Za všechny musím zmínit vystoupení legendárního umělce Jiřího Suchého s partnerkou
Jitkou Molavcovou. Společně s hostujícím frontmanem
skupiny Chinaski Michalem Malátným a semaforským
orchestrem připravili publiku ve velkém sále kina
nezapomenutelný zážitek interpretací nestárnoucích
melodií. Zaměstnanci kulturních zařízení města Dobrušky ve spolupráci s místními spolky připravují další
významné akce. Například už za měsíc - 1. května - si
připomeneme, že uplynulo přesně půl století od otevření muzejní expozice v domku F. L. Věka (F. Vl. Heka).
Na první pátek v červnu po pauze vynucené covidem se
chystá další ročník tradičního setkání bezpečnostních
a záchranných složek integrovaného záchranného systému. Celodenní program nejen na náměstí F. L. Věka
vyvrcholí dětským odpolednem a večerním koncertem
skupiny Pink Floyd Revival.
Plánovaným tempem pokračují stěžejní investiční
akce města - výstavba sportovní haly u základní školy
a gymnázia i Královéhradeckým krajem financovaná
přeměna budovy bývalé chirurgie a porodnice v areálu někdejší opočenské nemocnice na pobytové zařízení určené zejména pro seniory, jež bude naše město
provozovat společně s Opočnem. Čilý stavební ruch je
každodenně slyšet z Hotelu Dobruška (bývalé univerzity), kde se dřívější studentské pokoje mění v kanceláře,
do nichž se po dokončení nastěhují úředníci městského
úřadu, nyní roztroušení v několika budovách na náměstí a v jeho okolí.
Prožíváme nelehké období s řadou výzev, s nimiž se
musíme poprat. Věřím, že za pomoci aktivního přístupu
k životu se nám je společně podaří překonávat. Těším
se na setkávání s vámi při různých příležitostech v pozitivní náladě.
Jaro je tady! Přeji vám co nejvíce slunečných dní
a nezlomný optimismus.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 1234512345/5500, VS 21
Farní charita Dobruška vyhlásila veřejnou sbírku, která je určena
na zajištění humanitární pomoci lidem postiženým válečným konfliktem ubytovaným v Dobrušce a okolí.
Pomoc je realizována ve spolupráci
s městem Dobruškou.
Finanční dary můžete posílat
na veřejné sbírkové konto pro mimořádnou pomoc: 1234512345/5500,
variabilní symbol 21 (Farní charita
Dobruška) nebo přispět do pokladniček
v našem městě a okolních obcích.
Dary budou použity na akutní a dlouhodobou pomoc válečným
uprchlíkům z Ukrajiny. Podrobnosti k veřejné sbírce najdete na straně 4.

Oslavy 50 let od otevření rodného
domku F. L. Věka
Kdy: 1. května v odpoledních hodinách
Kde: rodný domek F. L. Věka a malý sál
Společenského centra - Kina 70

Za přítomnosti vzácných hostů,
herců a pamětníků natáčení seriálu
F. L. Věk vystoupí v areálu rodného
domku žáci ZUŠ Dobruška v hudební vzpomínce na seriál a talent
dobrušského rodáka a vlastence
Františka Vladislava Heka. Slavný
televizní seriál bude připomenut
i v podání místních amatérských
souborů Divadelního spolku F. A.
Šubert a Divadélka Na štaflích.
Součástí programu bude otevření výstavy o historii této kulturní
památky s názvem „Příběh jedno-

ho domu“ v původním sklepě, kde
vás také poprvé přivítají obě hlavní
postavy František a Márinka ve výtvarném pojetí Jarmily Haldové.
V malém sále Společenského
centra - Kina 70 bude zpřístupněna výstava fotografií přibližujících
atmosféru otevření rodného domu
před 50 lety a fenomén jedné z nejvíce navštěvovaných pamětihodností nejen Dobrušky, ale také
celého našeho regionu. V rámci
výstavy zhlédnete některé originální kostýmy z natáčení seriálu
F. L. Věk. Autoři v průběhu dne
představí doprovodnou obrazovou
publikaci.
Na závěr oslav 50 let od otevření
expozice v rodném domě F. L. Věka
bude promítnut dobový dokument
a reportáž se vzpomínkami pamětníků.
Podrobný program veřejnosti představíme v měsíci dubnu
na webových stránkách města Dobrušky, Kina 70, muzea a na kanálech sociálních sítí, a to zároveň
s plakátem a časovým harmonogramem. Těšíme se na vaši návštěvu.
(ps)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města
dne 28.02.2022

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

Rada města
dne 21.02.2022
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
2/2022 dle předloženého návrhu
– objednání dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech realizační dokumentace v rámci akce Vodojem Chlum – nová
komora 500 m3 u společnosti IKKO Hradec Králové, s. r. o., za cenu 359.370 Kč
vč. DPH
– objednání výměny podlah v městském
bytě č. 19 v bytovém domě čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce u pana Roberta
Uhlíka, IČO 71816763 za 187.141,80 Kč
vč. 15 % DPH
– uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem
je nákup dvou kusů žacích traktorů Kubota
GZD 15 HD, se společností AGRICO, s. r. o.,
za 919.600 Kč vč. DPH 21 % za oba kusy
– uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
26 v čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 01.03.2022 do 31.05.2022, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 47,51 Kč
– zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v I. NP budovy čp. 57 v Solnické ulici v Dobrušce, která je součástí
pozemku parc. č. 47 v obci a k. ú. Dobruška,
z důvodu předložené žádosti, a to: kadeřnictví (muži) + čekárna - 18,10 m2, kadeřnictví
oddělení ženy - 12 m2, šatna/sklad - 9,10 m2.
Celkem: 39,20 m2
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici v Dobrušce
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp.
1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce dohodou
k 28.02.2022
– uzavření smlouvy o publikování otevřených
dat úřední desky se společností Galileo
Corporation s. r. o.
– uzavření servisní a materiálové smlouvy
k tiskovému zařízení se společností Konica Minolta Business Solutions Czech,
spol. s r.o.
– pracovní cestu Mgr. Leoše Dragúně, Bc. Luboše Petery, DiS. a zastupitelů Blanky Čiháčkové a Pavla Štěpána do maďarského
partnerského města Ábrahámhegy, která se
uskuteční 25.02. – 27.02.2022. Dále rada
schvaluje nákup sudového dobrušského
piva jako prezentaci české gastronomie při
slavnosti obce Ábrahámhegy
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 14.03.2022
– potvrzení objednávky vystavené společností Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o.,
týkající se regionálních služeb pro obecní
knihovny střediska Dobruška pro rok 2022

– uzavření smlouvy o výpůjčce č. VMD
1/2022 s Muzeem a galerii Orlických hor,
jejímž předmětem je výpůjčka 1 ks autorské práce malířky Věry Jičínské za účelem přípravy dlouhodobé expozice malířů
Orlických hor a Podorlicka, realizované
ve výstavních prostorách Orlické galerie
v termínu 29.04. – 31.10.2022
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o marketingové spolupráci a poskytování služeb se
Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda
– uzavření smluv o výkonu funkce člena
představenstva se zvolenými členy představenstva panem Pavlem Hůlkem a Josefem
Jelínkem
– uzavření smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady se zvolenými členy dozorčí rady
panem Ing. Josefem Peichlem a Josefem
Horákem

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 420/2 v k.ú. a obci
Dobruška, jehož součástí je bytový dům čp.
1060, ve prospěch Ministerstva pro místní
rozvoj ČR

byla seznámena
– s námitkou ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku
parc. č. 2857/1 v ulicích Kostelní a Fr. Kupky a souhlasí s vydáním vyjádření, ve kterém město Dobruška souhlasí s doplněním
protisměrného pruhu pro cyklisty
– se zápisem z 8. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 02.02.2022 včetně
přiložené tabulky Bodové hodnocení žádostí o zařazení do seznamu žadatelů o pronájem městského bytu a v něm uvedeným
návrhem na obsazení bytu č. 26 v čp. 1011
v ulici Na Příčnici v Dobrušce

volí
– při výkonu působnosti valné hromady podle
§ 12 odst. 1 a § 421 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění, akciové společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., pana Pavla
Hůlka do funkce člena představenstva společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.
s., s účinností od 01.03.2022; pana Josefa
Jelínka do funkce člena představenstva společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.
s., s účinností od 01.03.2022; pana Ing. Josefa Peichla do funkce člena dozorčí rady
společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška,
a. s., s účinností od 02.07.2022; pana Josefa Horáka do funkce člena dozorčí rady
společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška,
a. s., s účinností od 02.03.2022

schvaluje
– uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu
č. 2 v čp. 1060 v ulici Fr. Kupky v Dobrušce s XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
Radou města Dobrušky dne 22.12.2021,
doba nájmu bude sjednána od 01.03.2022
do 31.08.2022, 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 uvedenému v bodě I. tohoto usnesení s jeho přihlášením k trvalému
pobytu na adrese bytu již před uzavřením
smlouvy o nájmu bytu

Rada města
dne 07.03.2022
schvaluje
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „DOBRUŠKA,
náhradní zdroj vody“ výběr nejvhodnější
nabídky pro plnění této veřejné zakázky
uzavření smlouvy o dílo se společností
VODNÍ ZDROJE, a. s. Nabídková cena
této společnosti činí 2.799.226,10 vč. DPH
podle platné sazby
– uzavření smlouvy o právu provést stavbu
s XXXXX na vybudování nového sjezdu
z místní komunikace na pozemku parc.
č. 2834/3 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc.
č. 1698/10 v obci a k. ú. Dobruška
– termín konání Dobrušské pouti 2022
ve dnech 27.05. – 29.05.2022 s provozem
atrakcí již od 24.05.2022 a uzavření nájemní smlouvy s Monikou Růžičkovou, IČO
45930139, na plochy na náměstí F. L. Věka
a parkoviště za budovou Společenského
centra – Kina 70
– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
a znění vyjádření k vydání územního souhlasu pro stavbu č. IV-12-2023635
– zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.
č. 895/3 a části pozemku parc. č. 759/1
v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky dle přiloženého zákresu jejich stávajícímu uživateli
– podání vyjádření města Dobrušky ve smyslu usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., č. j. 067 EX
24265/15-143 ze dne 11.02.2022, jímž město Dobruška jakožto oprávněný nesouhlasí
s podanými návrhy povinného na zastavení
exekuce vedené soudním exekutorem pod
sp. zn. 067 EX 24265/15, s důvody nesouhlasu dle důvodové zprávy a podání vyjádření ve smyslu usnesení soudního exekutora
JUDr. Juraje Podkonického Ph.D., č.j. 067
EX 24265/15-166 ze dne 28.02.2022, jímž
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město Dobruška jakožto oprávněný souhlasí s částečným zastavením exekuce vedené soudním exekutorem proti povinnému
pod sp. zn. 067 EX 24265/15, a to ohledně
částky 631.825,49 Kč, která již byla městu
Dobrušce povinným uhrazena splátkami
v insolvenčním řízení
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky
ve výši 30.000 Kč s obecně prospěšnou
společností PRO-SEN sociálně zdravotní
služby o. p. s. Toto schválení je podmíněno pravidly pro podání žádosti a uzavírání
nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou
objednání opravy klimatizačního zařízení
v hledišti Společenského centra – Kina 70
u společnosti RIKMO s. r. o. v maximální
ceně 155.616 Kč vč. DPH
umístění tzv. Kamenů zmizelých do chodníku na parc. č. 2940 (Novoměstská
15) a parc. č. 2707 (Šubertovo nám. 46)
ve vlastnictví města Dobrušky
zaslat Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové, žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání podle § 112 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 24 vyhlášky č.
518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, v přiloženém znění
uzavření rámcové objednávky (rámcové
kupní smlouvy č. 55/22 RO) se společností
STAMONT CZ s. r. o.
bezplatné zapůjčení velkého sálu, malého
sálu a šaten Společenského centra – Kina
70 v Dobrušce spolku Doteky naděje, z. s.,
na den 31.03.2022 za účelem realizace akce
Barevná tma
bezplatné zapůjčení Kulturního domu
v Dobrušce Českému rybářskému svazu, z.
s., místní organizace Opočno, na dobu konání výroční schůze dne 12.03.2022

bere na vědomí
– vyjádření Státního pozemkového úřadu ze
dne 23.02.2022 k žádosti města o vyčištění zaneseného koryta příkopu na pozemku
parc. č. 927/2 v k. ú. a obci Dobruška v Tyršově ulici

21 v Křovicích na st.p.č. 31, p.p.č. 324/1
a 17/2 v k.ú. Křovice“, vyhotoveného Hanou Zmátlíkovou k datu 12.2020

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky
– schválit provedení rozpočtového opatření
číslo 3/2022 dle předloženého návrhu
– schválit vzory kupních smluv pro prodej bytových jednotek v domě čp. 965 v ulici Fr.
Kupky v Dobrušce, a to vzor kupní smlouvy pro prodej individuálnímu kupujícímu
a vzor kupní smlouvy pro prodej do společného jmění manželů
– schválit prodej bytových jednotek č. 965/1,
965/2, 965/3, 965/4, 965/5, 965/6, 965/7,
965/8, 965/9, 965/10, 965/11, 965/12,
965/13, 965/14, 965/15, 965/16, 965/17,
965/18, 965/19 a 965/20 v bytovém domě
čp. 965 stojícím na pozemku parc. č. 413
v obci a katastrálním území Dobruška
– založení Společenství vlastníků domu Fr.
Kupky 965, Dobruška a schválit jeho stanovy
– zmocnit dle ust. § 154 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník v platném znění,
Ing. Ivana Ešpandra, vedoucího odboru
rozvoje města Městského úřadu Dobruška,
aby město Dobrušku jako prvního předsedu Společenství vlastníků domu Fr. Kupky
965, Dobruška zastupoval při výkonu této
funkce, a to v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení a udělit zmocněnci Ing. Ivanu
Ešpandrovi pokyn, aby za město Dobrušku
odstoupil z funkce předsedy Společenství
vlastníků domu Fr. Kupky 965, Dobruška
nejpozději bez zbytečného odkladu poté, co
dojde k převodu poslední jednotky v domě
z vlastnictví města Dobrušky
– rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí
dotací uvedených v příloze a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace s úspěšnými žadateli, a to dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace / smlouvy
o poskytnutí dotace – vyrovnávací platby schválené Radou města Dobrušky dne
08.03.2021
– schválit poskytnutí daru Charitě České
republiky na sbírkový účet Charita pro
Ukrajinu č. ú. 55660022/0800 variabilní
symbol 104, ve výši vybraného vstupného
z akce Kantáta – tanec šílených konané dne
03.03.2022, který činí 31.900 Kč

byla seznámena
– se zprávou o provedené inventarizaci majetku a závazků města Dobrušky za rok 2021

souhlasí
– s udělením výjimky odvádění dešťových
vod ze střechy zahradního přístřešku hospodářského objektu u čp. 21 v Křovicích
ve vlastnictví XXXXX, které je řešeno
v souladu s § 20 odst. 5 písm. c) bodu 2 vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 501/2006
Sb., v platném znění, a s udělením výjimky
přesahu střechy a dešťového svodu téhož
zahradního přístřešku na sousední pozemky
parc. č. 323 a 324/1 v obci Dobruška a k.
ú. Křovice ve vlastnictví města Dobrušky, které je řešeno v souladu s § 23 odst.
2 výše uvedené vyhlášky. Odvádění dešťových vod bude realizováno v souladu se
zákresem v celkovém situačním výkresu č.
C2, přesah střechy je zakreslen ve výkresu
půdorys č. D1.1.2 a ve výkresu příčný řez
A-A´ č. D1.1.3 projektové dokumentace
s názvem „St. úpravy hospodářské části č.p.
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Zastupitelstvo města
dne 14.03.2022
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 21/2021,
1/2022 a 2/2022
schválenými Radou
města Dobrušky
– s postupem pomoci
uprchlíkům z Ukrajiny městem Dobruškou

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo 3/2022 a 4/2022
dle přiloženého návrhu
– uzavření smlouvy
o zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 420/2

–

v k. ú. a obci Dobruška, jehož součástí je
bytový dům čp. 1060, ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj ČR
následující hlasování v bodě č. 4 tajným
způsobem
vzory kupních smluv pro prodej bytových
jednotek v domě čp. 965 v ulici Fr. Kupky
v Dobrušce, a to vzor kupní smlouvy pro
prodej individuálnímu kupujícímu a vzor
kupní smlouvy pro prodej do společného
jmění manželů
prodej bytových jednotek č. 965/1, 965/2,
965/3, 965/4, 965/5, 965/6, 965/7, 965/8,
965/9, 965/10, 965/11, 965/12, 965/13,
965/14, 965/15, 965/16, 965/17, 965/18,
965/19 a 965/20 v bytovém domě čp. 965
založení Společenství vlastníků domu Fr.
Kupky 965, Dobruška a jeho stanovy
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 60.000 Kč na sociální službu Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovanou v roce 2022 příjemci
OD5K10, z. s.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 25.000 Kč na sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(§ 65) ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovanou v roce 2022 příjemci Salinger, z. s.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 50.000 Kč na činnost v roce 2022
příjemci FBC Dobruška z. s.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 30.000 Kč na činnost družstva Ženy
A v celostátní 1. lize v roce 2022 příjemci
FBC Dobruška z. s.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 50.000 Kč na činnost v roce 2022
příjemci SK Dobruška z. s.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 5.000 Kč na činnost tenisového oddílu v roce 2022 příjemci SK Dobruška z. s.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 160.000 Kč na činnost fotbalového oddílu v roce 2022 příjemci SK Dobruška z. s.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 50.000 Kč na činnost atletického oddílu v roce 2022 příjemci SK Dobruška z. s.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 35.000 Kč na činnost sportovního
klubu vedeného pod AŠSK v roce 2022 příjemci Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Františka Kupky v Dobrušce
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč na činnost skupin
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mažoretek v roce 2022 příjemci Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Františka Kupky v Dobrušce
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 60.000 Kč na činnost v roce 2022 příjemci Veřejná lyžařská škola Dobruška, z. s.
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 100.000 Kč na realizaci akce Festival F. L. Věka 2022 příjemci Spolek F. L.
Věka
– poskytnutí daru Charitě České republiky
na sbírkový účet Charita pro Ukrajinu č.
ú. 55660022/0800 variabilní symbol 104,
ve výši vybraného vstupného z akce Kantá-

ta – tanec šílených konané dne 03.03.2022,
který činí 31.900 Kč

zmocňuje
– dle ust. § 154 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Ing. Ivana
Ešpandra, vedoucího Odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška, aby město
Dobrušku jako prvního předsedu Společenství vlastníků domu Fr. Kupky 965, Dobruška zastupoval při výkonu této funkce, a to
v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení
a uděluje zmocněnci pokyn, aby za město
Dobrušku odstoupil z funkce předsedy Spo-

lečenství vlastníků domu Fr. Kupky 965,
Dobruška nejpozději bez zbytečného odkladu poté, co dojde k převodu poslední jednotky v domě z vlastnictví města Dobrušky

neschvaluje
– poskytnutí účelové neinvestiční na realizaci
projektu Kulturní dědictví UNESCO 2022
v Dobrušce příjemci Slovanská unie, z. s.

Z pracovního diáře starosty
■ Pátek 18. 2.: jednání se zástupcem společnosti Aqua servis Jiřím Petříkem
■ Pondělí 21. 2.: schůze rady města
■ Úterý 22. 2.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly
■ Středa 23. 2.: přijetí zástupce armádního geografického ústavu z Gruzie
na historické radnici
■ Čtvrtek 24. 2.: jednání s městským
architektem
■ Pátek 25. 2.: porada vedoucích odborů,
oddělení a organizačních složek
■ Pátek 25. 2. – neděle 27. 2. – sbírka humanitární pomoci pro Ukrajinu
■ Pondělí 28. 2.: koordinační porada
humanitární pomoci v Rychnově nad
Kněžnou
■ Úterý 1. 3.: jednání se zástupci Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových

■ Pátek 4. 3.: jednání se starostou Sokola
Václavem Drašnarem o možném využití sokolovny pro ubytování uprchlíků
z Ukrajiny
■ Pondělí 7. 3.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě čp. 777, jednání
se zástupcem společnosti Aqua servis
Jiřím Petříkem
■ Úterý 8. 3.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly
■ Středa 9. 3.: on-line konference s hejtmanem k řešení situace uprchlíků
z Ukrajiny, porada k přípravě Dne
bezpečnostních
složek

■ Úterý 15. 3.: jednání se zástupcem společnosti Aqua servis Jiřím Petříkem,
kontrolní den na stavbě sportovní dráhy u základní školy
Snímek z porady k přípravě Dne bezpečnostních složek, který se uskuteční v Dobrušce v pátek 3. června.

■ Čtvrtek 10. 3.:
jednání o územním plánu na krajském úřadě

■ Středa 2. 3.: jednání Bezpečnostní rady
ORP, zahájení soutěže v Podorlickém
vzdělávacím centru

■ Pátek 11. 3.: prohlídka sportovní
haly v Praze

■ Čtvrtek 3. 3.: schůze finančního výboru Královéhradeckého kraje, jednání
s městským architektem

■ Sobota 12. 3.: výroční schůze rybářského spolku

Okénko poslance Petra Sadovského:
Poděkování za vstřícnost, pomoc a solidaritu
Vážení a milí
spoluobčané,
v každém vydání Dobrušského
zpravodaje vás
většinou
informuji o dění
v
poslanecké
sněmovně. Dnes
tento prostor chci
věnovat vám –
čtenářům. Rád
bych zde veřejně poděkoval všem lidem
žijícím v Dobrušce a v okolí za vstřícnost,
pomoc a solidaritu s lidmi prchajícími

■ Pondělí 14. 3.: jednání s řediteli škol o začlenění dětí
z Ukrajiny do výuky, kontrolní den na stavbě čp. 777, koordinační
schůzka k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, zasedání zastupitelstva města

před válkou z Ukrajiny. Míra solidarity
byla a stále je úžasná a nepřestává mě
těšit, jak naše společnost umí pomáhat.
Humanitární pomoc mířící z našeho města na východ byla neskutečná a věřím, že
tomu tak bude i v budoucnu. Jsem hrdý,
že jsem Dobrušťák.
Zapomeňme na hádky ve sněmovně
o cenu pohonných hmot i o rozpočet. To
jsou vše věci, které se časem zase dostanou do normálu.
Rád bych ještě upozornil na jednu věc.
Apeluji na vás sousedy, abyste se kolem
sebe rozhlédli. Stále se potýkáme s energetickou krizí. Ovšem nejpostiženější jsou

ti, jejichž dodavatelé energií ze dne na den
skončili. Tito klienti se ocitli u dodavatelů poslední instance. Byl to každý desátý
v zemi. Dnes je stále asi 20 tisíc odběratelů s neuzavřenou řádnou smlouvu a navíc
v polovině dubna končí po šesti měsících
smlouvy s DPI a hrozí jim odpojení od plynu a elektřiny. Často to jsou to senioři, a tak
je i naším úkolem a zodpovědností pomoci jim se sjednáním řádné smlouvy, aby se
v polovině dubna neocitli bez energií.
Solidarita a ochota pomáhat slabším
je naší silnou stránkou. Vážím si toho, že
naše společnost je tak vyspělá a uvědomělá v těchto těžkých časech.
I přes všechny problémy, které nás
dnes trápí, vám všem přeji krásné jaro.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR
7
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Díky všem, kteří pomáháte v mimořádně těžké době
Čtvrteční ráno 24. února roku 2022 se
zapsalo do našich srdcí jako milník. Milník, který zásadně změnil naše poklidně
plynoucí životy. Rusko rozpoutalo válku
na evropském kontinentu v době, kdy jsme
se konečně postupně zbavovali omezujících opatření a doufali v brzký konec dva
roky sužující virové epidemie. Chtěli jsme
vydechnout a opět začít žít normálně.
Bohužel diktátor z Kremlu nás uvrhl
zpět do temna. Do temna nenadálého, neboť jsme řadu desetiletí žili v přesvědčení, že válečný konflikt na území Evropy
není myslitelný. Napadení Ukrajiny, kterou máme doslova „za humny“, šokovalo,
ale zároveň většinu z nás semklo, což je
dobrá zpráva. Kéž nám příkladná spolupráce a vřelost provázející snahu o pomoc
vydrží co nejdéle…

Prosba pana doktora vyslyšena
Výzva k materiální sbírce na pomoc
ukrajinským lidem vyhlášená po prosbě
ukrajinského chirurga Maksyma Stanyky
z rychnovské nemocnice, jehož rodina
žije v těžce zkoušeném Chersonu, hned
na druhý den po rozpoutání ruské agrese
vzedmula v našem městě mimořádné projevy lidské solidarity.
DĚKUJEME, že jste vy - stovky Dobrušťáků, ale i Rychnováků, Kostelečáků
a Týnišťáků - během víkendu přinesli
do sběrných míst s obětavými dobrovolnými organizátory na čtyři velké kamiony
potřebného zimního oblečení, přikrývek,
hygienických potřeb a čisticích prostředků. Zásluhou dalších dobrovolníků, hasičů a profíků ze škodovácké automobilky
se během následujících pěti dnů podařilo
veškerý materiál transportovat na ukrajinskou půdu.
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Azyl poskytla sokolovna
Během prvního týdne po vypuknutí války
jsme jen těžko mohli dohlédnout, co všechno s sebou nesmyslný ozbrojený konflikt
mezi dvěma „bratrskými“ národy, které „jeden lid“ jsou (citace Putina), může přinést.
Válečné běsnění vyhnalo z domovů statisíce a posléze dokonce miliony ukrajinských
matek a jejich dětí. Vydaly se hledat střechu
nad hlavou a bezpečí na západ – k nám.
Obrovská uprchlická vlna nás doslova
vzápětí postavila před nové, těžko představitelné výzvy. Jak se o lidi, kteří ze dne
na den museli opustit své domovy, postarat? Kde je ubytovat?
V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje našlo v Dobrušce střechu nad hlavou na sedm desítek běženců (v okrese
téměř 1500, v kraji bezmála 9 tisíc). Bydlí v soukromí i hromadně. V sokolovně
našli zázemí mladí ukrajinští sportovci
se svými maminkami a trenérkou. Zázemí talentovaným badmintonistům nezištně nabídlo vedení dobrušského Sokola,
které následně zajistilo jejich dopravu
ze slovensko-ukrajinské hranice. O nové
obyvatele sokolovny se okamžitě obětavě a nadstandardně postarali pracovníci
Sportovních zařízení města Dobrušky.
Organizovaná pomoc
Zajišťování pomoci obětem válečného
konfliktu se organizovaně rozběhlo poslední únorový den. Starosta Dobrušky se
online sešel s hejtmanem na mimořádné
koordinační schůzce. Hned na druhý den
členové Bezpečnostní rady ORP Dobruška rozhodli o vytvoření speciálního
informačního servisu pro příchozí uprchlíky na webu města Dobrušky a vytipovali
eventuální kapacity pro hromadné ubytování. Začaly se zařizovat dva objekty - sokolovna (čp. 800) a budova bývalé základní
školy v Pulicích (čp. 105). Pro přechodné
ubytování uprchlíků slouží pokoje v Hotelu Dobruška (čp. 777), který momentálně
prochází stavební rekonstrukcí. Příchozím
běžencům se hromadně zajišťovala registrace v krajském asistenčním centru pomoci
uprchlíkům (KACPU) v Hradci Králové.

Ve čtvrtek 3. března se v kostele sv.
Václava uskutečnila kulturní akce Kantáta - tanec šílených spolupořádaná městem
Dobruškou. Utržené vstupné a s ním spojený výtěžek finanční sbírky dobrušské
farní charity byly poukázány na podporu
strádající Ukrajiny.
Město Dobruška do humanitární pomoci opětovně zapojilo veřejnost, když
vyhlásilo cílenou sbírku na materiální vybavení budovy základní školy v Pulicích.
DĚKUJEME všem, kteří nabídli nábytek
a kuchyňské vybavení. O jeho svoz se postarali dobrovolní hasiči z Domašína.
Naprostá shoda zastupitelů
První sociální dávky začalo Ukrajincům
vyplácet dobrušské kontaktní pracoviště
úřadu práce a první uprchlíky přijal odbor
sociálních věcí a zdravotnictví městského
úřadu. O nečekané nové obyvatele našeho
města se nezištně starají soukromníci, kteří nabídli svoje vlastní prostory k bydlení
přes centrální evidenci nebo ve spolupráci
s městem Dobruškou. Nové žáky a studenty, kteří musí překonat jazykovou bariéru,
přijaly dobrušské školy.
Naprostá shoda na podpoře ukrajinským běžencům panovala na březnovém
zasedání mezi zastupiteli Dobrušky. Ti
v rozpočtu města schválili vyčlenění finančních prostředků pro humanitární
účely. Na území našeho města spontánně
vznikly další sbírky. Materiální ve spolupráci s dalšími školami uspořádala Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum.
Získaný materiál zůstal v Dobrušce pro
potřeby příchozích uprchlíků. Sbírku
zdravotnického materiálu ve spolupráci
s Českým červeným křížem iniciovala
paní Renata Moravcová. Finanční sbírku
vyhlásila dobrušská farní charita. Dohodla se na spolupráci s městem Dobruškou
a její výtěžek bude určen na pomoc Ukrajincům na Dobrušsku.
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Můžeme být opět hrdí, nepokazme si to
SLOVA DÍKŮ patří vám všem, kteří
jste jakoukoliv formou pomohli a nadále
pomáháte. Po úvodní prosbě ukrajinského
lékaře dovolte ještě jednu. Vydržme se nadále chovat tak jako bezprostředně po vypuknutí válečného konfliktu, kdy jsme
nezištně pomáhali. „Po dlouhých deká-

dách můžeme být opět hrdí. Na naše lídry,
zejména na premiéra Petra Fialu, ale hlavně sami na sebe, na to, jak se do pomoci
Ukrajině zapojila celá naše společnost.
Můžeme z toho čerpat sebeúctu a sebevědomí na dlouhá léta dopředu. Teď jde o to,
si to předčasně nepokazit,“ napsal Petr
Honzejk, redaktor Hospodářských novin.

Věřím, že je v nás víc, než si myslíme.
Věřím, že lidé násilně vytržení ze svých
kořenů najdou u nás v Dobrušce druhý
domov, v němž dokážou alespoň na malou chvíli zapomenout na útrapy, které jim
přinesl krutý osud. Proto ještě jednou –
DĚKUJEME.
Miroslav Sixta,
místostarosta Dobrušky

AKTUALITY Z MĚSTA
Projekt Kameny zmizelých pokračuje
V roce 2021 se město Dobruška z popudu pedagogů a pracovníků vlastivědného muzea připojilo k projektu Kameny
zmizelých, v jehož rámci budou všem
čtyřiceti dobrušským obětem holokaustu
postupně položeny památníky v podobě
mosazných dlažebních kostek s životními
daty a místem tragické smrti. Kameny se
vsazují do chodníku či komunikace před
domy, z nichž byli obyvatelé deportováni
do koncentračních táborů.

V první fázi projektu Kameny zmizelých byly položeny čtyři mosazné destičky před dům čp. 186 v Novoměstské
ulici. V roce 2022 bude položeno dalších šest kamenů - tři nedaleko náměstí
dalším příslušníkům rodiny Adlerových
a tři v těsné blízkosti synagogy před čp.
46 na Šubertově náměstí členům rodiny
Fleischerovy.
Letos je opět možné spojit projekt
Kameny zmizelých s několika výročími
v dějinách židovské
obce. V roce 1721
byly dány Židům
do dědičného podnájmu domy na Šubertově náměstí, včetně
domu, v němž byla
po nezbytných úpravách zřízena právě
synagoga. Je tedy
pravděpodobné, že
prvním rokem fungování
synagogy
v Dobrušce byl právě rok 1722, tedy
bychom si v letoš-

Akce k výročí
V úctě k obětem holokaustu
a významným událostem souvisejícím s existencí židovské komunity v Dobrušce vás srdečně
zveme do synagogy na koncert
uskupení LA BILANCETTA
se známým hudebníkem Kamilem Remešem, který se uskuteční dne 10. dubna. Zazní skladby
13.–15. století hrané na dobové nástroje. Dále přijměte naše
pozvání na přednášku PhDr. Terezie Dubinové „Moudrost židovských příběhů“, která se
uskuteční v úterý 26. dubna od 17.00.
V neděli 29. května odpoledne se bude konat již tradiční
komentovaná prohlídka židovského hřbitova.

ním roce připomněli již 300 let od jejího vzniku. Původní synagoga bohužel
v průběhu 19. století dvakrát vyhořela, ale
současná třetí budova z druhé poloviny
19. století stojí na týchž základech.
Před 80 lety (20. ledna 1942) se konala konference ve Wannsee, kde byl
ustaven plán na genocidu evropského židovstva, tedy postup tzv. konečného řešení židovské otázky. Na konferenci se sešlo
15 vysokých představitelů nacistického Německa, v čele s Reinhardem Heydrichem, který byl samotným Adolfem
Hitlerem jmenován předsedou jednání
(osobně se jej neúčastnil). Během jednání
popíjeli pánové koňak. Dalšími účastníky
byli například státní tajemník dr. Roland
Freisler nebo Adolf Eichmann, ředitel
Hlavního úřadu pro bezpečnost Říše.
V návaznosti na to byly v masovém měřítku započaty transporty osob židovského
původu do koncentračních táborů (několik „zkušebních“ jich proběhlo již v roce
1941). Z Dobrušky byli první dva židovští
občané deportováni v lednu 1942, většina pak v prosinci toho roku. Nezapomínejme….
Mgr. Pavla Skalická,
vedoucí vlastivědného muzea Dobruška

Dne 12. června pak přijměte naše pozvání tamtéž na pořad
Šansonárium Miloně Čepelky. Zhudebněné balady a romance vycházející z básní oblíbeného herce a cimrmanologa zpívá
šansoniérka a hvězda české muzikálové scény Barbora Šampalíková, kterou na klavír doprovází jejich autor Patrik Ulrich. Před začátkem programu budou odhaleny výše zmíněné
Kameny zmizelých.
Druhou srpnovou neděli s datem 14. 8. pak oslavíme Den
židovských památek, v jehož rámci budou volně přístupné
židovské památky v Dobrušce (synagoga, židovský hřbitov).
V odpoledních hodinách vystoupí v Archlebových sadech kapela Mackie Messer Klezmer Band z Českého ráje, která se
zaměřuje na volnou interpretaci židovských písní ze střední
a východní Evropy. Způsob jejího hraní je naprosto originální,
netradiční a jedinečný. Tomu odpovídá i nástrojové složení.
Akordeon, basa, banjo, housle, saxofon, to vše doplněné skvělým altem zpěvačky. Je tedy na co se těšit.
(ps)
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Vzpomínky na rodinu Adlerových
Vloni v sobotu 19. června odpoledne
jsem byla svědkem slavnostního vzpomínkového setkání občanů Dobrušky
k uctění památky obětí holocaustu. Blízko
domu čp. 186 byly odhaleny první čtyři Kameny zmizelých ve městě – jeden
Ing. Arnoštu Tausigovi a tři mladé rodině
Adlerových, Karlovi, Martě a jejich dcerce Haničce - Hannerle.
Marta Adlerová (*12. 6. 1914) vyrůstala v Náchodě, v domě, kde do roku 1918

bývala židovská škola. Bývalý kronikář
Oldřich Šafář na ni v knize Náchod mého
mládí vzpomínal takto: „Byla to hezká
brunetka, která ač vychovaná v židovské
víře, se nestranila křesťanů, a jeden čas
dokonce chodívala zpívat do náchodského Hronu.“ Nebyli bohatí, její otec Adolf
Neu vyučoval němčině, židovskému náboženství a působil jako kantor v synagoze.
Marta se 20. června 1937 provdala za Karla Adlera, syna dobrušského

Popis svatební fotografie Marty a Karla Adlerových
Horní řada zleva: asi Irena Traubová, asi Emil Traub (oba z Týniště n. O.); nezjištěno;
Erich Koritschoner ze Solnice; Otto Adler, bratr ženicha a Heleny; Marta Adlerová, rozená Neuová z Náchoda; Karel Adler, ženich z Dobrušky; nezjištěno; nezjištěno; Helena
Adlerová, ženichova sestra, provdaná Traubová žila v Praze.
Dolní řada zleva: asi Hedvika Traubová z Týniště n. O.; Adolf Neu, otec nevěsty; Anna
Neuová, matka nevěsty, rozená Traubová; družička – nezjištěno; Emilie Adlerová, rozená Adlerová z Jičína, matka ženicha; Bohumil Adler, ženichův otec; nezjištěno – možná
sestra Bohumila Adlera.

obchodníka s galanterním zbožím. V březnu následujícího roku se jim narodila
holčička. Sňatek se za přítomnosti kolínského rabína dr. Richarda Federa konal v
náchodské synagoze (bohužel byla zničena odstřelem v roce 1964). Budoucímu
spisovateli Josefu Škvoreckému bylo tehdy necelých třináct roků. K panu Neuovi
chodil již několik let na hodiny němčiny,
a tak znal členy rodiny i atmosféru domu,
kam přicházeli židovští souvěrci. Dobře
si pamatoval i na svatbu Martičky. Své
vzpomínky na ně později vložil do povídek Pan učitel Katz (Sedmiramenný svícen, 1964) a Jak jsem se učil německy,
ačkoli vše v díle nelze samozřejmě považovat za přesnou realitu.
Díky panu Radovanu Dražanovi
z Dobrušky se uchovala i fotografie ze
zmíněné svatby. Získal ji od ženichovy
sestry Heleny Traubové, která přežila nacistické koncentrační tábory. Na fotografii
je v horní řadě vpravo.
Zatímco Josef Škvorecký psal o rozdílu mezi židovským a křesťanským náboženstvím a byl „spokojen, jak jsou věci
pestré a zajímavé a každá jiná“, pro jiné
je dodnes tento rozdíl důvodem nepřátelství až nenávisti. Ale jak jinak než snášenlivě se chovat v dnešním propojeném
a tak různorodém světě? Jistě by si to ti,
co zbytečně zahynuli, velmi přáli.
Skloňme se nad Kameny zmizelých
v Dobrušce, v Náchodě a mnoha dalších městech u nás i v cizině a mysleme
na konkrétní muže, ženy a jejich děti, kteří tu žili a z nichž někteří mohli žít dosud, avšak zničila je lidská nesnášenlivost
a závist.
Alena Čtvrtečková, Náchod

Svaz měst a obcí udělil Městskému úřadu
Dobruška ocenění Vzdělaný úřad
Svaz měst a obcí ČR v rámci svého
projektu ESO (Efektivní správa obcí)
oceňuje obce a města, které dbají na vzdělávání svých úředníků a s tím související
kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím svého úřadu, prvním z oceněných
byl Městský úřad Dobruška.
Projekt ESO Svazu měst a obcí zajišťuje bezplatné akreditované kurzy povin-
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ného vzdělávání úředníků a Dobruška jej
využívá od roku 2019. Úředníci územních
samosprávných celků mají podle zákona č.
312/2002 Sb. povinnost ročně absolvovat
6 akreditovaných celodenních školení.
Ve čtvrtek 24. února se v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení ocenění,
které předávali předseda Svazu František Lukl, místopředseda Svazu Pavel
Drahovzal a ředitel
Sekce pro projekty a inovativní přístupy Svazu Dan
Jiránek.
Ocenění
Vzdělaný úřad bylo
předáno prvním pěti
obcím a městům,
které splnily podmínky pro získání
ocenění. Zlatou medaili získává úřad,
který vzdělá v rozsahu alespoň 40 hodin

více než 50 procent svých úředníků.
Oceněna byla první města, a to Dobruška (zlaté ocenění) a Kopidlno (zlaté
ocenění), Rokytnice v Orlických horách
(stříbrné ocenění) a Znojmo (bronzové ocenění). Diplom převzal tajemník
Městského úřadu Dobruška, JUDr. Jan
Šťastný, MPA, který poděkoval úředníkům za zapojení do projektu a jejich vzdělávání. Díky využití projektu
ESO Svazu měst obcí navíc úřad ušetří statisíce na povinném vzdělávání,
od roku 2019 jde již o 820 absolvovaných kurzů z Projektu ESO, tedy kolem
1,8 milionu korun.
(re)
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Mládež a alkohol
V pátek 25. února zjistila hlídka Městské policie Dobruška
za plakátovací plochou
u pekárny Marta v ulici
Radima Drejsla v Dobrušce čtveřici mladistvých,
kteří si na místě po školním vyučování
dopřávali lahvová piva. Hlídka mladistvé
ztotožnila a provedla test na alkohol z dechu s výsledkem 0,33‰, 0,41‰, 0,52‰
a 0,25‰. Vzhledem k pozitivnímu výsledku byli kontaktováni rodiče mladistvých a OSPOD MěÚ Dobruška, kterému
byla celá věc předána.
Bc. Adolf Soumar, vrchní komisař
městské policie Dobruška

Pozor, aby vám neodstřihli elektřinu
Dodávka v režimu dodavatele poslední instance (dále jen DPI) je dočasné řešení a slouží k tomu, aby nikdo
nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo plynu v případě, že selže původní dodavatel zákazníka. Na odchod
od DPI mají zákazníci celkem šest měsíců. Pokud si zákazník v tomto období nenajde nového dodavatele plynu či
elektřiny, bude mu přerušena dodávka
těchto energií. Například bývalým odběratelům Bohemia Energy DPI skončí
už ke dni 14. dubna 2022.
Přerušení dodávek energií se lze vyhnout, ale je nutné situaci aktivně řešit

a především včas uzavřít standardní
smlouvu s vybraným dodavatelem.
Neodkládejte již dále podpis smlouvy
s novým dodavatelem.
Sociální pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška nabízejí pomoc lidem, kteří jsou
stále v režimu DPI a potřebují uzavřít
standardní smlouvu s vybraným dodavatelem. Při finanční tísni spojené
s růstem cen energií lze také požádat
o pomoc Úřad práce ČR.
Kontakt na sociální pracovnici:
Bc. Kristýna Hanzlíčková
tel. 777 418 284.
(rh)

Využijte služeb Občanské poradny
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 poradně pracují sociální pracovníci,
kteří 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 Dobrušky.
Provozní termíny poradny pro tento rok
jsou: 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 FB poradny.
Bc. Tereza Vinterová

Změna jízdních řádů
V neděli 6. března vstoupila v platnost celostátní změna
jízdních řádů autobusové dopravy. O týden později, tedy
13. března, pak začala platit mimořádná změna jízdních
řádů na železnici.
„Významnější změny provádíme na žádost velkých zaměstnavatelů a se souhlasem dotčených obcí. Jiné úpravy jsou pouze
minutové a vyvolané technologickými důvody. Vždy se ale snažíme vycházet maximálně vstříc potřebám cestující veřejnosti. Zajímavou změnou je vedení zrychleného ranního spoje z Trutnova
do Hradce Králové po novém úseku D11. Stává se prvním spojem
objednávaným Královéhradeckým krajem, který nově vybudovaný úsek dálnice využije,“ uvedl radní Václav Řehoř odpovědný
za oblast dopravy.
Přehled změn jízdních řádů autobusové
dopravy podle jednotlivých oblastí:
Dobrušsko
Z důvodu ukončení spolupráce kraje a závodu Škoda Auto
Kvasiny na provozu linky 261 Dvůr Králové – Jaroměř – České
Meziříčí – Opočno – Trnov – Byzhradec – Solnice – Rychnov
nad Kněžnou došlo na Novoměstsku a Dobrušsku od 6. března
k několika změnám. Linka 261 bude ukončena v Opočně a již
nebude zajišťovat úsek Opočno – Jaroměř – Dvůr Králové nad
Labem. V úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem je částečně
nahrazena linkou 451.
Vznikl nový posilový spoj linky 263 s odjezdem ve 13.20
z Dobrušky do Opočna, který odlehčí přeplňovanému spoji linky

111. Naopak je zrušen spoj linky 261
s odjezdem ve 14.06
z Dobrušky přes
Opočno do Voděrad.
Novoměstsko
Na lince 309
Náchod – Nové
Město nad Metují – Dobruška –
Rychnov nad Kněžnou došlo k časovému uspíšené spojů v době
střídání ve Škodě Auto Kvasiny. Autobus přijede do Kvasin
dříve a zaměstnanci, tak budou mít jistotu při docházce na své
pracoviště.
Rychnovsko
V oblasti Rychnovska se největší změny dotkly linek 261
a 265. Na lince 261 došlo ke zrušení sobotního provozu. V pracovní dny jede večerní spoj ve 20.38 z Dobrušky do Voděrad
po lince 261 (místo po lince 265) a z Voděrad bude pokračovat
po trase linky 210 do Rychnova nad Kněžnou. V opačném směru
večer jede autobus po trase linky 210 do Voděrad a odtud po trase
linky 261 přes Houdkovice, Trnov, Semechnice do Opočna. Ráno
zajistí školní spoj z Malé Záhornice do Voděrad spoj linky 265,
školní spoj linky 261 jede ze Semechnic přímo do Trnova. Dále
došlo ke zrušení spoje linky 261 s odjezdem ve 14.06 z Dobrušky
do Voděrad.
(re)
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Zdravotníci se vloni postarali
o devatenáct tisíc hospitalizovaných lidí
Tisíce operací, hospitalizací, ambulantních ošetření, diagnostických výkonů,
rekordní počet porodů, a také covidové
testování a očkování. To vše v loňském
roce naplno zaměstnávalo zdravotníky
náchodské nemocnice, kde vloni našly
pomoc desetitisíce lidí s nejrůznějšími
zdravotními potížemi. V prvním čtvrtletí
loňského roku byla nemocnice pod dosud
největším náporem pacientů s komplikovaným průběhem onemocnění Covid-19.

V nemocnici bylo postupně hospitalizováno 1247 covidových pacientů, drtivá
většina z nich v první polovině roku.
V celkovém součtu lidí, kteří z nějakého důvodu potřebovali v loňském roce
akutní lůžko v nemocnici, však tvoří pacienti s covidem pouze necelých 7 %. Největší krajská nemocnice totiž vloni přijala
k hospitalizaci celkem 17 957 lidí, na lůžka dlouhodobé a následné péče dalších
975 lidí. Rušno bylo také na operačních
sálech. Lékaři vykonali celkem 4377 chirurgických, gynekologických, ortopedic-

kých, urologických a ORL operací.
Nejveselejší čísla jsou však ta porodnická. V nové náchodské porodnici se
vloni narodilo nejvíce dětí za posledních
pět let, celkem 1189 miminek. V pomyslné soutěži počtu kluků a holek byli chlapci jednoznačnými vítězi. Na svět jich
vloni v Náchodě přišlo 623, zatímco dívek
566. Šťastní rodiče si z porodnice odváželi nejčastěji Jakuba či Elišku. Mezi další oblíbená jména vloni patřili Jan, Filip
a Vojtěch a z holčičích Anna a Viktorie.
(rd)

ADVOKÁT RADÍ
Změny v příspěvku na bydlení
Poslední dobou i v souvislosti s navýšením cen energií mám velký problém
utáhnout nájem. Ptala jsem se známého, který sám má podobné problémy,
a ten mi řekl, že dostává příspěvek
na bydlení, který mu hodně pomůže
utáhnout náklady na bydlení. Pak jsem
ale zjistila, že na příspěvek nejspíš nemám nárok, protože jsem v podnájmu.
Jak můžu situaci řešit?
Je pravda, že u žádostí o příspěvek
na bydlení platí zatím stále omezení, že
je příspěvek přístupný pouze nájemníkům
nebo vlastníkům nemovitosti. V praxi lidé
třeba ani nepoznají žádný rozdíl, jestli žijí
v nájmu nebo podnájmu. Podnájem ale neznamená to, že si pronajímáte třeba jeden
pokoj v bytě, kde bydlí i někdo další, jak si
řada lidí myslí. Jde o to, s kým máte uzavřenou smlouvu, zda s vlastníkem nemovitosti, nebo s jejím nájemcem. Typicky bude
mít problém žádat o příspěvek člověk, který si pronajímá družstevní byt od člena

družstva. Samozřejmě tento postup je možný, nicméně vlastníkem v takovém případě je bytové družstvo, člen družstva je
z pohledu práva nájemcem a ten může byt,
za splnění podmínek zakotvených obvykle
ve stanovách družstva, dále podnajmout.
Konečný obyvatel bytu je tak podnájemníkem a nárok na příspěvek na bydlení nemá.
Nebo lépe řečeno dlouho neměl…
V této souvislosti je totiž třeba zmínit
nedávnou změnu zákona. Obsahem této
novely je jednak zvýšení tzv. normativních
nákladů na bydlení, což celkově zvýší výši
příspěvku na bydlení, který bude možné
čerpat. Další důležitou změnou je pak právě
rozšíření okruhu osob, na něž se bude vztahovat možnost čerpat příspěvek na bydlení.
Na příspěvek budou mít nově nárok ti,
kteří užívají byt na základě služebnosti.
Obecně srozumitelnější je spíše pojem
věcné břemeno. Jde tedy například o rodiče, kteří darovali své byty dětem, ale
nechali si do katastru nemovitostí zapsat

služebnost, podle níž mohou užívat byt až
do konce života. Na takové lidi, kteří obvykle platí služby spojené s bydlením, se
pak dle zmíněné novely bude hledět jako
na vlastníky nemovitosti a v některých
případech jim bude moci také vzniknout
nárok na příspěvek na bydlení.
Druhým případem jsou právě lidé, kteří
užívají byt jako podnájemníci. Pokud užívají byt celý a je to se souhlasem vlastníka
bytu, tedy například již zmíněného bytového družstva, tak se na ně při posuzování nároku na dávku dle novely bude hledět stejně
jako na nájemce. Pokud tedy splňujete nárok na příspěvek na bydlení, zejména pokud
jde o náklady na bydlení a vaše příjmy, tak
samotná skutečnost, že jde o podnájem a nikoli nájem, by nově už problém být neměla.
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.
spolupracující advokát
Iuridicum Remedium, z. s.
Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z. s., a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva práce a sociálních věcí.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2022
02. 04.
03. 04.
09. 04.
10. 04.
15. 04.
16. 04.
17. 04.
18. 04.
23. 04.
24. 04.
30. 04.
01. 05.
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ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
MUDr. Bergmanová Dita
Záhumenská 445, České Meziříčí
MDDr. Borůvková Veronika
Pulická 99, Dobruška
MDDr. Grymová Natalie
Kvasiny 145
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Handl Jindřich
U Stadionu 594, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Handl Kapołková Simona U Stadionu 594, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Hanzík Kevin
Tyršova 515, Opočno
MDDr. Havlíček Ondřej
Kvasiny 145
MDDr. Chládek Tomáš
Kvasiny 145
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

721 460 150
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
771 155 445
494 531 955
604 878 560
604 878 560
777 667 353
771 155 445
771 155 445
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Dobruška první republiky, F. L. Věk a impozantní výstava
Jiráskova díla v památkách okresu s originálními exponáty
Náš nejpopulárnější rodák, respektive
jeho fiktivní románová a filmová podoba, byl v popředí zájmu města Dobrušky
a jeho obyvatel již v dobách, od nichž nás
dělí celé století. Jiráskovo dílo se stalo
takřka kritériem, podle něhož bylo nahlíženo na české dějiny. Jeho myšlenky byly
tím, co sehrávalo mimořádnou roli v závěrečné fázi procesu sebeuvědomování
českého národa na konci 19. a počátku
20. století. Alois Jirásek se stal nejpopulárnějším autorem české historické literatury a jedním z žijících symbolů české
touhy po samostatnosti. Byl to právě on,
kdo byl jedním z předních signatářů památného Manifestu českých spisovatelů
ze 17. května 1917, který požadoval sebeurčení českého národa.
Celé Jiráskovo dílo je neseno snahou
o oslavení nejvýznamnějších etap a okamžiků našich národních dějin. V tomto duchu je nesena i pětidílná románová
epopej F. L. Věk. Osudy dobrušského
vlasteneckého kupce Heka, které jsou zde
zpracovány se značnou dávkou umělecké
licence, učinily Dobrušku známou v celém národě.
Národní obrození a jeho odkaz v osobě
F. L. Věka-Heka nabylo po získání samostatnosti ještě větší popularity. Samostatná
republika byla považována za vyvrcholení národních emancipačních snah. Proto
se k odkazu této epochy český národ hrdě
hlásil.
To se v plné míře týkalo Dobrušky.
Slogan Dobruška – město F. L. Věka objevíme již v těchto dobách. Dne 31. července 1921 byla Hekovi odhalena pamětní
deska na domě, kde býval jeho kupecký

krám. Slavnost se
konala za osobní
přítomnosti Aloise
Jiráska.
Pamětní
deskou byl ozdoben
i Hekův rodný domek čp. 185 v Novoměstské ulici.
Hekova či Věkova osobnost byla
také
dominantou
celé řady dalších
kulturních
akcí
v dobách první republiky.
Jednou
z nich, kterou byOdhalení pamětní desky za účasti Aloise Jiráska (1921).
chom chtěli připomenout, byla i velká výstava Jiráskova ke zdejšímu kraji. /V ní/ nabádá k podpodíla v památkách okresu, která se z inici- rování všech snah o zachování historických
ativy zdejších učitelů konala v roce 1936. památek, aby se bohatství dosud v našich
Šlo o jednu z největších výstav, jaké kdy zastrčených vesničkách skryté dostalo
byly v Dobrušce uspořádány, a co se týče na světlo boží a bylo historii zachráněno.
vystavených exponátů také o jednu z neVýstava byla umístěna v pěti místnosjexkluzivnějších.
tech, z nichž prvá byla nazvána Hekovou
Výstava se těšila velké pozornosti jak síní. V ní byly umístěny různé městské
zdejších občanů, tak i návštěvníků z širo- knihy, protokoly a listiny se svérázným
kého okolí. Vyčerpávající zprávu o ní při- Hekovým písmem i listiny ze soukromého
nesl i tehdy velmi populární vlastivědný i veřejného jeho života, dále různé časopiměsíčník Od kladského pomezí. Vraťme se sy (Čechoslav, Časopis čes. musea, Květy
nyní o téměř devět desetiletí nazpět a při- české, Vídeňské noviny, Prvotiny, Jindy
bližme si tuto výstavu výňatky z článku, a nyní, Satira), v nichž jsou uloženy článkterý byl otištěn ve čtrnáctém ročníku to- ky, kam Hek přispíval, obraz děkana Obhoto časopisu.
sta, současníka Hekova, svícny, vykopané
„Učitelstvo v Dobrušce vzchopilo se na místě Žalmanovy chalupy. /!/
k znamenitému dílu, k výstavě „JirásDruhá místnost byla věnována městu
kova díla v památkách okresu“. Krásná Dobrušce a jejímu okolí ponejvíce z dob
tato výstava potrvala od 26. července počátku XIX. století. Tam byly umístěny
do 23. srpna 1936 a byla uspořádána péčí různé plány, Laichterovy akvarely zvonic
ředitele Fr. Netíka, předsedy Okresního a kostelíků kraje, dobrušské fotografie
osvětového
sboru V. Jičínské z XX. století, obecní účty, růzpro okres opočenský, ná povolení, výuční a mistrovské listy,
jemuž vedle ředitele práva městská.
Al. Hanouska účinSál třetí měl pergamenové listiny prině pomáhali členové vilegií od Mutiny z Dobrušky z r. 1320
učitelských sborů.
až do potvrzení městských práv císařem
Při zahájení této Františkem II. r. 1793.
významné
výstavy
II. patro mělo v místnosti čtvrté tzv.
kultury našeho kraje Beerův odkaz. 70 sešitů je odkázáno městpromluvil po ředite- skému museu, které zde byly vystaveny.
li Netíkovi kounov- V sešitech jsou vedle cizích popisů i cenné
ský rodák, odborový doklady o životě Dobrušky a širého kraje.
rada archivu minisNejzajímavější však památky byly
terstva vnitra Dr. Jo- uloženy v páté síni s „Mladotovskými“
sef Dostál, který památkami ze zámku Skalka, které sem
proslovil delší krásně laskavě zapůjčil velkostatkář p. Heřman
založenou řeč o vzta- Martinec. Byly zde dále kacířské knihy,
Náměstí, výzdoba při odhalení pamětní desky F. Vl. Heka (1921). zích Jiráskova díla řada sošek a knih svatojánského kultu
13
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(zapůjčil p. Wellner) zároveň s protokoly
z dob Temna.
Mimo jmenované památky byly zde
vystaveny: kšafty Lidmily Polyxeny Mladotové, urbáře panství opočenského z r.
1542 aj. Sbírka gotických kachlů z majetku p. J. Klena pochází z r. 1600 a byla
získána z rozvalin hradu Klečkova v Antoniině údolí u Skuhrova nad Bělou.
Výstava to byla jistě impozantní a snese srovnání s výstavami v naší době. Pozoruhodnější je ovšem tím, že všechny
zde vystavené exponáty byly originály,

Pamětní deska na čp. 17.

které by se v takovéto kolekci dnes podařilo vystavit jen velmi obtížně a s nemalými náklady. Mikroklima a podmínky
zabezpečení, které jsou v současnosti při
výstavách vzácných originálů vyžadovány, jsou mimořádně přísné a náročné.
Ale jedno má tato výstava a doby minulé s dneškem přece jen společné: je to úcta
k odkazu předků a snaha s tímto odkazem
seznamovat co nejširší veřejnost. A tímto
principem jsou určovány také všechny
připravované akce dobrušského vlastivědného muzea i v letošním roce.
(jm)

Významná výročí dobrušských událostí v roce 2022 (III. část)
• 5. března 1902 - U kostela sv. Václava, kde se již od roku
1874 nepohřbívalo, byla provedena parková úprava – 120 let
• 17. dubna 1902 - V Dobrušce se rozešel ochotnický spolek.
Správu majetku převzalo město – 120 let
• 1907 - Mezi Pulicemi a Dobruškou postavila firma Altschul
a Seidler textilní továrnu – 115 let
• 1907 - V Domašíně byly založeny organizace strany agrární
a křesťansko-sociální – 115 let
• 1907 - V Mělčanech vznikla místní organizace strany katolicko-národní. Zanikla v letech 1914-1918 – 115 let
• 27. ledna 1907 - V Dobrušce bylo založeno Filharmonické
sdružení. Zaniklo 20. listopadu 1946 – 115 let
• 15. února 1907 - V Dobrušce vznikl Řemeslnicko-živnostenský klub politický a podpůrný – 115 let
• 17. února 1907 - V Dobrušce vznikla místní organizace
Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické, tzv.
Volná organizace sociálních demokratů pro Dobrušku a okolí –
115 let
• 25. února 1907 - V Dobrušce se konaly první volby do V.
volební kurie – 115 let
• 8. dubna 1907 - 450 dobrušských textilních dělníků a dělnic
zahájilo mzdovou stávku, která trvala do 24. téhož měsíce.
Stávka skončila kompromisem – 115 let
• 28. června 1907 - V Dobrušce byl založen Spolek pro zřízení
a udržování dětské opatrovny – 115 let
• 17. srpna 1907 - Na Sokolském dnu bylo v Dobrušce poprvé
zavedeno elektrické osvětlení – 115 let
• 1912 - Chábory měly vlastní kapelu zvanou „Štandrle“ –
110 let
• 17. května 1912 - V Křovicích byla založena skupina Sdružení české mládeže křesťansko-sociální pro Křovice a okolí
– 110 let
• 2. července 1912 - Dobrušská DTJ poprvé vystoupila na II.
okresním cvičení DTJ ve Velkém Dřevíči – 110 let
• 1. ledna 1917 - V Dobrušce bylo zahájeno vyvařování v tzv.
válečné kuchyni – 105 let
• 21. února 1917 - V Dobrušce bylo pro válečné účely zrekvírováno pět zvonů, které byly na místě rozbíjeny – 105 let
• 1. června 1917 - Alois Jirásek zvolen čestným občanem Dobrušky – 105 let
• 16. července 1917 - Válečný lazaret v Dobrušce byl zrušen
a s platností od 1. 8. přeložen do Hradce Králové – 105 let
• 23. září 1917 - Z obavy před válečnou rekvizicí zakopali tajně
v noci bratři Jan a Josef Škodovi z Mělčan obecní zvonek, který byl znovu slavnostně zavěšen 29. prosince 1918 – 105 let
• 28. prosince 1917 - Dobruška upsala na VII. válečnou půjčku
10.000,- K. Zároveň však městský výbor vyslovil svůj souhlas
s manifestem českých spisovatelů ze 17. května 1917 a publikoval jej v tisku – 105 let
• 22. ledna 1922 - Silná sněhová bouře v Dobrušce a okolí způ14
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sobila značné škody v lesích a na budovách. Několikametrové
závěje přerušily dopravu – 100 let
16. března 1922 - Na sedmi dvorech opočenského velkostatku - v Jeníkovicích, Pulicích, na Skalce, v Ostrově, Tošově,
Podzámčí a Vranově vypukla mzdová stávka za účasti 265
dělníků. Stávka 2. dubna skončila porážkou – 100 let
25. dubna 1922 - V Křovicích se konala ustavující schůze
dramatického odboru místních hasičů – 100 let
7. května 1922 - V pavilonu městských sadů bylo zahájeno
pravidelné promítání kina Sokol – 100 let
8. září 1922 - Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Dobrušce byla úředně potvrzena – 100 let
15. května 1927 - Na silniční trati Solnice - Dobruška - Bystré
bylo zavedeno letní autobusové spojení – 95 let
19. června 1927 - V Dobrušce byla slavnostně otevřena sokolovna – 95 let
27. září 1927 - V Domašíně se konala kolaudace nové školní
budovy – 95 let
25. prosince 1927 - V sokolovně v Dobrušce bylo zahájeno
pravidelné promítání kina, od 6. května 1931 zvukového –
95 let
1932 - V Pulicích se připomíná oddíl kopané SK Pulice –
90 let
29. dubna 1932 - Nová čtvť rodinných domků za Zlatým potokem byla pojmenována Poříčí – 90 let
4. září 1932 - V Jiráskově čtvrti bylo otevřeno nové fotbalové
hřiště SK Dobruška – 90 let
12. září 1932 - V Dobrušce bylo založeno Sdružení přátel
Junáka – 90 let
28. října 1932 - V Solnické ulici v Dobrušce byl slavnostně
otevřen Osvětový dům, postavený nákladem městské spořitelny – 90 let
Únor 1937 - V Dobrušce byly zahájeny kursy a školení zdravotních hlídek Civilní protiletecké obrany – 85 let
10. března 1937 - V Dobrušce byl založen místní sbor Svazu
stráže svobody – 85 let
3. července 1937 - V Dobrušce byla založena místní skupina
Svazu zasílatelských závodů textilních – 85 let
16. října 1937 - V sokolovně v Dobrušce bylo založeno Sdružení československých dobrovolců z let 1918-1919 – 85 let
27. října 1937 - Byly schváleny stanovy znovuobnovené DTJ
v Dobrušce. Jednota definitivně zanikla 20. listopadu 1946 –
85 let
8. dubna 1942 - Ze zvonic kostelů sv. Václava a Sv. Ducha
v Dobrušce byly zrekvírovány zvony – 80 let
30. září 1942 - V Dobrušce bylo zrušeno městské policejní
oddělení – 80 let
1. října 1942 - byla zastavena činnost Orla – 80 let
18. prosince 1942 - Dobrušští židé byli násilně evakuováni
do ghet – 80 let.
(re)
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Z KULTURY
Zlatá éra Semaforu v plném lesku
Skladby z dílny Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, ale i Jiřího Voskovce a Jana
Wericha v podání Jiřího Suchého, žijící
legendy s neodmyslitelným slamákem
na hlavě, či jeho jevištní partnerky, zpěvačky a herečky každým coulem - Jitky
Molavcové - pohladily po duši každého,

kdo v neděli 6. března přišel do velkého
sálu kina. Také Michal Malátný, frontman
skupiny Chinaski, přispěl výrazně coby
host večera k výjimečné atmosféře.
Pramínek vlasů, Jó, to jsem ještě žil,
Včera neděle byla, Tři tety, Blues pro tebe
nebo vzpomínka na Dobře placenou procházku a mnoho dalších písniček, kterým
nic neubralo na půvabu, přestože mnohé
spatřily světlo světa před těžko uvěřitelnými šesti desítkami let - to je jen malý
výčet z nevšedního hudebního menu,
které s grácií servírovali Semaforští
v Dobrušce.
Celý večer patřil vzpomínkám, přesněji řečeno vzpomínkám hudebním. Zněly
totiž Nezapomenutelné písně (na které
se zapomnělo), spíše však pouze pozapomnělo, protože jakmile Orchestr divadla
Semafor, vedený Jiřím Svobodou, zahrál
první tóny jakékoliv skladby, hlediště
okamžitě nadšeně reagovalo.

A nebylo se co divit - vždyť mnozí majitelé vstupenek se na koncert těšili více
než dva roky. Odměnou se jim stal neobyčejný večer zakončený potleskem vestoje.
(eda)

Stejný směr jako humanitární sbírka nabral výtěžek
Lustigovy a Bachovy kantáty v kostele sv. Václava
Hoboj a smyčce propojené s epickou básní Arnošta Lustiga,
to byla ve čtvrtek 3. března v Dobrušce Kantáta – tanec šílených,
při které posluchači v kostele sv. Václava snad ani nedýchali.
Text Arnošta Lustiga je obžalobou nejhrůznějšího zločinu
v historii lidstva, a tak v den dobrušského uvedení zvláště silně
rezonoval s děním na Ukrajině, která již celý týden odolávala
ruské vojenské agresi.
Přednes Vilmy Cibulkové, Jiřího Lábuse a až na ochozu pod
klenbou svatostánku stojícího Viléma Udatného vyvolával mrazení v zádech. To vše umocňovalo propojení s kantátou Ich habe
genug (Mám již všeho dost) pro sólový bas, hoboj a smyčce,
již Johann Sebastian Bach zkomponoval před 295 lety na text
neznámého autora. Bylo patrné, že jak recitátoři, tak slovenský

pěvec Gustáv Beláček, hobojista Vilém Veverka i pardubický
soubor Barocco sempre giovane dojímali nejen majitele vstupenek, ale také sami sebe. Žijeme opravdu šílené dny. O to více je
třeba vnímat výjimečnost a odkaz takových tónů i slov.
Stačí připomenout kratičkou část z textu Arnošta Lustiga:
„Říkají nám naši mudrcové, že sice není možno neplakat, že ale
věčný pláč nás samotné by zničil, až bychom byli jako ti, nad nimiž pláčeme… Budoucnost je jinde, neboť vzpomínka je jenom
polovina bytí.“
Výtěžek tohoto večera putoval na pomoc Ukrajině. Proto nepřekvapilo, že si vstupenku zakoupili mnozí z těch, co na samém
konci února v Dobrušce podpořili ve výsledku obrovskou humanitární sbírku v roli dárců nebo dobrovolníků.
(eda)
15
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Novoměstská filharmonie se v květnu představí
v Dobrušce s unikátním koncertem
Vážení posluchači a čtenáři Dobrušského zpravodaje, s radostí oznamujeme, že pro vás připravujeme 22. května
unikátní koncert ve Společenském centru – Kině 70, na kterém završíme naši
pětadvacetiletou spolupráci s Novoměstskou filharmonií.
Před čtvrt stoletím nám bylo velikou ctí
navázat na tradici Komorního orchestru
ZUŠ Bedřicha Smetany a jeho bývalého
dirigenta Dušana Vrchoslava. Pokračovali jsme v jeho započaté práci a vedli 25
let toto vynikající hudební těleso, které se postupně zvětšovalo až do podoby
Novoměstské filharmonie. Prožili jsme
s muzikanty i s vámi posluchači nezapomenutelné životní zážitky, strhující moc

hudby na koncertech, mnohá vítězství
na mezinárodních soutěžích, zahraniční
turné a navázali krásná hudební přátelství.
Na konci školního roku jsme se rozhodli skončit ve vedení orchestru z důvodu nutnosti si ve svém životě ušetřit čas
na péči o své stárnoucí rodiče, ale v kultuře a školství budeme rádi pracovat i nadále, v rámci hudebního vzdělávání žáků
v ZUŠ. Nadešel čas, kdy máme před sebou poslední čtyři koncerty s Novoměstskou filharmonií, na které se velmi těšíme,
a věříme, že si je všichni společně užijeme. Potom s nadějí předáme Nofi novým
vedoucím, kteří se budou jistě věnovat orchestru a hudbě se stejným zápalem jako
celé ty roky my.

V Dobrušce jsme
se vždy cítili jako
doma, vítaní a podporovaní, spolupráce
s vedením města a Pavlem Štěpánem pro
nás byla radostí. Navíc mnoho hudebníků z řad Nofi bylo vychováno výbornými
učiteli v dobrušské ZUŠ. Proto jsme se
rozhodli, že se s vámi osobně rozloučíme
a poděkujeme ve vašem městě.
Jistě jste zvědaví, co za hudební lahůdky jsme si pro vás připravili. Vězte,
že program bude opravdu pestrý, jelikož
je symbolicky složen z výběru toho nejlepšího, co Nofi hrála pod naším vedením.
Zatančíte si s námi při poslechu temperamentní mexické skladby Danzón, skane
vám po tváři slza při dojemné melodii ze
Schindlerova listu, budete se cítit majestátně při Dvořákově „Novosvětské“, ale také
se můžete těšit, že se projedete na koni se
Sedmi statečnými a budete putovat Mordorem i Krajem s Pánem prstenů…
Předprodej na koncert Nofi ve Společenském centru - Kině 70 v Dobrušce
bude zahájen v pondělí 25. dubna v 8.00
hodin on-line na www.kino.mestodobruska.cz nebo osobně v IC Dobruška.
Více na www.nofi.cz
Milí posluchači, těšíme se na hudební
a lidský zážitek, který nás společně čeká
v dobrušském kině na koncertě Nofi!
Za Novoměstskou filharmonii
Irena a Jaroslav Rybáčkovi

Dny otevřených ateliérů v Královéhradeckém kraji
Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce z oblasti výtvarného umění pro účast
v jubilejním 10. ročníku výtvarného festivalu Dny otevřených
ateliérů (DOA). Akce se uskuteční o víkendu 11. a 12. června.
Pro nadcházející ročník opět vyzýváme výtvarníky, sochaře,
řezbáře, ale i designéry, architekty a další výtvarné subjekty,

které působí na území Královéhradeckého
kraje, aby na jeden červnový den otevřeli
veřejnosti své ateliéry, galerie, dílny, tvůrčí prostor nebo se prezentovali svými díly.
Přihlašovací formulář k účasti je k dispozici
na webových stránkách CUA HK.
Do DOA se může přihlásit subjekt, který
• vytváří autorská díla
• výtvarná díla vystavuje
• organizuje výtvarné workshopy, vzdělávací pořady apod.
• působí v Královéhradeckém kraji (zájemce z jiných krajů budeme posuzovat individuálně)
• otevře v určený termín svůj ateliér, dílnu či tvůrčí prostor zdarma
Zapojeným subjektům zajišťujeme
• uvedení v tiskovinách, prezentaci na webu
• tiskový a PR servis
• koordinaci akce
• propagační foto, případně video k využití

Ke Dnům otevřených ateliérů se pravidelně připojoval nedávno
zesnulý dobrušský řezbář a sochař Ladislav Cimrman.
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Důležitá upozornění
• Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2022.
• Přihlásit se mohou i výtvarníci bez vlastního prostoru, dle zájmu bychom zprostředkovali společný prezentační prostor.
• Účast v DOA je dobrovolná a zdarma a každý účastník si je
vědom rizik, která souvisí s umožněním vstupu veřejnosti
do svých prostor.
(cum)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – duben 2022
Beletrie pro dospělé
Ann Patchettová
Tracy Deonnová
Kirsty Manningová
Tess Gerritsenová
Bára Basiková
Alena Ježková
Jan Bauer
Kathryn Hughesová
Ivanka Devátá
Eleanor Ray
Simon Scarrow
Adriana Kobulejová

Holandská vila
Mýtonoši
Ztracené klenoty
Umři znovu
Když skočíš, já taky...
Ruce houslisty
Příliš mnoho podezřelých
Tajemství
Šťastná za všech okolností
Všechno je krásné
Vyhnanství
Neuseknou ti hlavu?:
Saudská Arábie očima české letušky
Alka Joshi
Tajemství na kůži
Petra Kvasničková
Vábení měsíce
Oldřich Hulc
Svítání
Jennifer Robson
Šaty pro královnu
Amo Jones
Chaos v míru: první díl série
Půlnoční běsnění
Naučná literatura pro dospělé
J. Neugebauerová,
Léčivé rostliny pěstujeme - sbíráme
V. Žďárská
- využíváme: kapesní průvodce
zelenou medicínou
Bílá smrt: příběh legendárního odstřePetri Sarjanen
lovače Zimní války Sima Häyhäho

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Pavel Pospíšil, Vojtěch Klíma:
PRVNÍ REPUBLIKA V BARVĚ: oživlá historie předválečného Československa na kolorovaných snímcích
1. vydání, Extra Publishing, Brno, 2021, 256 s., 699 Kč
Prožijte příběh předválečného Československa na více než 130 historických fotografiích, které byly novodobě kolorovány.
Nevšední snímky a barvité příběhy, které
se k nim vážou, přiblíží významné události,
osobnosti, místa, ale i každodenní život a zajímavosti z let 1918 až 1938 v tehdejší první
republice. Vše v barvě, tak, jako byste byli
přímými účastníky: Od dramatického vzniku přes vzestup následovaný krizí, dávání sbohem starým časům, lesk nové moderní
doby, až po tragický zánik.
Literatura pro děti:
Lucy Maud Montgomery: EMILY Z NOVOLUNÍ
1. vydání, Dobrovský s.r.o., Praha, 2021, 333 s., 399 Kč
Emily Starrová nikdy nepoznala, co to znamená být osamělá
– dokud jí nezemřel milovaný tatínek. Teď je Emily sirotek a její
upjatí příbuzní z hrdého starého rodu ji berou k sobě, aby s nimi
žila na farmě Novoluní. I když je přesvědčená, že tam nikdy nebude šťastná, Novoluní ji na první pohled okouzlí. Se svou obrovskou představivostí, vtipem
a odvahou se umí vypořádat s přísnou rodinou
i zlomyslnými spolužáky a objevovat krásné
věci kolem sebe, i když ji nevyčerpatelná fantazie občas zavádí až do různých nepříjemností
a malérů. Překonávat potíže jí pomáhá literární
nadání a obrovská chuť psát. Rychle získává
nové přátele v rodině i mimo ni a usedlé a nudné Novoluní jejím příchodem viditelně ožívá.

Katarína Tóthová
V. Novotná, R. Honzák
Laura Fröhlich
Jan Pirk a Tomáš Poláček
Zdeněk Volný
Ian Haydn Smith
Literatura pro děti
Jane Ormes
Harnach
Ivana Peroutková
Joanna Ruth Meyerová
Barbora Vajsejtlová
Jakub Špičák
Bohdana Pávková
Sfé R. Monster
Irena Hejdová
Lara Bryan
David Walliams

Bike instruktor: příručka
pro začínající bikery a bikerky
Krize v životě, život v krizi
Žena pro život není holka
pro všechno: jak si lépe rozdělit
práci v rodině
Srdcař v cílové rovince
Toulky českou minulostí 17
Filmové plakáty
Velká a malá zvířata
Zahrada a legenda o zachránci:
dětský thriller
Případy malého detektiva
Les bez srdce
Ať jsou velcí zase malí!
Kubíkova cesta
Povídačky naší Kačky:
logopedické povídky
Minecraft: třetí kniha příběhů
Nedráždi bráchu bosou nohou
Jak funguje letadlo?
Farma: kniha s rolničkou
Bestie z Buckinghamského paláce

V oddělení pro dospělé:
NEJ ČTENÁŘI ROKU 2021 ODMĚNĚNI
V obou odděleních městské knihovny byli vyhlášeni a odměněni
nejpilnější čtenáři za rok 2021. Ocenění „NEJ čtenář roku 2021“
získala paní Petra Slezáková (276 výpůjček), dětským čtenářem
roku byl vyhlášen pětiletý Ládík Čepelka s 321 výpůjčkami.
Výherci si odnesly dárkové poukazy v hodnotě 500 Kč na nákup
v e-shopu Kosmas a malou pozornost. Gratulujeme!

Pro rodiče a děti do 3 let:
Pozor! Výjimečně v úterý 5. dubna v 10 hodin
v dětském oddělení
HRÁTKY PRO PRŤOUSKY
v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života
Městská knihovna zve rodiče a malé děti do 3 let na další dopolední setkání na dětském oddělení. Akce proběhne v rámci projektu
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!
Pro děti do 7 let: úterý 5. dubna v 15 hodin
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na další Pohádkování, kde si přečteme
pohádku O skřítkovi Šalvějovi. Po pohádce si vyrobíme lapač
snů. Sejdeme se opět první úterý v měsíci, tedy 5. dubna v 15
hodin v prostorách dětského oddělení městské knihovny.
17
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ZE ŠKOL
Tak trochu jiný „lyžák“
Vzhledem k nejistému vývoji koronavirové situace ve školním roce 2021/2022
jsme se po dlouhém přemýšlení rozhodli
zorganizovat lyžařský výcvik s denním
dojížděním.
Zázemí nám poskytl náš domov
mládeže a přihlášení žáci z druhých
ročníků
Střední
průmyslové
škole
elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce tak
mohli od 14. do 18.
února trávit „vyučování“ v Orlických horách a okolí.
Zvládli jsme se zdokonalit na sjezdovkách, snowboardu

i běžkách. Někteří z nás si mohli vyzkoušet vyhledávání zasypaného předmětu pod
sněhem.
(po)

Studenti tančili na reprezentačním plese školy
Studenti Střední školy – Podorlické
vzdělávací centrum z Dobrušky jako první
po dlouhé kovidové pauze při oficiálním
plese roztančili Kulturní dům v Dobrušce.
A tak se první březnový pátek opět rozzářila okna tanečního sálu a do parku byla
slyšet hudba známých tanečních písní.
Studenti končících ročníků jedné
z dobrušských středních škol pořádali
svůj reprezentační ples, při kterém byli
šerpováni do role „maturantů čekatelů“
a studentům učebních oborů se zase nasazením šerpy přiblížily závěrečné zkoušky.
Vše začalo přesně o půl osmé, kdy
ředitel školy Ing. Vladimír Voborník po-
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zdravil končící studenty, popřál jim hodně
úspěchů v nadcházející maturitní i závěrečné zkoušce a ples slavnostně zahájil.

Pak sál prvními
tóny pozdravila
kapela
Pokrok,
která ples po celý
večer doprovázela. Ale to už se ve dveřích
sálu objevili studenti maturitního oboru
Informační technologie, Mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení, kteří
si při slavnostním nástupu přišli pro své
šerpy. Slavnostně jim je navlékli ředitel
školy a třídní učitelka Monika Vaňková.
Po nich svoje šerpy dostali také studenti učebního oboru Obráběč kovů, Zámečník a Klempíř.
Letošní ples Střední školy – Podorlické
vzdělávací centrum byl ale něčím výjimečný. Nejenže to byl první pokovidový
ples v Dobrušce, ale poprvé v historii naší
školy byli šerpováni i studenti, kteří už
měli po maturitě. Byli to studenti dálkového studia oboru Podnikání, kteří o svůj
ples kvůli kovidu v loňském roce přišli.
Nechtěli ale přijít o vlastní slavnostní akt
šerpování, a tak se dočkali až letos, tedy
téměř rok po maturitě.
A pak už příjemný večer patřil všem,
kteří chtěli tančit. O půlnoci se ještě
na parket vrátili všichni ošerpovaní studenti, aby uprostřed sálu symbolicky „zašlapali“ svoje šerpy. To proto, aby se jim
maturita a závěrečné zkoušky vydařily
na výbornou a oni se z „maturantů čekatelů“ stali opravdovými maturanty. (jme)
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Dětský karneval ve školní družině
V pátek 4. března se ve školních
družinách a klubu
ZŠ Pulická konal
Dětský
karneval.
Žáci se od rána těšili z kostýmů Elzy,
víly Amálky, berušky, mořské panny,
piráta, spidermana,
kovboje a dalších.
Jelikož se minulý
rok ani letos neuskutečnil
naší
školou a městem

pořádaný karneval v kulturním domě v Dobrušce,
nechtěli jsme o tuto událost
ochudit letošní prvňáčky
a druháčky. Tudíž jsme
v jednotlivých odděleních
pro děti připravili alespoň malý karnevalový program s hrami
a soutěžemi. V prvním oddělení se tančilo a soutěžilo s nafukovacími balónky,
s bonbonky na provázku a nechyběl ani
tanec macarena či hra Taneční sochy.
Všichni jsme se dobře bavili a doufáme,
že příští rok se karneval opět uskuteční
v kulturním domě, jak jsme byli zvyklí
v předchozích letech.
Za Školní družinu 1 Michaela Hůlková

Ve znamení zimních olympijských her
Únor se v družině nesl ve znamení
zimních olympijských her. Tvořili jsme,
dozvídali se různé zajímavosti o olym-

pijských hrách a soutěžili jsme. Dvě
disciplíny z OH si děti mohly vyzkoušet
naživo. Skoky na lyžích jsme si nejdříve
připomenuli tím,
že jsme si pustili reportáž o nej-

delších skocích na světě. Poté si každý
účastník soutěže vytvořil svého „skokana“ a pak už stačilo co nejvíce fouknout.
Hokej jsme nahradili florbalem a utkání mohla začít. Všichni účastníci byli
náležitě odměněni.
(šd)

ZVEME VÁS NA

Týden netradičních barev
Zatím poslední akcí projektu Hrdá škola na ZŠ Pulická byl
Týden netradičních barev. Zadání znělo jasně: Zažeň každodenní stereotyp neobvyklým barevným oblečením. Většina žáků
se do výzvy zapojila. V některých dnech bylo obtížné najít vhodnou barvu svého oblečení, proto jsme mohli v prostorách školy
vidět i zajímavé módní kreace s využitím šatníku rodičů či jiných
rodinných příslušníků. Naše škola se tak rozzářila přílivem veselých barev i úsměvů žáků.
(mp)
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Materiální sbírka pro Ukrajinu
Základní škola Františka Kupky v Dobrušce se
stala partnerem Materiální sbírky pro Ukrajinu,
kterou vyhlásila Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce. Byli osloveni žáci,
rodiče a učitelé, kteří
se aktivně do sbírky
zapojili. Jejich snaha
naplnila celou dodávku potřebnými věcmi.
Děkujeme všem, kteří
do sbírky přispěli.
Alena Bačíková,
ředitelka
ZŠ Františka Kupky

Úspěch na hudební olympiádě
Společnost pro hudební výchovu ČR
ve spolupráci s Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Gymnáziem a Hudební školou hlavního
města Prahy, ZUŠ vyhlásila třetí ročník celostátní soutěže všestranně hudebně nadaných
dětí a mládeže - Hudební olympiádu ČR 2022.
Této akce se zúčastnila žákyně 6. A ZŠ Františka Kupky a ZUŠ v Dobrušce Tsolmon Myagmarsuren se svou vlastní skladbou. Součástí
byl vědomostní a poslechový kvíz a ověření rytmických a pěveckých dovedností. Talentovaná klavíritska získala bronzové pásmo
a dvě ocenění studentské poroty za zajímavé zpracování tématu
a přesvědčivou interpretaci písně. Gratulujeme.
Jana Čížková

TERMÍN ZÁPISU
PRO CIZINCE
K zápisu do 1. třídy ZŠ v období
od 1. do 30. dubna nemohou podat
přihlášku cizinci s vízem za účelem
strpění pobytu na území ČR podle
§ 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“)
s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 2. června 2022
od 14 do 17 hodin.
20

Čtenářské dílny
Od letošního školního roku se v osmých ročnících ZŠ Františka Kupky začal
vyučovat nový předmět s názvem ČTENÁŘSKÉ DÍLNY. Cílem tohoto předmětu
je ukázat žákům, že čtení nemusí většině
přinášet jen útrapy spojené s povinnou
četbou, ale že i oni sami se mohou zapojit
do vzniku příběhu.
Prvních několik hodin jsme se zaměřili na teorii. Žáci poznali techniky
čtení – skimming, scanning apod., čtenářské strategie – předvídání, usuzování,
shrnování a v neposlední řadě se seznámili i s metodami kritického myšlení.
Vše probíhalo spíše hravou formou, aby

práce žáky bavila. Posléze jsme přistoupili k psaní vlastních příběhů a k projektům zaměřeným na výročí našich
i světových osobností literatury.
Ivona Průšová
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Není rybář jako rybář
V pátek 11. března
navštívil ZŠ Opočenská
hlavní vedoucí rybářského kroužku Místní
organizace českého rybářského svazu v Opočně Tomáš Růžička,
který měl pro žáky připravený poučný a zároveň i zábavný program
o sportovním rybolovu.
Asi se ptáte, co je
to za sport. Tento sport
vychází z potřeb rybáře zasáhnout cíl nebo
dohodit co nejdále.
Sportovní rybář vypadá na první pohled
jako každý jiný rybář.
Má prut, naviják, vlasec či muškařskou

šňůru. Ale s tímto náčiním nemíří k řece nebo rybníku, nýbrž
na fotbalové hřiště, kde neloví ryby, ale body. V tomto sportovním oboru existuje několik základních disciplín – muška na cíl,
muška dálka jednoruč a obouruč, zátěž na cíl, zátěž dálka jednoruč a obouruč atd.
Poté, co se žáci dozvěděli spoustu nových informací, mohli
si prohlédnout různé druhy prutů a zároveň měli možnost si vyzkoušet hod na terč. O praktické ukázky byl velký zájem. Škoda
jen, že nás tlačil čas. Ale již jsme se domluvili na dalším společném setkání. Tentokrát by se mělo konat venku, neboť budeme
trénovat disciplínu, jejímž cílem je dohodit co nejdále.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Úspěšná soutěžní vystoupení žáků ZUŠ Dobruška
V letošním
školním roce
se, konečně,
opět
konají
soutěže Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy. To vyhlásilo pro zušky
soutěže v Sólovém a komorním zpěvu,
v sólové a souborové hře na bicí nástroje,
ve hře smyčcových souborů a orchestrů,
hře na dechové nástroje, hře na cimbál,
dudy, komorní hře s cimbálem a s dudami a hře souborů lidové hudby a soutěžní
přehlídku tanečního oboru.
Ne vše se v naší škole vyučuje (třeba

cimbál a dudy), ale
v mnohém jsme se
zapojili. Ve zpěvu
dokonce i jako pořadatelé - ve středu
9. března se uskutečnilo v krásných
prostorech dobrušské synagogy okresní kolo v sólovém
a komorním zpěvu.
Do Dobrušky přijeli
zpěváci z Kostelce
nad Orlicí, Opočna,
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Rychnova nad Kněžnou a Týniště nad Orlicí. Bylo jich celkem pětatřicet.
Naše děvčata vše zvládla na jedničku, ač jejich paní učitelka Šárka Potůčková je nemohla pro nemoc doprovázet.
Veronika Marešová získala v I. kategorii
krásné 3. místo (kategorie to byla nejpočetnější, soutěžilo v ní 10 zpěvaček!).
Zuzana Marešová (IV. kategorie) obsadila
post nejvyšší, a to dokonce s postupem
do kola krajského! Trio ve složení Kateřina Čtvrtečková, Ada Kučerová a Karolína Melicharová si vyzpívalo první místo.
Do krajského kola v ZUŠ Habrmanova
v Hradci Králové Zuzku doprovodí i pan
učitel Lukáš Koblása, který všechna naše
děvčata doprovázel jako korepetitor.
Rychnovská zuška pořádala 11. března
okresní kolo ve hře na dechové nástroje,
a to konkrétně na zobcovou flétnu (sopranino, soprán, alt, tenor a bas). Zde jsme
měli, i z důvodu nemocí, pouze jednu
zástupkyni. Klára Novotná, žákyně paní
učitelky Štěpánky Holancové, v doprovodu paní učitelky Aleny Moravcové zahrála
porotě symfonii. A za svůj výkon získala
krásné 3. místo!
Týniště nad Orlicí se zhostilo okresních
kol soutěže na zbývající dechy. V pondělí
14. března naši školu reprezentoval klarinetista Antonín Zahradník (skvělé 2. místo) a saxofonisté Slavomír Bílek, Kristýna
Dusílková a Matěj Trubač. A saxofony
v doprovodu pana učitele Lukáše Koblásy
nás budou 8. dubna reprezentovat v Jičíně – získali 1. místo s postupem! Všichni
jsou žáky paní učitelky Hany Novotné.

Kamil Zahradník, 1. místo s postupem.
V úterý 15. března se zde předvedli
žáci pana učitele Luboše Votroubka v doprovodu pana učitele Lukáše Koblásy –
Vojta Domorád, Emily Rubešová a Kamil
Zahradník, a to ve hře na trubku, a Táňa
Švorcová na trombon. A i zde nás naši
žáci reprezentovali více než skvěle! Vojta
s Emily získali 2. místo, Táňa s Kamilem
1. místo s postupem do krajského kola, které se uskuteční 13. a 14. dubna v Trutnově.
Ve stejný den pořádala ZUŠ Opočno
soutěžní přehlídku v tanci. Paní učitelka Petra Felcmanová v této divoké době
plné karantén zvládla s děvčaty sestavit
tři nádherné choreografie. Nejmladší z našich tanečnic v I. kategorii se předvedly
s choreografií Hrajeme si. Žákyně 5. a 6.
ročníku I. stupně (IV. kategorie) zvolily pro svou choreografii název Souznít.
A nejstarší naše účastnice (V. kategorie –
7. r. I. stupně + 3. r. II. stupně) předvedly
své Odhodlání. A všechny si přivezly zlaté
pásmo! Na krajskou přehlídku do Hronova 26. dubna se vydají „odhodlané“ Petra
Čtvrtečková, Michaela Faitová, Veronika

PALEC NAHORU
Zetor po renovaci doslova září
Jako bájný Fénix vstal z popela, tak se prakticky ze šrotoviště vrátil
do provozu traktor technických služeb. Stroj značky Zetor 5211 byl vyrobený v roce 1987 a není divu,
že za téměř pětatřicet let se
na něm projevil zub času. Díky šikovnosti Karla Lepše a jeho spolupracovníků však
rezavý traktor neskončil ve šrotu, ale prošel
komplexní renovací, a dnes vypadá jako by
právě sjel z výrobní linky. Náklady na opravu
karoserie a generálku motoru činily padesát
tisíc korun. Palec nahoru za odvedenou skvělou práci a ušetřené finance.
(dr)

Rozdává úsměvy a radost
Neodmyslitelnou
součástí
přechodu pro chodce u Základní školy Františka Kupky v Dobrušce se za poslední čtyři roky
stal 75letý důchodce Jan Koleno. Ve školních
dnech dohlíží na bezpečnost dětí. Navíc rozdává radost a úsměvy. Každého pozdraví,
na projíždějící auta zamává a pozdraví. Den
je pak hned veselejší. Naše poděkování a palec nahoru míří za Janem Kolenem k přechodu u ZŠ Fr. Kupky.
(jd)
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Trio, 1. místo.

Nejmladší tanečnice Hrajeme si.
Kotvová, Magdalena Petrová, Tereza Obršálová a Kristýna Šmídová.
Bicí oddělení naší ZUŠ reprezentují
Michal Kaiser a Leon Macháček. Vzhledem k tomu, že okresní kola se z důvodu
malého počtu soutěžících nekonají, svůj
rytmus předvedou až v krajském kole
v ZUŠ Střezina v Hradci Králové.
Všem žákům patří gratulace k dosaženým výsledkům a poděkování za vzornou
reprezentaci školy a města. A do krajských kol držíme pěsti!
Martina Rašková

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 4 / 2022

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Výlet za rolničkou
Začátek jarních prázdnin jsme dětem z Domu
dětí a mládeže zpestřili cestou do Deštného v Orlických horách.
Hlavním lákadlem však
nebyly hory a sníh, ale výlet za rolničkou.
Naše kroky směřovaly do Ateliéru
zvonaře a hrnčířky. Zde se nás ujal pan

Jan Šeda, dlouholetý a zkušený zvonař,
který hned po příchodu dětem předvedl
unikátní venkovní zvonkohru s dvanácti
vyladěnými zvonky. Potom už následovala práce ve zvonařské dílně. Každé z dětí
se pustilo do výroby své vlastní rolničky.
Pod vedením pana Šedy vyřízly středový
kříž, vyrazily ozdobné dírky, vše začistily a skládaly poloviny rolničky k sobě.
Pro děti byla práce s kovem novinkou,

ale všechny zvládly i následné letování
v plamenu k dokončení rolničky. Během
tvoření se děti dozvěděly mnoho zajímavostí o výrobě zvonů, zvonků a rolniček.
Víte, proč se dovnitř rolničky nevkládá
kulička? Proč můžou mít zvonky rozdílné
zvuky? Děti, které s námi navštívily Ateliér zvonaře a hrnčířky, už to ví! A sáňky,
pekáče a lopaty jsme v Deštném nakonec
vyzkoušely také!
(pč)

Chovatelská přehlídka trofejí
Městské úřady s rozšířenou působností
Dobruška, Kostelec nad Orlicí a Rychnov
nad Kněžnou, Okresní myslivecký spolek,
ČMMJ v Rychnově nad Kněžnou a Myslivecký spolek Dobruška pořádají ve dnech
16. až 21. dubna chovatelskou přehlídku
trofejí zvěře ulovené v honitbách okresu
Rychnov nad Kněžnou.

Tradiční akce, která poutá pozornost
odborné i široké veřejnosti, zavítá do dobrušského kulturního domu po třech letech.
Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu
16. dubna v 9 hodin, zakončení ve čtvrtek 21. dubna v 18 hodin. Expozice bude
přístupná každý den od 8 do 18 hodin.
(dr)

První vješákovská přespávačka
Ahoj Vješákovci, náš klub působí
od začátku února 2022 v nových prostorech (Opočenská 103 - za stánkem se

zmrzkou) a jsme rádi, že
se vám u nás stále líbí.
Kromě vnitřku domu
nám přibyla zahrada, kde s přicházejícím jarem budeme
moci trávit čas hraním venkovních her
na čerstvém vzduchu. V průběhu měsíce února proběhla
první vješákovská
přespávačka. Přežili
všichni. Užili jsme
si spoustu zábavy
a taky soutěž Master
„TOAST“ chef juni-

or a film „Kapitán Bombarďák ve filmu“.
Těšíme se na další společně strávený čas
s vámi!
(kh)
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Charitativní odpoledne pomohlo českým a ukrajinským dětem
První březnový čtvrtek spolek Senioři
z Opočenska a okolí uspořádal v Hotelu
Dobruška charitativní akci, která byla pojatá jako zábavné odpoledne pro seniory
spojené s módní přehlídkou. Cílem bylo
také odlehčit si od dnešních dnů a chvíli zapomenout na současnou stresující situaci.
Šest seniorek předvedlo přes třicet modelů z kolekce švédské firmy H&M. Tato
firma pomáhá dětem z dětských domovů
vystartovat do normálního života. Modely
bylo možné si zakoupit, stejně tak další
vystavené oděvy byly nabídnuty za symbolickou cenu k prodeji. Část výtěžku
z této akce poputuje na podporu ukrajinských dětí a část na aktivitu našich dětí
v dětských domovech. Celkový výtěžek
z prodeje a darů byl 10 000 Kč a bude předán Markétě Franke z charitativní organizace Chance 4 Children.
Akci okořenila beseda se spisovatelem
Josefem Lukáškem, který vyprávěl své

příběhy z Orlických hor a přiblížil, kde
čerpal náměty k napsání svých pohádek.
K dobré náladě přispěl i mladý muzikant

Lukáš Hvězda z Křovic, který bez nároku
na honorář doprovázel manekýny hudbou
a vtipnými písničkami.
Dobrá věc se podařila, senioři prožili
příjemné odpoledne s občerstvením a pomohli dobré věci. Velké poděkování patří
Olze Francové za její nápad a realizaci
a všem, kteří pomohli se zajištěním akce.
Dík patří také městu Dobruška za bezplatné zapůjčení sálu pro dobrou věc.
Dana Kořínková

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Ve znamení Velikonoc
Spolky Doteky naděje a Městská organizace seniorů Dobruška pro vás mají jarní pozvání. Těšíme se na všechny, kteří
se rozhodnou užít si s námi společné chvíle a zážitky.
NA SLOVÍČKO
Ve středu 6. dubna v 9.30 hodin se sejdeme v Rýdlově vile.
Vzhledem k tomu, že se budou blížit Velikonoční svátky, tak
ke kávě ochutnáme různé druhy mazanců.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 21. dubna v 16 hodin na vás bude čekat v Rýdlově vile host, který nám prozradí spoustu zajímavostí nejen
o pěstování, ale i o pražení kávy. Některé její druhy si budete
moci ochutnat a zakoupit.
PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
Ve čtvrtek 28. dubna se vydáme na náš druhý výlet. Cílem
bude Trutnov, kde nás čeká několik zastavení. Prozradíme ale
jen jedno, ta ostatní si necháme jako náš velikonoční dárek pro
vás. Navštívíme firmu, která se zabývá uchováváním hotových
jídel bez chemie a bez nutnosti mít hotová jídla v chladu. Jejich výrobky si budete moci zakoupit ve firemní prodejně.
Hlásit na tento výlet se můžete nejpozději do 15. dubna.
Dny plné sluníčka a dobré nálady vám přeje
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

Březnový výlet do Krkonoš
Spolky Doteky naděje a Městská organizace seniorů Dobruška naplno rozjely svůj letošní program a po nevlídných zimních
dnech pozvaly nejen své členy na první výlet z letošního Putování
za sluníčkem, který se uskutečnil v sobotu 12. března.
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Naší první zastávkou byla Poniklá, kterou najdete
kousek za Jilemnicí. Tady jsme navštívili
unikátní
perlařství, které je
jediné na světě, kde
se perličky různých
velikostí vyrábí ručně. Ti zručnější z nás si šli do dílničky vyrobit
svojí hvězdičku a jiní si vybírali již hotové ozdoby v malém firemním krámku. Naše další kroky vedly do místního Krkonošského muzea. Poté jsme se vydali směr Harrachov. Zde to již známe,
protože tohle město a sklárnu v něm jsme navštívili v loňském
roce, a tak žádné velké zdržování. Po obědě v Pivovarské restauraci jsme zamířili do Jilemnice, brány Krkonoš. Čas si každý naplánoval podle svého a v 16.30 nás autobus odvážel domů. První
výlet roku 2022 jsme si užili a už se těšíme na další, při kterých
budeme poznávat zajímavá místa naší krásné země.

Jak zacházet
s chytrým telefonem?
Spolek Doteky
naděje využil nabídky
nadačního
fondu Moudrá sovička a pro místní
seniory
připravil
školení, na kterém
se mohli jeho účastníci zdokonalit v práci s chytrým telefonem.
Lektorka kurzu seznámila všechny účastníky s různými funkcemi telefonu, ale věnovala se i každému individuálně. A tak
všichni odcházeli obohaceni o spoustu nových informací. Už pro
vás domlouváme další termín, o kterém se včas dozvíte.
Pohodové jarní dny vám přejí Petr Tojnar a Renata
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V dubnu oslaví významná životní jubilea
Věra Hrušková
Ludmila Švábová
Jan Špaček
Světluška Bodláková
Ing. Jiří Langer
Zdenka Matejsková
Zdeněk Dvořáček
Zdenka Labudová
Jana Václavková
Libuše Fléglová
Stefan Andraško
Dana Tošovská
Jiří Vašata
Josef Čiháček
MUDr. Jiří Zilvar
Vladimíra Sedláčková

95 let
91 let
90 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Křovice
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Domašín
Dobruška, Čs. odboje
Dobruška, K. Michla
Dobruška, Mírová
Dobruška, Jiráskova
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Fr. Kupky
Dobruška, Pulice
Dobruška, Pulická
Dobruška, Šubertovo nám.
Dobruška, Belveder
Dobruška, Křovice

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V únoru z našich řad odešli
Pavel Kačer
Zdeňka Burianová
Jarmila Pavlíčková
Rudolf Krkoška
Marie Hájková
Jaroslav Grulich

1959
1945
1943
1935
1936
1963

Běstviny
Křovice
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Chábory

Čest jejich světlé památce!

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

Zemřela paní Vlasta Ulrychová
Dne 14. března se v nedožitých 97 letech završila životní
pouť jedné z nejstarších obyvatelek našeho města, paní Vlasty
Ulrychové. Kdybychom měli v této vzpomínce jenom vyjmenovat všechny aktivity, kterými kdy prospěla našemu městu a jeho
obyvatelům, nestačilo by na to ani několik stránek Dobrušského
zpravodaje. Připomeňme si alespoň některé z nich.
Vlasta Ulrychová byla již od mládí aktivní skautkou a se
skautem prožila mnoho let šťastných, ale i těch méně šťastných,
kdy byla tato organizace zakázaná. Až do posledních let působila
mezi oldskauty a vždy se snažila pomáhat při výchově mladé
generace, ke které měla po celý život velmi blízko.
Jejím nejvýraznějším příspěvkem ve veřejném životě byla
však bezesporu činnost divadelnická. V rodinném archivu Ulrychových bychom nalezli členskou legitimaci z roku 1942,
potvrzující, že je členkou divadelního souboru F. A. Šubert
v Dobrušce. Její členství tak trvalo osm desetiletí, v posledních
letech ji soubor jmenoval čestnou členkou.

V ochotnickém divadle prošla
vším, čím může ochotník projít.
Od inspicientky a nápovědy až po herečku a režisérku. Hrála již od mládí,
ať už to bylo v nejrůznějších vystoupeních v Husově sboru Československé církve nebo potom v divadelním
souboru F. A. Šubert. Vytvořila celou
plejádu postav, převážně veselých,
někdy až naivních dívek, které dokázala zahrát s vynikající bravurou.
Neméně úspěšná byla i její činnost
režisérská. V letech, která pro ni jistě
nebyla lehká, protože za její statečné
občanské postoje jí minulý režim zakázal pracovat ve školní družině, se
právě divadlo stalo fórem, na němž se mohla ke svému přesvědčení hlásit. Režírovala divadelní představení, která se významně
zapsala do historie dobrušských ochotníků. V roce 1983 to byla
zejména myšlenkově bohatá, ale režisérsky velmi náročná, hra
bratří Čapků Ze života hmyzu. Nevyhýbala se ani menším žánrům. V roce 1979 spolu s Radovanem Ježkem připravila a režírovala divadelní pásmo k 130. výročí narození Františka Adolfa
Šuberta, které se u kulturně založené dobrušské veřejnosti dočkalo velkého ohlasu. Ráda pracovala s dětmi, za všechny jmenujme alespoň její režii Sněhové královny v roce 1981.
Dětem bylo určeno i divadlo loutkové a paní Vlasta Ulrychová stála u jeho zrodu. Byla jedním ze zakladatelů dobrušského
Světa loutek v roce 1950 a v loutkářském souboru působila řadu
desetiletí.
Lásku k divadlu umocňovala její další velká láska - poezie.
V šedesátých letech spoluzakládala dobrušské Divadlo hudby
a poezie, s nímž účinkovala v celé řadě pásem z tohoto žánru
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nejen v Dobrušce, ale i v okolních místech. Spolu s ní vystupovali i další vynikající recitátoři, například Ema Honová, Zdeněk
Remeš nebo tehdy začínající herec Igor Stránský, který později
zakotvil na jižní Moravě a stal se dokonce ředitelem Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Recitovaly se zejména verše
českých básníků a paní Vlasta Ulrychová ještě ve velmi pozdním věku dokázala zpaměti a s nádhernou dikcí odrecitovat
velmi dlouhá básnická díla svých oblíbených autorů, zejména
Josefa Palivce nebo Jaroslava Seiferta. Nezapomenutelné bylo
i pásmo obrozenecké hudby a poezie, které pomáhala sestavovat
a v němž účinkovala při příležitosti konání konference o národním obrození v Dobrušce v roce 1969.
Paní Vlasta Ulrychová byla aktivní i ve stáří. I když už jí zdravotní stav nedovoloval hrát ochotnické divadlo či jinak působit
na veřejnosti, zanechala obsáhlé životní vzpomínky, které jsou
v několikahodinových zvukových záznamech uloženy v dobrušském vlastivědném muzeu a představují i pro budoucí generace
významný pramen, dokumentující život podstatné části minulého století. Obdobné vzpomínky poskytla i Paměti národa společnosti Post bellum. Za svůj mimořádný přínos dobrušskému
kulturnímu životu byla v roce 2015 oceněna stříbrnou medailí
Za rozvoj města Dobrušky.
Vždycky, když někdo odejde, zůstane po něm prázdné místo. Je tomu tak i případě paní Vlasty Ulrychové. Zanechala
však po sobě vzpomínku na bohatý a krásný život, v němž byla
vždy prospěšná lidem ve svém okolí. Co víc by si každý člověk
mohl přát…
(jm)

Svatební den
s magickým datem
Magické datum 22.02.2022, které lze číst stejně i pozpátku,
si za svatební den vybrali Petra a Jiří. Ano si řekli v renesanční
radnici na náměstí F. L. Věka před zastupitelkou Dobrušky Martinou Raškovou. Novomanželům přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.
(re)

ZE SPORTU
Skibobisté po roční odmlce opět bojovali o medaile
Po roční přestávce, která byla způsobena koronavirovu pandemií, skibobisté
opět bojovali o cenné kovy ve Světovém
poháru a mistrovství světa. V mezinárodní konkurenci čeští reprezentanti potvrdili
výbornou výkonnost. Je potěšitelné, že
na stupně vítězů se tradičně prosadili závodníci Skibob klubu Dobruška.

Stanislava Preclíková oslavila na světovém šampionátu první místa ve slalomu
a kombinaci.
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Mistrovství světa
Březnový světový šampionát všech
věkových kategorií uspořádal Český svaz
skibobistů v rakouském zimním středisku
Spital am Semmering / Stuhlek.
V hlavních kategoriích mužů a žen získali čeští reprezentanti dvanáct cenných
kovů (6x zlato – 3x stříbro – 3x bronz)
a ovládli hodnocení národů před Rakouskem 8 medailí (2 – 4 – 2) a Lucemburskem 3 medaile (0 – 1 – 2). Letošního
šampionátu se zúčastnili reprezentanti
osmi států.
Čtyřikrát vystoupila na stupně vítězů
Stanislava Preclíková ze Skibob klubu
Dobruška. Zkušená závodnice se stala
mistryní světa ve slalomu a kombinaci,
druhá skončila v obřím slalomu a třetí
v super-G. Na svém kontě tak má již sedm
mistrovských titulů. O to, že všechny zlaté medaile putovaly do Čech, se postarala Aneta Havlíčková. Členka TJ Deštné
v Orlických horách zvítězila v super-G
a obřím slalomu.
Mezi muži kraloval Pavel Čiháček z TJ
Sokol Deštné v Orlických horách. Dobrušský rodák potvrdil pozici nejlepšího současného skibobisty světa, když ke dvěma
titulům (slalom a kombinace) přidal dvě
stříbrné medaile (super-G a obří slalom).

Pavel Čiháček slaví na nejvyšším stupni
vítězství v kombinaci na mistrovství světa.
Čtyřiatřicetiletý český reprezentant v Rakousku navýšil počet získaných titulů mistra světa na jedenadvacet!
Dařilo se rovněž českým žákům, juniorům a seniorům, kteří získali 22 medailí
(5x zlato – 9x stříbro – 8x bronz). Z dobrušských skibobistů se na stupně vítězů
prosadila juniorka Gabriela Skaláková,
která zvítězila v super-G a obřím slalomu. V seniorské kategorii mužů do 50
let Pavel Harnach vybojoval bronzové
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medaile v super-G a obřím slalomu, ve slalomu a kombinaci
skončil na nepopulárním čtvrtém místě.
Celkem česká výprava z mistrovství světa přivezla 34 medailí,
z toho jedenáct zlatých, dvanáct stříbrných a jedenáct bronzových.

klubu Dobruška se zúčastnila z pracovních důvodů pouze úvodního podniku a se ziskem 27 bodů obsadila konečné šesté místo.
Kvůli pracovním povinnostem absentovala rovněž její oddílová kolegyně Gabriela Jašková. Světový pohár ovládla Juliane
Knaussová z Rakouska.
(dr)

Světový pohár
Letošní ročník Světového poháru v jízdě na skibobech čítal
pouze šest závodů, které se uskutečnily v Rakousku. Úvodní tři
se jely ve středisku Weissbriach Gitschtal a finálový podnik hostil Nassfeld.
Celkovým vítězem se stal Pavel Čiháček, který ovládl pohárový seriál již počtvrté. Ve třech závodech triumfoval, dohromady
získal 126 bodů a druhého Joachima Knausse z Rakouska porazil
o jedenáct bodů. Třetí skončil další rakouský reprezentant Markus Achleitner (76 bodů). Závodníci z TJ Sokol Jablonec nad
Jizerou Pavel Hlaváč a Aleš Housa obsadili čtvrté, respektive
šesté místo. Dobrušský Dominik Harnach dal v uplynulé sezoně
přednost vysokoškolskému studiu a skiboby šly stranou.
Na rozdíl od minulých ročníků se v ženské kategorii neprosadily české reprezentantky. Stanislava Preclíková ze Skibob

ZVEME VÁS NA

Pavel Čiháček opět potvrdil pozici světové skibobové jedničky.

NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Jubilejní zahrádkářské Velikonoce v Častolovicích
Ve dnech 8.–10. dubna se ve výstavním areálu v Častolovicích uskuteční
20. velikonoční výstava s názvem „Velikonoce – svátky jara“ a bude otevřena
každý den od 9 do 17 hodin, v neděli
do 16 hodin.
Nosným prvkem jsou velikonoční tradice a staročeská řemesla. Největší plochu
zaujímají expozice květin a aranžérských
zahrádkářských prvků. Připraveny budou
také veliká expozice ze zahrádkářské tématiky s názvem „Vitaminy ze zahrádky“
a odborná zahrádkářská poradna. Součástí výstavy bude i prodejní část, kde přes

sto stánků nabídne vše
k velikonočním svátkům.
Vstupné na výstavu
je: děti do 6 let zdarma, žáci do 15 let, studenti, ZT a ZTP
40 Kč, důchodci 60 Kč, dospělí 90 Kč,
hromadná vstupenka (2 dospělí 1-4 děti)
220 Kč. Parkovné po celou dobu výstavy je zdarma. Pořadatelem akce jsou ZO
ČZS Častolovice a ÚS ČZS Rychnov nad
Kněžnou za podpory městyse Častolovice. Bližší informace najdete na www.zahradkari.com.
(jh)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
duben 2022
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668, 603 373 752
a 725 048 991
PROVOZNÍ DOBA V DUBNU
DOMEK F. L. VĚKA: soboty a neděle
9.00–17.00, kromě standardní otvírací doby
je možné objednat prohlídku pro školní
a jiné skupiny na tel. 725 048 991.
DŮM FRANTIŠKA KUPKY: prohlídky je možné objednat pro
školní a jiné skupiny nebo individuálně na všední dny na tel.
603 373 752.
HISTORICKÉ EXPOZICE: prohlídku je v dubnu možné předem telefonicky objednat na pracovní dny na tel. 725 048 991
(průvodkyně) nebo po domluvě kdykoli u vedoucí muzea na tel.
603 373 752.
RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s vyhlídkou: prohlídku je ve vedlejší sezóně možné objednat v informačním centru
na tel. 494 629 581 nebo v muzeu na tel. 725 048 991.
VOJENSKÁ GEOGRAFIE v Rýdlově vile:
říjen–duben: zavřeno.
SYNAGOGA
KAMIL REMEŠ a soubor LA BILLANCETTA
Koncert středověké hudby THEATRUM MUNDI:
ANIMA & CORPUS
Neděle 10. dubna v 17 hodin
Soubor La Bilancetta se zabývá starou hudbou v širokém záběru od 12.
do 18. století. Středověké programy
tak obsahují hudbu ze španělských
Cantigas de Santa Maria, italských
středověkých pramenů, hudbu francouzské ars nova (Guillaume de
Machaut) či italského trecenta (Giovanni da Firenze), počínající renesance je zastoupena autory jako
Guillaume du Fay, Johannes Ciconia, Petrus Wilhelmi de Grudencz
(a kodexy Speciálník a Franus). Soubor interpretuje také renesanční hudbu - adventní program z renesančního Benešovského
kancionálu, španělské skladby z Cancionera de Palacio, Cancionera de Uppsala apod., renesanční nešpory Diega Ortize.
Přednáškové úterky
Úterý 26. dubna v 17 hodin
TEREZIE DUBINOVÁ
MOUDROST ŽIDOVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
Paní doktorka Terezie Dubinová vystudovala kulturologii a hebraistiku v Praze, absolvovala také kurz moderní hebrejštiny
na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Do Izraele často jezdí.
Více než kdy jindy můžeme dnes obdivovat židovskou vůli k životu a moudré pochopení lidské povahy. Židovská kultura, náboženství, jazyk, humor a historická zkušenost vytvořily postoj
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přehled akcí
k životu, který pro nás může být inspirativní. Přednáška nabídne
nahlédnutí do židovského světa, který je starobylý i moderní, jedinečný i světový zároveň.
NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŠKOLY
Domovem Františka Kupky
Délka: 1–2 vyučovací hodiny (lze dle potřeby upravit)
Komentovaná prohlídka historické
radnice s galerií prvotin malíře, povídání o jeho dětství a mládí, procházka po Dobrušce a místech, s nimiž si
malíře spojujeme, ukončená v domě,
kde bydlel před odchodem na studia.
Prohlídka nové expozice Dům Františka Kupky (ul. Fr. Kupky čp. 323), která ukáže jeho cestu k malířství i legionářskou minulost. Pracovní listy jsou samozřejmostí.
Zaměření: MŠ, ZŠ, SŠ
Cena programu: 40 Kč/dítě (student), pedagogický doprovod
zdarma
Program lektorsky zajišťuje vedoucí muzea Mgr. Pavla Skalická
a je možné jej objednat na tel. 603 373 752 nebo e-mailem
na muzeum@mestodobruska.cz.
Dobruškou za židovskými památkami
Délka: 2 vyučovací hodiny (lze dle potřeby upravit)
Komentovaná prohlídka židovského
hřbitova s procházkou kolem památníku obětem holokaustu Kameny
zmizelých k dobrušské synagoze,
prohlídka a povídání v synagoze
o židovských zvycích a obřadech,
volitelně vstup do muzea s návštěvou mikve. Pracovní listy jsou samozřejmostí.
Zaměření: První a druhý stupeň ZŠ, SŠ.
Cena programu: 20 Kč/ dítě (student), pedagogický doprovod
zdarma
Program lektorsky zajišťuje vedoucí muzea a je možné jej objednat na tel. 603 373 752 nebo e-mailem na muzeum@mestodobruska.cz.
Vlastivědné muzeum Dobruška
přijme nové brigádníky - průvodce
Hledáme komunikativní zodpovědné kolegy na dlouhodobou
spolupráci formou dohody o provedení práce. Rádi byste si zkusili být průvodcem v muzeu? Potřebujeme vaši pomoc ve všední
dny od května do září (zejména historická radnice, Dům Františka Kupky).
Odměna: 110 Kč/h. Pracovní doba: úterý - pátek (9-17) nebo
dle domluvy. Vhodné také pro seniory. V případě zájmu volejte
na tel. 603 373 752 - Pavla Skalická, vedoucí muzea.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Pátek 1. dubna – pátek 22. dubna
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbách okresu Rychnov nad Kněžnou v roce 2021
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Sobota 2. dubna 9.00 – 12.00
Zápis kurzu tance a společenské výchovy pro začátečníky
Výše kurzovného je 1800 Kč, gardenky 600 Kč. Platí se hotově
při zápisu. Kurz začne v sobotu 3. září a bude rozdělen do dvou
skupin, který povedou Mgr. Lucie Krtičková a Martin Kupka.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Výstava obrazů Beáty Katona
a fotografií Réky Kiss
SRDEČNÉ POZDRAVY
Z VELKÉHO MEDERU
Výstava bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 7. dubna v 17
hodin. Na vernisáži vystoupí
mužské pěvecké trio TriTon.
Výstava
bude
přístupná
do 29. dubna v úředních hodinách městského úřadu. Výstava
se uskuteční v lapidáriu a bývalé pobočce Komerční banky.
UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu poskytne kurátor František
Nagy – tel. 721 537 933.

KNIHOVNA
Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738
VÝPŮJČNÍ DOBA:
Oddělení pro dospělé:
pondělí, úterý, středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.30
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 duben:
KDYŽ SE ŘEKNE APRÍL…
výtvarné práce dětí z MŠ Dobruška
Srdečně vás zveme na výstavu výtvarných prací dětí z Mateřské
školy J. A. Komenského v Dobrušce. Výstava s názvem „Když
se řekne APRÍL …“ představí výtvory dětí ze všech našich tříd.
Ve foyer městské knihovny
v Dobrušce si je budete moci
prohlédnout po celý duben, a to
kdykoli ve výpůjčních hodinách. Věříme, že vás podívaná
potěší!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Čtvrtek 14. dubna od 8 do 12 hodin
Velikonoční prázdniny v DDM
Program pro školní děti - velikonoční dekorace a pečení, zábavné
jarní hry. Cena 50 Kč.
Přihlášky předem v DDM nebo ☎ 494 621 505 📞 605 396 466.
Připravujeme
Dobrušské sluníčko – 14. května, taneční soutěž pro dětské kolektivy
Pohádkový les – 4. června, táborová základna Mělčany
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 - Kamerám neutečeš! Od 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

HISTORICKÁ KOVÁRNA
Kostelní 364
Kovářství Požár – otevírací doba
Duben: pondělí a středa 16.00 – 18.00,
sobota 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00.

RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187
Středa 27. dubna v 15.00
BESEDA z cyklu
„Pamětníci z Dobrušky vzpomínají a vyprávějí“.
Téma: Bývalý továrník Josef Hartvich ve vzpomínkách syna Josefa Hartvicha.

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 (kromě Velikonoc).
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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.
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
Pátek 1. dubna a veděle 3. dubna vždy ve 20.00
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Premiéra česko-slovenské hořkosladké komedie o partě českých
a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. V hlavních rolích: Táňa Pauhofová,
Klára Issová, Martin Hoﬀman a další. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 95 min.
Sobota 2. dubna v 17.30
JEŽEK SONIC 2
Premiéra americké komedie pro všechny diváky. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 122 min.
Sobota 2. dubna ve 20.00
Neděle 3. dubna v 17.30
MORBIUS
Premiéra amerického akčního sci-fi thrilleru. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 108 min. České znění.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ŠUBERTOVA DOBRUŠKA
Středa 6. dubna v 19.30
ORLÍČCI V RYBNÍKU
aneb První světová válka skončila v Dobrušce
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. Vstupenky jsou již v prodeji v IC Dobruška a před
představením v pokladně Kina 70.
Čtvrtek 7. dubna ve 20.00
SRDCE NA DLANI
Repríza české romantické komedie od režiséra Martina Horského. Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 95 min.
Pátek 8. dubna ve 20.00

Sobota 9. dubna ve 20.00
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Repríza česko-slovenské hořkosladké komedie o partě českých
a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili
příchod Nového roku. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 95 min.
Neděle 10. dubna v 15.00
JEŽEK SONIC 2
Repríza americké komedie pro všechny diváky. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 122 min.
Neděle 10. dubna ve 20.00
POSLEDNÍ ZÁVOD
Repríza českého dramatického filmu. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál.
Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich
Kaiser, Vladimír Javorský, Jan Hájek, Jaroslav Plesl a mnoho
dalších. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ŠUBERTOVA DOBRUŠKA
Středa 13. dubna v 19.30
KOULE
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.
Vstupenky jsou již v prodeji v IC Dobruška a před představením
v pokladně Kina 70.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 14. dubna v 10.00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Repríza české komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 99 min.
Čtvrtek 14. dubna a sobota 16. dubna vždy ve 20.00
VYŠEHRAD: FYLM
Premiéra české komedie. Po dnes již kultovním onlinovém seriálu
Vyšehrad přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního
filmu. Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Šárka Vaculíková, Jiří
Ployhar, Ondřej Pavelka, Věra Hlaváčková, Ivana Chýlková, David
Prachař, Veronika Khek Kubařová, Jaroslav Plesl, David Novotný
a mnoho dalších. Mládeži nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 105 min.
MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ
NEJEN PRO DĚTSKÉ DIVÁKY
Pátek 15. dubna v 16.00
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Repríza české pohádky pro celou rodinu. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kč. 100 min.
Pátek 15. dubna ve 20.00
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Repríza česko-slovenské hořkosladké komedie o partě českých
a slovenských přátel. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 95 min.
Sobota 16. dubna v 17.30
Neděle 17. dubna v 15.00
ZLOUNI
Premiéra americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.

STÍNOHRA
Premiéra česko-slovenského thrilleru. Stínohra je příběhem muže,
který pod tíhou viny hledá odpovědi na to, kde začíná a končí
spravedlnost. Mladeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 103 min.

Neděle 17. dubna v 17.30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Repríza amerického rodinného fantastického filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 143 min. České znění.

Sobota 9. dubna a neděle 10. dubna vždy v 17.30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Premiéra amerického rodinného fantastického filmu. Mládeži
přístupný. Vstupné 130 Kč. 143 min. České znění.

Neděle 17. dubna ve 20.00
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TEST
Premiéra francouzské dramatické komedie. Pozitivní těhotenský
test nemusí nutně znamenat radostnou zprávu. Obzvlášť, když

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 4 / 2022
jste matka tří dospívajících dětí a vy těhotná rozhodně nejste!
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 85min. České znění.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ŠUBERTOVA DOBRUŠKA
Středa 20. dubna v 19.30
STRÝČEK HARRY
Uvede divadelní soubor F. A. Šubert Dobruška v režii Zdeňka
Šímy. Hrají: Karel Bělohlávek, Jitka Frelichová, Lenka Hušková,
Jiří Mach, Jaroslava Pachovská, Jiří Sedláček a Zdeněk Svědík.
Vstupenky jsou již v prodeji v IC Dobruška a před představením
v pokladně Kina 70.
Čtvrtek 21. dubna, pátek 22. dubna
a neděle 24. dubna vždy ve 20.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Premiéra českého filmu od režiséra Rudolfa Havlíka je volným
pokračováním úspěšné komedie Po čem muži touží, která se stala divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Hrají:
Jiří Langmajer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza Kostková, Leoš Noha, Oskar Hes a mnoho dalších. Mldeži přístupný.
Vstupné 140 Kč. 95 min.
Sobota 23. dubna v 17.30
SRDCE NA DLANI
Repríza české romantické komedie od režiséra Martina Horského. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 95 min.
Sobota 23. dubna ve 20.00
SEVEŘAN
Premiéra historického akčního filmu. Jakou budoucnost má válečník, kterého k životu motivuje jen touha po pomstě? Mládeži
nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 136 min.
Neděle 24. dubna v 15.00
JEŽEK SONIC 2
Repríza americké komedie pro všechny diváky. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 122 min.
Neděle 24. dubna v 17.30
ZLOUNI
Repríza americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.
KONCERT
Pondělí 25. dubna v 19.30
VĚRA MARTINOVÁ S KAPELOU MERITUM
Věra Martinová je výraznou
osobností naší hudební scény
s nezaměnitelným stylem. Jedna
z nejlepších českých zpěvaček
posledních desetiletí je od roku
2019 držitelkou Zlaté medaile
Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za dlouhodobé šíření dobrého jména města. V roce 2020
chystala Věra Martinová koncertní
turné ke svému životnímu jubileu,
k němuž 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 doprovodí 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 tento jedinečný koncert „naší“
první dámy české country music. Předprodej vstupenek probíhá
od 1. března na www.kino.mestodobruska.cz a v informačním
centru Dobruška. Vstupné 350 Kč.

PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 28. dubna v 10.00
POSLEDNÍ ZÁVOD
Repríza českého dramatického filmu. Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 100 min.
Čtvrtek 28. dubna ve 20.00
VYŠEHRAD: FYLM
Repríza české komedie. Mládeži nepřístupný. Vstupné 140 Kč.
105 min.
Pátek 29. dubna ve 20.00
NOTRE-DAME V PLAMENECH
Premiéra francouzského dramatického filmu. Hrdinský příběh
těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu
Paříže. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 110 min.
Sobota 30. dubna v 15.00
MIMI & LÍZA – ZAHRADA
Premiéra slovensko-českého animovaného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč. 56 min.
Sobota 30. dubna v 17.30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Repríza českého filmu od režiséra Rudolfa Havlíka. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 95 min.
Sobota 30. dubna ve 20.00
PROMLČENO
Premiéra českého kriminálního thrilleru od režiséra Roberta Sedláčka. Šokující živé vysílaní, které během chvíle změní životy
několika nevinných lidí. Hrají: Karel Roden, Barbora Bočková,
Igor Bareš, Vilma Cibulková, Vladimír Kratina a mnoho dalších.
Mladeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 95 min.

MALÝ SÁL
Pátek 1. dubna ve 14.00
OCHUTNÁVKA A NÁKUP MAĎARSKÝCH VÍN
A GASTRONOMICKÝCH SPECIALIT
Z OBLASTI BADAČONU
Přijďte se bavit, ochutnat
či zakoupit pěkný dárek
svým blízkým a vybrat
si některé z přivezených
vín a specialit.
Zároveň zveme na znovuotevření kinokavárny.
PŘEDNÁŠKA
Úterý 5. dubna v 17.00
TOMÁŠ ZELENKA - ČERNOBYL OČIMA TURISTY
Přednáška ředitele Muzea a galerie Orlických hor, který se byl
v roce 2016 jako turista podívat do míst, kam se asi většina
z nás jen tak nepodívá (možná
už nikdy). Uvidíte autentické
fotografie z černobylské zakázané zóny, na dohled budete
mít jadernou elektrárnu Černobyl s tehdy ještě nedokončeným
novým sarkofágem. Zakázaná
zóna byla donedávna místem,
kde se zastavil čas. Pořádá
vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou.
Vstupné dobrovolné.
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PŘEDNÁŠKA
Sobota 9. dubna v 18.00
ČETNICTVO A ČETNICKÉ HUMORESKY
Přednáší duchovní otec seriálu Četnické humoresky a autor řady
knih četnických příběhů JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D. Besedu
povede v dobové četnické uniformě a bude se v ní věnovat téměř stoleté historii četnictva na našem území a natáčení slavného
seriálu. V poslední části představí svoji knižní tvorbu a některé
knihy budou k dostání na místě, stejně tak jako originální razítko
a osobní turistické vizitky. Po besedě následuje autogramiáda.
Vstupné dobrovolné. 120 min.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
HUDBA JE ŽIVOT
Pořádá Agentura Aja a město Dobruška
Výstava bude otevřena od 1. dubna do 29. dubna při akcích
a promítání Kina 70 nebo na požádání. Vernisáž výstavy je
3. dubna v 16.00.

SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
Provozní doba – duben
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
18. 4. na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
KRYTÝ BAZÉN UZAVŘEN!
pátek
8. 4. otevřeno pouze od 14 do 20 hodin
sobota 9. 4. otevřeno pouze od 12 do 20 hodin
(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 hod.
Sauna
18. 4. SAUNA UZAVŘENA – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
pátek
13 – 21 muži
pondělí 13 – 21 muži
sobota 12 – 21 společná
úterý
13 – 21 ženy
neděle 12 – 20 společná
středa 13 – 21 muži
čtvrtek 13 – 17 ženy
17 – 21 společná
Ranní plavání (ve dnech školní výuky):
středa – pátek 6.00 – 7.30 hodin
Spinning s Alenou
úterky a čtvrtky od 16.30

Spinning s Liborem
pondělky od 16.30
pátky od 16.30 a 17.45

Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz
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MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
Mistrovské zápasy fotbalistů SK Dobruška
Sobota 9. dubna
Krajský pohár – mladší dorost:
Dobruška/Opočno – Borohrádek
Krajský přebor – muži:
Dobruška A – Jaroměř

16.30

Neděle 10. dubna
Okresní přebor II. třídy:
Dobruška B - Častolovice

16.00

Středa 13. dubna
Krajský přebor – starší žáci:
Dobruška/Opočno – Doudleby

15.30

14.00

Sobota 23. dubna
Krajský pohár – mladší dorost:
Dobruška/Opočno – Červený Kostelec
Krajský přebor – muži:
Dobruška A – Černilov

17.00

Neděle 24. dubna
Okresní přebor II. třídy:
Dobruška B – Kostelecká Lhota

16.30

Sobota 30. dubna
Krajský přebor - mladší dorost:
Dobruška/Opočno – Dvůr Králové

14.30

14.30
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Křížovka o ceny
Tajenka březnového vydání Dobrušského zpravodaje souvisela s letošním
padesátým výročím otevření rodného
domku Františka Vladislava Heka. Tajenka 3/2022 zněla následovně: HEKŮV
DŮM JE OTEVŘEN UŽ PADESÁT
LET.

Z osmdesáti úspěšných luštitelů byly
vylosovány tři výherkyně: Julie Matulová, Martina Smolová a Alena Novotná, všechny z Dobrušky. Gratulujeme!
Šťastné výherkyně se mohou těšit na knihu s tematikou spjatou s Dobruškou, poukázky obdrží poštou a knižní cenu si
převezmou v Informačním centru.
Vyhrát knihu může každý, kdo úspěš-

ně vyplněnou tajenku zašle se jménem,
adresou a telefonním číslem na redakční e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz
nebo osobně odevzdá do boxu v Informačním centru na náměstí F. L. Věka nejpozději do pátku 15. dubna.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA: AYR, API, AON, AKISTE, MARCHÉ.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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LCD ASUS VA24EHE
Všestranný monitor

4 569,-

3 790,-

23,8“ obrazovka s IPS panelem
Full HD (1920 × 1080 px) pro jemný obraz
Podpora AMD FreeSync a GamePlus
Vhodné jak na hry, tak na práci
Nízká doba odezvy 5 ms
7HQNøUiPHĆHN

AKCE DUBEN

SURGHMQ\DVHUYLVQtPtVWD,1',*2YUHJLRQX

ASUS myš TUF GAMING M3
/HKNøNURNWĕçNø~GHUSURVRXSHĥH

ASUS sluchátka TUFGAMING H3
2GROQiLSRKRGOQi]iURYHğ

Optická herní myš
1DVWDYLWHOQp'3,DçGR
SURJUDPRYDWHOQøFKWODĆtWHN
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PPPĕQLĆH$VXV(VVHQFH
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-HGQRVPĕUQøPLNURIRQVFHUWLÀNDFt
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1 099,-
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ASUS GTX 1660 SUPER
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9øNRQQpGYRXSiVPRYpSĥLSRMHQt
Široké bezdrátové pokrytí
86%SRUWSURVGtOHQt
$SOLNDFH$686$L&ORXG
Snadné nastavení

9\VRFHYøNRQQiKHUQtJUDÀFNiNDUWD
Prémiová kvalita a spolehlivost
Architektura NVIDIA Turing
*%*''5SDPĕWL
ELWVEĕUQLFH
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989,-

9 290,-

899,$68686%ER[675,;
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+
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$çGRNDSDFLW\7%
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1 199,-
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Lékárna v Dobrušce
Náměstí F. L. Věka 18
Dobruška

pondělí–pátek
sobota
neděle

8.00–17.00
8.00–11.00
zavřeno
sleva
130 Kč

sleva
20 Kč

Ibuprofen
Dr.Max 400 mg
30 měkkých tobolek
• k léčbě bolesti hlavy, zubů,
migrény nebo menstruačních bolestí
• ve formě měkkých tobolek pro rychlý účinek

Fenistil gel
50 g
Akční cena

99 Kč
Běžná cena 119 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.

Nabídka platí pro držitele Karty výhod Dr.Max od 1. do 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob.
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• rychlá a účinná úleva od svědivé podrážděné pokožky
různého původu: svědivá vyrážka, poštípání hmyzem,
spálení od slunce, povrchové popáleniny a kopřivka

Akční cena

199 Kč
Běžná cena 329 Kč

• účinkuje přímo v místě svědění a podráždění
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Fenistil 1 mg/g gel je lék k použití na kůži. Obsahuje dimetindeni maleas.
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Koenig & Bauerr Grafitec s.. r.. o.. se
e sídlem
m v Dobrušce
Posilujeme
e nášš tým,, chceš být v nm
m i ty?
Manipulant
Elektromechanik
Strojírenský
ý dlník
Montážníí dlník
Obsluha
a CNC
C strojä
Odborný
ý pracovník
k nákupu
Controller
Samostatná
á úetní
HR
R Manager
Administrativníí pracovník
k (Ïízeníí projektä)
Nabízíme:
~ zázemíí úspšné
é mezinárodníí spolenostii ~
~ stabilníí práce
e s možnostíí osobního
o rozvoje
e ~
~ nástup
p do
o práce
e okamžit ~
~ zamstnanecké
é benefity
y ~
~ práce
e v jedné
é smn/pružná
á pracovníí doba
a ~
Pokud
d Váss naše
e nabídka
a zaujala
a vypl¼te
e prosím
m kontaktníí formuláÏ na
a adrese
e:
https://kba-g
grafitec.cz/kariera/
nebo
o telefonujte
e na
a íslo
o 602
2 271
1 667..
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PRO UKRAJINU se setkala v Dobrušce s nebývalým ohlasem. Během posledního únorového víkendu se díky nezměrné ochotě občanů podařilo shromáždit velké množství potřebného materiálu, který
po vytřídění a uložení do palet zamířil kamionem do válkou zasažené oblasti. Město Dobruška ve spolupráci s místními firmami, organizacemi, spolky a občany zabezpečuje pomoc přijíždějícím uprchlíkům. Na podporu běženců,
kteří našli azyl v našem městě, je určeno speciální sbírkové konto Farní charity Dobruška 1234512345/5500 s variabilním symbolem 21. Více na straně 4.
V únoru jsme si připomněli osm let od úmrtí brigádního generála Miroslava Štandery. Starosta Petr Lžíčař s místostarostou
Miroslavem Sixtou se PAMÁTCE HRDINNÉHO VOJENSKÉHO LETCE a čestného občana Dobrušky poklonili u jeho hrobu
na ústředním hřbitově v Plzni.

Starosta Petr Lžíčař přijal na radnici NÁVŠTĚVU Z GRUZIE.
Vakhtang Tkeshelashvili, zástupce gruzínského armádního geografického ústavu, jednal s vedoucími představiteli dobrušského vojenského úřadu o začlenění Gruzie do speciálního projektu, na němž spolupracuje Severoatlantická aliance, a programu Partnerství pro mír.

KARNEVALOVÝ REJ. První březnovou sobotu vyvrcholila Veřejná lyžařská škola Dobruška závěrečným karnevalem v areálu na Šerlichu. Loňský jubilejní 50. ročník se z důvodů restrikcí spojených s protiepidemickými opatřeními přesunul na letošek.
O to více se na něj všichni těšili a zájem o výcvik lyžování a snowboardingu byl velký. Do Veřejné lyžařské školy se přihlásilo celkem
160 účastníků, kteří byli rozděleni do 18 družstev a 4 autobusů. O výuku lyžování a jízdy na snowboardu a nezbytné zázemí se staralo
54 vedoucích a 12 členů technického personálu. Počasí účastníkům přálo, sněhová pokrývka byla po celou dobu kurzu dostatečná,
takže se mohlo uskutečnit osm zájezdů. Všichni členové dobrušského SKI KLUBu organizují lyžařskou školu ve svém volném čase
a bez nároku na odměnu. Za to jim patří velký dík.

