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OCHUTNÁVKA MAĎARSKÝCH
VÍN. Po dvouleté přestávce a v netradičním jarním termínu se uskutečnila oblíbená akce, na které
bylo možno ochutnat skvělá vína
a gastronomické speciality z oblasti Badačonu. Delegace z maďarského města Ábrahámhegy při
této příležitosti ocenila zastupitele
Pavla Štěpána, kterému starosta
Vella Zsolt předal pamětní medaili
za dlouholetý přínos k rozvoji vztahů partnerských měst.

SRDEČNÉ POZDRAVY Z VELKÉHO MEDERU. To byl název výstavy umělců z partnerského slovenského města - malířky
Beáty Katona a fotografky Réky Kiss. Na vernisáži, která se konala ve čtvrtek 7. dubna v lapidáriu městského úřadu za velkého
zájmu veřejnosti, rovněž vystoupilo mužské pěvecké trio TriTon.
KULTURNÍ DĚDICTVÍ UNESCO 2022 – MAĎARSKO. Unikátní putovní panelová výstava na ochozu Společenského centra – Kina
70 v průběhu dubna představila 33 maďarských položek historického a kulturního dědictví zapsaných na seznam UNESCO. Podrobnosti o výstavě najdete na www.cultural-heritage.cz.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
první
květnový
den oslavíme 50
let od otevření
rodného domu Fr.
Vl. Heka veřejnosti. Je vskutku
k neuvěření, jak
čas letí… Již půl
století je domek
jedním z nejvyhledávanějších cílů návštěvníků našeho města, které je po právu
hrdé na svého rodáka a vlastence Františka Vladislava Heka. Význačnému jubileu
odpovídá i bohatý program oslav, který
zahrnuje divadelní a hudební vystoupení,
výstavy či promítání dobového dokumentu a reportáže se vzpomínkami pamětníků.
K vidění rovněž budou některé originální
kostýmy z natáčení oblíbeného televizní-

ho seriálu F. L. Věk, jenž naše město dostal do povědomí diváků v celé republice.
Věřím, že si prvomájové nedělní odpoledne společně užijeme.
Jsem rád, že po přestávce vynucené koronavirovou pandemií opět ožije náměstí
F. L. Věka tradičními akcemi. Poslední
květnový víkend se uskuteční Dobrušská
pouť a v pátek 3. června populární Den
bezpečnostních a záchranných složek Integrovaného záchranného systému. Největší akce svého druhu v Královéhradeckém
kraji se bude konat po čtyřleté pauze. Jubilejní desátý ročník proběhl v roce 2018,
další pokračování v roce 2020 překazila
nemoc covid-19.
Co letošní Den bezpečnostních a záchranných složek nabídne? Můžete se těšit
na statické a dynamické ukázky záchranářů, policie, armády, celní správy, horské
služby, profesionálních a dobrovolných

Zlatý lajk a Radniční listy roku 2021:
Krajská prvenství pro Dobrušku
Město Dobruška opět výrazně uspělo v soutěžích Zlatý lajk a Radniční listy roku
2021, které uspořádal Spolek Kvalikom. V krajském kole kategorie obcí a měst od dvou
do deseti tisíc obyvatel obsadilo shodně první příčku!
Zlatý lajk
V konkurenci 78 přihlášených městských sociálních sítí Dobruška obsadila
první místo v krajském kole a páté místo
v celostátním pořadí. Facebookový profil
funguje teprve od roku 2017, díky kvalitnímu obsahu se mu daří rychle „dohnat“
města, která se sociálními sítěmi pracují
mnohem déle. Dále se v hodnocení uvádí,
že stránka velmi dobře plní svoji informační a zábavní roli. Publikovaný obsah
je kvalitní, dobře srozumitelný a úřadu se
díky této aktivitě daří rychlým, efektivním a nenákladným způsobem informovat obyvatele o všem důležitém. Zároveň
stránka komplexně zachycuje dění, propaguje nadcházející kulturní, sportovní
a společenské události a následně je i reportážním způsobem zachycuje.

Radniční listy
V rámci druhého ročníku soutěže Radniční listy roku bylo podrobně zkoumáno
76 periodik měst. Dobrušský zpravodaj
ovládl krajské kolo. Organizátoři v hodnocení mimo jiného uvedli, že periodikum

je velmi kvalitním informačním kanálem.
Obyvatelé díky němu mají přehled o všem
důležitém. Zpravodaj se věnuje všemu
dění, tedy neomezuje se pouze na činnost
úřadu, ale zahrnuje také aktivitu spolků,
sportovních klubů, kulturních a společenských aktivit. Médium je obyvatelům dostupné v tištěné formě, ale i elektronicky
v on-line archivu. Jako mimořádně kvalitní jsou hodnoceny veškeré texty po stránce obsahové, stylistické a gramatické.
Hodnocení nás samozřejmě těší. Budeme se i nadále snažit, abychom čtenářům
Dobrušského zpravodaje i návštěvníkům
facebookových stránek města přinášeli
pestré a zajímavé materiály.
(dr)

hasičů, vystoupení hradní stráže, ukázky
historických vozidel a techniky hasičů.
Vše bude promítáno na velkoplošnou obrazovku. Pozornost nejmenších bude jistě
lákat velké skákací hasičské vozidlo před
kinem. Začátek akce je v 9, závěr ve 13
hodin. Následovat bude odpolední doprovodný kulturní program, který vyvrcholí
večerním koncertem skupiny Pink Floyd
revival - Czech.
Letošní ročník bude díky úzké spolupráci s Vojenským geografickým a hydrometeorologický úřadem výrazně bohatší.
V areálu VGHMÚř se ve stejnou dobu
totiž uskuteční Den otevřených dveří
a dětský den. Pro návštěvníky budou připraveny ukázky vojenské kolové a pásové
techniky, současných a historických zbraní, bezpilotních prostředků a geodetické
techniky. Pozornost určitě upoutá laserová střelnice, děti se mohou těšit na řadu
soutěží a sladkou odměnu.
Přeji všem krásné a pohodové májové
dny.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 50
V neděli 1. května oslavíme 50
let od otevření rodného domu Fr.
Vl. Heka veřejnosti. U příležitosti
tohoto významného výročí je připraven bohatý program jak v domku, tak ve Společenském centru
- Kino 70 (viz plakátek na straně 4).
Historii a zajímavosti této kulturní památky přibližuje rovněž článek Pavly Skalické a Jiřího Macha
na stranách 8 a 9. Určitě si nenechte
oslavy ujít. Jste srdečně zváni.
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ZPRÁVY Z RADNICE
pověřuje

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

Rada města
dne 18.03.2022
schvaluje
– uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. RKA-VZ-9/2022 s Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové
– uzavření dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. RKA-V-1/2022 s Úřadem práce ČR – krajská
pobočka v Hradci Králové

Rada města
dne 21.03.2022
souhlasí
– se změnou umístění inženýrských sítí společnosti Nej.cz, s. r. o., v následujícím rozsahu:
primární koaxiální kabel DRAKA COAX 3
CT 33A, sekundární koaxiální kabel CAVEL
1.7/7.3 FC + PIPE a optická trubička PE-HD
16/10 na pozemcích v majetku města p. č.
2120/1, 2120/19, 270/68, 270/131, 270/67,
270/66, 270/135, 270/134, 270/132, 2952/10,
2952/1, 2952/2, 2715/20, 2713/4, 2952/9,
371/1, 2952/7, 2952/6, 2952/4, 2952/5,
2713/3 a 2120/17, vše v k. ú. Dobruška, a to
dle předložené projektové dokumentace a se
zvláštním užíváním místních komunikací dle
§ 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.
na pozemcích p. č. 2952/4, 2952/1, 270/131,
270/132, 2952/7, 2952/9, 2715/20 a 2952/10,
vše v k. ú. Dobruška, pro stavbu „Rozšíření
sítě elektronických komunikací (SEK) Domašínská, Dobruška“, jejímž stavebníkem
bude společnost Nej.cz, s. r. o.

schvaluje
– uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace akce Oprava havarijního
stavu chodníku v Cháborách na pozemcích parc. č. 3000/3 a 2933/1, k. ú. Dobruška, se společností APCO technex, s. r. o.
,za 1.825.407,34 Kč vč. DPH 21 %
– uzavření dohody o určení rozhraní veřejné
komunikační sítě se společností CETIN a.
s. pro přípojku bytového domu čp. 1060
v ul. Fr. Kupky v Dobrušce
– zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.
č. 154/15 v obci Dobruška a k. ú. Domašín
u Dobrušky dle přiloženého zákresu jeho
stávajícímu uživateli
– zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 3
ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne
04.05.2017, uzavřené s Josefem Jarkovským, IČO 48986691 na pronájem pěti
částí pozemku parc. č. 2170/13 v obci a k.
ú. Dobruška. Záměrem budou oznámeny
tyto změny nájemní smlouvy: zúžení předmětu nájmu o jednu část pozemku parc. č.
2170/13 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu a snížení ceny nájmu

– uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí za účelem umístění lešení a stavebního
materiálu u domu čp. 323 v ulici Fr. Kupky
v Dobrušce pro opravu fasády a rekonstrukci střechy tohoto domu
– vyřazení majetku města Dobrušky dle přiloženého návrhu na vyřazení dlouhodobého
majetku č. 73 a návrhu na vyřazení drobného majetku č. 72 příspěvkové organizaci
města Dobrušky Základní škola, Dobruška,
Pulická 378, a to prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem k ekologické likvidaci.
Majetek je starý, nefunkční, rozbitý, dále
nepoužitelný, jeho oprava je nerentabilní
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici a v Pulicích
– uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
s Místní akční skupinou POHODA venkova, z. s.
– uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání – prostor kavárny v budově
Společenského centra – Kina 70 v ulici Komenského v Dobrušce s Jaromírem Zvolánkem, IČO 48985791
– v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, změnu OS 02,
Organizačního řádu, dle přílohy, s účinností
od 01.04.2022
– objednání opravy komunikací v ulicích Belveder, Na Poříčí, Mlýnská, Na Hřišti, Zd.
Nejedlého, Holobřízek, Domašínská, K.
Michla, Mělčanská, Mírová, Opočenská,
Belveder od bowlingu u společnosti Opravex spol. s r. o. tryskovou metodou TURBO
v ceně 691.000 Kč bez DPH dle předložené
cenové nabídky
– objednání opravy komunikací v místních částech Domašín (cesta 25c) a Chábory (cesta
87c) u společnosti Opravex spol. s r. o. tryskovou metodou TURBO v ceně 489.600 Kč
bez DPH dle předložené cenové nabídky

Rada města
dne 25.03.2022
schvaluje
– bezplatné ubytování v Hotelu Dobruška
a stravování pro maximálně 8 členů maďarské delegace z partnerského města Ábrahámhegy od 31.03.2022 do 02.04.2022
při příležitosti zajištění akce Ochutnávka
maďarských vín a gastronomických specialit z oblasti Badačonu, která se uskuteční
01.04.2022 v Kině 70
– bezplatné ubytování válečným uprchlíkům
z Ukrajiny v čp. 777 v Dobrušce a v čp. 585
– sokolovně od 24.02.2022 do 31.03.2022

svěřuje
– podle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, starostovi pravomoc schvalovat od 01.04.2022 bezplatné ubytování
pro válečné uprchlíky z Ukrajiny v budově
čp. 777, v čp. 585 - sokolovně, v chatkách
u sokolovny a v čp. 105 v Pulicích, a to
do 15.06.2022

– starostu rozhodováním o nákupech zboží a služeb za účelem zajištění pomoci
uprchlíkům z Ukrajiny a podepisováním
příslušných dokumentů týkajících se těchto
nákupů účtovaných na § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, a to nejdéle
do 13.03.2023

Rada města
dne 04.04.2022
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
5/2022 dle předloženého návrhu
– uzavření nové smlouvy o debetní kartě
pro novou pokladní na odboru finančním
a školském a výpověď smlouvy o debetní
kartě s Komerční bankou, a. s.
– uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 5,
kterým se sjednává použití režimu přenesení daňové povinnosti v souladu se zákonem
o DPH, s panem Robertem Uhlíkem, IČO
71816763, v rámci zakázky výměna podlah
v městském bytě č. 19 v bytovém domě čp.
690 v ulici Na Příčnici, v Dobrušce
– dokumenty v přiloženém znění zpracované a předložené provozovatelem vodohospodářské
infrastruktury
města
Dobrušky a okolních obcí, společností
AQUA SERVIS, a. s., na základě smlouvy
o provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí uzavřené dne 17.12.2021: Způsob vedení evidencí
a Plán údržby a oprav na rok 2022
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Výměna 3D systému
a audioprocesoru ve Společenském centru - Kině 70 v Dobrušce uzavření kupní
smlouvy se společností XC tech, s. r. o. Nabídková cena činí 776.827 Kč vč. DPH 21 %
– zařazení projektu opravy dřevěných konstrukcí rodného domku F. L. Věka čp. 185
v Dobrušce, II. etapa a opravy oprava fasády východní části a jižní štítové části dle
vyplněného souhrnného přehledu s povinnými přílohami k obnově kulturní památky
objektu rodného domku F. L. Věka čp. 185
v ul. Novoměstská v Dobrušce v rozsahu
celkových nákladů 182.343,17 Kč bez DPH
a spoluúčasti vlastníka ve výši 91.343,17 Kč
a projektu oprava fasády Laichterova domu,
Domašínská 360, Dobruška dle vyplněného
souhrnného přehledu s povinnými přílohami k obnově kulturní památky objektu
Laichterova domu čp. 360 v ul. Domašínská
v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů
100.255,39 Kč bez DPH a spoluúčasti vlastníka ve výši 50.255,39 Kč do Programu
regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) ČR dle Usnesení vlády č. 209/92
na rok 2022 – pro městskou památkovou
zónu Dobruška a v rozsahu prací uvedených
v souhrnných přehledech na rok 2022
– podání žádosti na Ministerstvo kultury
ČR o poskytnutí účelové dotace ve výši
141.000 Kč (včetně dvou žádostí o státní
dotaci) v Programu regenerace městských
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–

–

–

–

–

památkových rezervací (MPR) a městských
památkových zón (MPZ) ČR
objednávku na dodávku a instalaci 4 ks autobusových přístřešků Aureo pro autobusové
zastávky v ulici Laichterova a v Cháborech
dle specifikace v nabídce ze dne 11.02.2022
u společnosti mmcité a. s., 643.419 Kč vč.
DPH podle platné sazby
zveřejnění záměru směny části pozemku
parc. č. 1098 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky ve vlastnictví města Dobrušky
za část pozemku parc. č. st. 78 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky s doplatkem
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na vybudování nového sjezdu z místní
komunikace na pozemku parc. č. 2717/1
v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města
Dobrušky na pozemek parc. č. 468 v obci
a k. ú. Dobruška
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace na poskytnutí dotací s příslušnými žadateli, a to dle vzorové smlouvy (vzor č. 1 dotace nebo vzor č. 2 – dotace – vyrovnávací
platba) schválené Radou města Dobrušky dne
08.03.2021 (kromě žadatelů Domácí hospic
Setkání, o. p. s., a Linka bezpečí, z. s., s nimiž
je smlouva uzavírána v přiloženém znění)
bezplatné zapůjčení prostor sokolovny
v Dobrušce dne 14.05.2022 od 8 do 15 hodin
za účelem realizace taneční soutěže Dobrušské sluníčko, v případě využití prostor pro
ubytování uprchlíků z Ukrajiny bezplatné
zapůjčení prostor Kulturního domu v Dobrušce. Podrobnosti zapůjčení si pořadatel

–

–

–

–
–

–

akcí domluví přímo s vedoucím Sportovních
zařízení města Dobrušky, příp. zaměstnancem Kulturních zařízení města Dobrušky.
uzavření smlouvy o podmínkách zásahu
jednotek požární ochrany města Dobruška
se společností Lidl Česká republika v. o. s.
Předmětem smlouvy je vzájemná úprava
práv a povinností smluvních stran při přijetí
účinných opatření k zásahu jednotkami požární ochrany města Dobrušky
bezplatné ubytování v Hotelu Dobruška
a stravování pro maximálně 15 členů delegace ze slovenského partnerského města
Velký Meder od 06.04. do 08.04.2022 při
příležitosti přípravy a vernisáže výstavy
slovenských umělců, která se uskuteční
ve dnech 07.04.2022 až 30.04.2022 na náměstí F. L. Věka v čp. 11
podání žádosti podvýboru pro heraldiku
a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o zařazení blasonu a kresby
historického znaku města Dobrušky do Registru komunálních symbolů
bezplatnou roční registraci do knihovny pro
uprchlíky z Ukrajiny
uzavření nájemní smlouvy výstavy Krvavý román Josefa Váchala, s Regionálním
muzeem v Litomyšli, která řeší bezplatné
zapůjčení výstavy Krvavý román Josefa
Váchala do lapidária městského úřadu
objednání dodávky materiálu a 3 letou následnou péči v rámci projektu Liniová výsadba třešní k cihelně v Dobrušce dle specifikace
v nabídce/objednávce ze dne 07.03.2022

Z pracovního diáře starosty
■ Středa 16. 3. – čtvrtek 17. 3.: jednání
ve Vizovicích (firma Koma Modular)
a v Uherském Hradišti (firma Kovostal)
■ Pátek 18. 3.: jednání s ředitelkou
gymnázia Mgr. Lenkou Hubáčkovou, schůzka s městským architektem
Ing. arch. Tomášem Haromem
■ Pondělí 21. 3.: on-line konference
s hejtmanem o pomoci uprchlíkům
z Ukrajiny, schůze rady města, kontrolní den na stavbě čp. 777, schůzka s Ondřejem Matochou k řešení odpadového
hospodářství
■ Úterý 22. 3.: kontrolní den na stavbě

■
■
■

■
■
■

sportovní haly, účast na pohřbu Vlasty Ulrychové
Středa 23. 3.: jednání o rybníku Drnov,
schůzka se zástupci Lesů ČR
Čtvrtek 24. 3.: jednání s farářkou Erikou Oubrechtovou
Pátek 25. 3.: schůzka valné hromady
Spolku F. L. Věka, ples Vojenského
geografického a hydrometeorologického úřadu
Sobota 26. 3. – neděle 3. 4.: dovolená
Úterý 5. 4.: návštěva letiště Kbely
Středa 6. 4.: jednání s předsedou Stavebního bytového družstva Karlem Jouklem

Okénko poslance Petra Sadovského:
Na téma vytvoření nových parkovacích míst
Vážení a milí
spoluobčané,
dnes bych vás
rád
seznámil
s možností vytvoření nových
parkovacích
míst. Zaparkovat
v Dobrušce, a to
obzvláště v odpoledních a podv e č e r n í c h
hodinách v ulicích Za Universitou, Družstevní nebo Orlická, je poměrně adrenalinová záležitost. Auta zkrátka parkují,
kde se dá. Přijet večer domů a najít jedno
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prázdné místo v okolí bydliště je téměř
nemožné. Potom se stává, že strážníci
městské policie rozdávají pokuty. Někdy
jsou řidiči tak bezohlední, že není pomalu
možné jít po chodníku, protože je více než
z poloviny zabrán parkujícími auty. Rozhlédnout se v křižovatce nebo dokonce
ulicí projet je kolikrát také oříšek. Své by
o tom mohli vyprávět sbory Integrovaného
záchranného systému. Hasiči, rychlá záchranná služba, policie městská nebo státní. Ano, ti všichni nám zachraňují životy,
když jsme v ohrožení, a proto je nutné ponechávat v ulicích dostatečný průjezd.
Infrastruktura měst, mnohdy plánovaná
a realizovaná v polovině minulého století,

u společnosti Woodprograss Trade, s. r. o.,
za celkovou cenu 214.952 Kč vč. DPH

souhlasí

– s použitím finančních prostředků z příspěvku zřizovatele Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky
350, k úhradě stravného žákům uprchlíků
z Ukrajiny po dobu nouzového stavu, nejdéle však do 30.06.2022
– se zvláštním užíváním místních komunikací při konání akcí pořádaných spolkem TRI
CLUB Dobruška, z. s., v termínech a místech
uvedených v jím podané žádosti o vydání
předchozího souhlasu se zvláštním užíváním
dotčených místních komunikací při pořádání
jednotlivých závodů ze dne 15.03.2022

doporučuje Zastupitelstvu
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 schválené Radou města Dobrušky
dne 08.03.2021

Rada města
dne 19.04.2022
odvolává

– Ing. Zdeňku Hanouskovou z redakční rady
Dobrušského zpravodaje;

jmenuje

– Mgr. Pavlu Skalickou členem redakční rady
Dobrušského zpravodaje od 01.05.2022

■ Čtvrtek 7. 4.: jednání s představiteli
společnosti CzechInvest a Ministerstva
průmyslu a obchodu, schůzka s ředitelkou mateřské školy Monikou Francovou, jednání s městským architektem
Ing. arch. Tomášem Haromem, vernisáž výstavy obrazů a fotografií z Velkého Mederu
■ Pátek 8. 4.: jednání s Ing. Václavem
Kalendou ze správy Kolowratského rybářství
■ Úterý 12. 4.: kontrolní den na stavbě
sprinterské dráhy u ZŠ Fr. Kupky
■ Čtvrtek 14. 4.: kontrolní den na stavbě
viladomů v ulici Mírová
nepočítala s tak enormním počtem automobilů. Dnes jsou v rodině běžně dvě až
tři auta. Dříve to bylo maximálně jedno.
Musíme se proto pokusit řešit nedostatek parkovacích míst teď. Ve spolupráci
s městskou policií a pracovníky technických služeb jsme vybrali několik lokalit,
kde by bylo možné nová parkovací místa
vytvořit. Jedná se o nevyužité plochy, které takřka ničemu neslouží. Pokusíme se je
změnit na nová parkovací místa.
Tato vize je zatím v návrhu, ale již teď
spolupracujeme s architekty a příslušnými orgány, jak by mohlo dojít k realizaci.
Jakmile budeme mít konkrétní data, rádi
bychom projekt představili veřejnosti,
aby i ona se mohla k věci vyjádřit, protože
spokojenost obyvatel našeho města je pro
nás prioritou.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR
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Očima zastupitele
Vážení spoluobčané, milí Dobrušťáci,
mnozí z Vás mě pamatují jako dobrušského lékárníka z týmu PharmDr. Jana
Hendrycha v lékárně U Zlatého lva. Nějakou dobu už tam sice nepracuji, přes
Zdravotnický holding Královéhradeckého
kraje a jeho nemocniční lékárnu v Náchodě mě osud zavedl do největšího a nejvýznamnějšího zdravotnického zařízení
kraje, do Fakultní nemocnice v Hradci
Králové, kde odpovídám za provoz tkáňového zařízení.
Ani v krajském městě ale nezapomínám na svoje dobrušské pacienty, na město, kde bydlím a jehož jsem zastupitelem.
Dobruška sice není žádné anonymní velkoměsto, je tak akorát, abyste po pár letech měli povědomí a nějakou představu
o svých zastupitelích. I když už nejsem
dobrušským lékárníkem, rád bych, abyste si k takovému štítku, který u mě možná máte, přidali i nějaké novinky. I moje
místní praxe totiž přispěla k tomu, abych
se profesně i osobně posunul a jak se říká,
vyzrál.
V demokratické společnosti jsou
za správu veřejných věcí zodpovědní
politici. Od komunálních přes krajské až
po celostátní. Po dlouhých letech na rozhraní mezi angažovaným občanem a politikem jsem v letošním roce trochu šlápl
na plyn, rozhodl se kandidovat do Krajského výboru KDU-ČSL. Rozhodl jsem
se tak z jednoduchého důvodu. Jako angažovaný občan toho zmůžu jen málo. Jako
politik, doufám a věřím, mohu udělat víc,
a proto svoje zvolení do krajského výboru
považuji nikoliv za vítězství, ale za veliký závazek k vám, mým spoluobčanům,
a především k sobě samému.
KDU-ČSL má ve své genetické pa-

měti
zakódováno
přesvědčení, že se
úspěch celé společnosti měří kvalitou života jejích
nejchudších a nejzranitelnějších spoluobčanů. Neděláme
politiku proto, abychom pomohli k miliardám z dotací jednomu obviněnému
majiteli celostátního politického hnutí,
ani neděláme politiku proto, abychom
stejného pána udrželi na svobodě. Politiku KDU-ČSL děláme pravě naopak. Jsme
sociálním svědomím této společnosti,
hájíme ty s nejtišším hlasem. Hájíme ty,
kteří nejsou slyšet, nebo mluvit nemohou.
Hájíme nejslabší!
Osobně a s plným vědomím jejich důležitosti si beru za svá sociální a zdravotnická témata, k jejichž řešení mám díky
své profesi kompetenci. Přirozeně blízké jsou mi i výzvy ekologické, zejména
hospodaření s vodou a získávání energie
z obnovitelných zdrojů zásadně rostou
na významu.
A pokud chci aktualizovat svůj obraz
profesní a politický, nemohu se vyhnout
komentáři k aktuálnímu válečnému konfliktu. Ruskou federací byla zvířecím způsobem napadena civilizovaná evropská
země, Ukrajina. Zlo se znovu odmaskovalo a je zcela viditelným, do očí bijícím. Co
jiného než zločin, jsou barbarsky zvrácené popravy civilistů s rukama spoutanýma
za zády? Pro to není omluva, pro toto není
vysvětlení, zde není o čem diskutovat.
Ukrajina má statečné, hrdinné obránce, celý národ povstal a sjednotil se
proti brutální agresi. Ke svému nerovnému boji za svobodu a také demokracii
Ukrajina potřebuje pomoc, především
vojenskou. Holýma rukama nezastaví-

Report krajského zastupitele
V dnešním reportu krajského zastupitele bych se s vámi rád podělil o informace, jak a kde pomáhají krajské dotace.
Březnové jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje projednalo a schválilo
doporučení jednotlivých hodnotících komisí v oblasti tzv. programových dotací.
Ty jsou rozděleny podle svého zaměření a jsou pravidelně vypisovány každý
rok. Je vždy konkrétně specifikován účel
a oprávněný žadatel a zároveň mají tyto
dotace také přesně stanoven termín,
do kdy je možné je podávat. Kompletní přehled nabízí webový dotační portál
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - DOTIS. Tento portál slouží ke komunikaci s Krajským úřadem a je tedy
místem, kde mohou obce, spolky, ale
i fyzické osoby žádat kraj o podporu z veřejných prostředků. Pro rok 2022 se nyní
rozdělovalo přibližně 100 mil Kč.

Jako
předseda
Výboru pro sport
a volnočasové aktivity Zastupitelstva
Královéhradeckého
kraje se pravidelně účastním hodnotících komisí právě
v oblastech sportu a volného času. Pravidelnými žadateli o dotace bývají také
sportovní oddíly a spolky z našeho města. K těm úspěšným žadatelům patří TJ
Sokol Dobruška, kde jsou pravidelně
podporovány oddíly hrající první a druhou nejvyšší soutěž v ČR. V oblasti investic se na rekonstrukci dámských
WC v sokolovně vloni podařilo získat
částku 208.000 Kč a úspěšně dopadla také žádost pro rok letošní. Celkem
230.000 Kč by mělo pomoci při rekonstrukci obou místností sprch ve spodních
šatnách budovy. Starosta dobrušského

te ani invazi krys, potkanů a švábů, natož postup podobně se chovající armády
kazisvětů, k jejich vyhnání potřebujete
střely NLAW, nebo Stinger. A když chcete, jako krysy z děr, ze zákopů vyhnat
cizí vojáky, potřebujete i dělostřelectvo
a tanky.
Všichni teď máme povinnost něco obětovat a Ukrajincům pomoci. Nejprve musíme na dálku pomáhat obráncům v boji,
a na našem území těm, které vyhnala válka z jejich domovů. Později se musíme
zapojit do obnovy Ukrajiny se stejnou solidaritou, jakou jsme ukázali před dvaceti
a pětadvaceti lety při povodních a v loňském roce při likvidaci následků ničivého
tornáda. Musíme pomáhat, nemáme jinou
možnost ani východisko.
Jsem rád, že současné vedení města
zatím dokázalo účinně pomáhat, všechny kroky jsem podpořil svým hlasováním
v zastupitelstvu. Naše pomoc bude bolet a bude nás to samozřejmě také něco
stát. Ve srovnání s obyvateli Ukrajiny ale
neztrácíme téměř nic. Musíme vědět, že
když padne Ukrajina, hordy z východu
se nezastaví a jako potkani půjdou dál
za zvukem Krysařovy píšťaly.
Pátá kolona Ruska je v naší zemi silná,
vyrojí se zástupy pokrytců a budou pořvávat, že je pomoc Ukrajině drahá. Budou
za peníze nebo z vlastní omezenosti zamlžovat a překrucovat pravdu, budou lhát
druhým a sobě budou lhát tolik, že si nakonec sami uvěří, že z Ruska do naší země
vždycky přišlo jen osvobození a nikdy ne
teror, politické popravy a ztráta důstojnosti.
A s těmito lidmi, s lháři a přisluhovači
ruského zla, já povedu vlastní soukromý
boj a takovým individuím nic nedaruji.
PharmDr. Jiří Gregor, Ph.D.,
člen zastupitelstva města Dobrušky

Sokola Václav Drašnar byl také v březnu zvolen Královéhradeckým zastupitelstvem novým členem Výboru pro sport
a volnočasové aktivity.
Dalšími možnostmi, jak žádat o podporu z krajských veřejných prostředků, jsou
tzv. dotace na individuální účel. Zde oproti programovým dotacím může požádat
kdokoliv, a to i v průběhu roku. Nicméně
vize Královéhradeckého kraje je taková,
aby byly v rámci těchto individuálních
dotací podporovány pouze mimořádné
projekty a nebo projekty takové, které
se svým zaměřením a nebo způsobilostí
žadatele nedají do programových dotací
začlenit. Tyto žádosti nejprve projedná
výbor zastupitelstva kraje, pod který daná
žádost svoji náplní spadá, a následně vydá
zastupitelstvu doporučení. Z těch úspěšných, které se týkají města Dobrušky, lze
v poslední době zmínit například dotaci
ve výši 600.000 Kč na stavbu rozběhové
atletické dráhy u ZŠ Františka Kupky.
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Závěrem bych zmínil ještě tzv. trvalé
záštity Královéhradeckého kraje. Trvalou záštitu poskytuje kraj v oblasti kultury, sportu a volného času mimořádným
akcím, které se na území kraje pořádají.
Tyto akce mají předem zajištěnou finanční
podporu, což je pro pořadatele velmi důležité. Jedná se přibližně o 20 akcí v oblasti

kultury, mezi které patří v našem regionu například „Svátky skla - tavení skla
dřevem“ v Deštném a dobrušský hudební
„Festival F. L. Věka“ s podporou pro letošní rok ve výši 200.000 Kč. K pravidelně podporovaným akcím v oblasti sportu
a volného času, ke kterým patří například
populární „Šediváčkův long“ nebo „Svě-

tový a evropský pohár v paralympijské
lukostřelbě“ v Novém Městě nad Metují,
by se od letošního roku mohl přidat stále
rostoucí dobrušský turnaj „Open Air Cup“
ve florbalu.
Mgr. Petr Poláček,
člen Zastupitelstva města Dobrušky
člen Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje

AKTUALITY Z MĚSTA
Prvního května oslavíme 50 let
od otevření rodného domu
Fr. Vl. Heka veřejnosti
Nachází se v Novoměstské ulici asi
padesát metrů od dobrušského náměstí
F. L. Věka. Z dálky jej poznáte podle
bílé omítky, šindelové střechy s ozdobným štítem a dřevěné malebně vyhlížející pavlače. Původně běžný obytný dům
vznikl na místě starší zástavby nejspíše
v roce 1679 a odehrálo se zde několik staletí představení zvaných „lidský život“.
Nejedno z nich bylo výjimečné, ale s jedním spojujeme domek především, a i díky
němu dnes mnoho lidí Dobrušku zná.
Rodný domek národního buditele Františka Vladislava Heka. Kulturní památka
stávala do 50. let minulého století na břehu Brtevského potoka, a přestože byla
v držení soukromých vlastníků, nikdy nestála bez povšimnutí. Již před otevřením
veřejnosti bylo vždy dbáno na to, aby alespoň fasáda byla opravena a přijíždějící
návštěvníci se mohli s památkou vyfotografovat. Dnes je jednou z nejnavštěvovanějších budov v regionu a nejvytíženější
expozicí městského muzea, kam zavítá
ročně okolo 6 000 návštěvníků. Postavu dobrušského rodáka si jako hlavního

8

hrdinu svého románu F. L. Věk (s podtitulem „obraz z dějin našeho národního
probuzení“) vybral Alois Jirásek. Začal
jej psát v Litomyšli roku 1887, po tom,
co se mu dostala do rukou Hekova vlastní autobiografie. Dílo vycházelo nejprve
časopisecky, první a druhý díl v časopise
Osvěta v roce 1888 a 1892, třetí a čtvrtý v časopise Květy v roce 1897 a 1900
a pátý díl v časopise Zlatá Praha v letech
1905–1906.
Padesát let od zpřístupnění rodného
domu veřejnosti je pro Dobrušku významným výročím. Ukazuje, že si vážíme našich rodáků, architektonických památek,
ale také dlouhé cesty, která k tvorbě expozice vedla. V jejím průběhu se na chvíli
zdálo, že rodný dům národního buditele
bude zbořen a silnice kolem něj rozšířena, aby tudy mohlo projíždět více automobilů. To, že by do Dobrušky bez domu
F. L. Věka proudilo lidí jistě méně, zřejmě nikoho nenapadlo. Městský národní
výbor se dlouhá léta snažil získat objekt
do své správy, ale podařilo se to až před
Vánoci roku 1958. Domek byl s majiteli

vyměněn za jiný objekt a město mohlo
zahájit potřebné kroky k otevření domku
lidem. To se po poněkud hektickém dokončení stavebních úprav a instalaci stálé
expozice odehrálo v rámci prvomájových
oslav roku 1972 v návaznosti na obrovský
úspěch televizního ztvárnění Jiráskova
románu F. L. Věk v podobě stejnojmenného třináctidílného seriálu. Zúčastnili se
i tvůrci televizního seriálu, režisér František Filip a představitelé hlavních rolí
Radoslav Brzobohatý (F. L. Věk), Antonie Hegerlíková (Hekova maminka) a Eva
Vosková (Márinka).
V tehdejším Kulturním kalendáři Dobrušky najdeme stručný popis celé události. „30. 4. byl veřejnosti zpřístupněn rodný
domek F. Vl. Heka. Dovršilo se tím několikaměsíční úsilí občanů města vzdát hold
rodákovi, který jméno Dobrušky rozšířil
do vědomí občanů celého státu. Od tohoto dne do 8. května prošlo domkem přes
8 000 spokojených návštěvníků.“
Domek se již od počátku těšil mimořádnému zájmu návštěvníků. Padesátitisícího návštěvníka uvítal toho roku již
v srpnu. První rok provozu sem zavítalo
celkem 58 572 platících hostů. Průvodci
začínali službu v sedm hodin ráno a byli
v domku často dlouho do večera. Svědčí
o tom i následující zápis Marie Bišové,
tehdejší ředitelky muzea, v městské kronice z roku 1973:
„Televizní seriál obrátil pozornost
k našemu městu nejen domácích, ale i zahraničních návštěvníků. Dne 6. 8. 1973
byl zde uvítán již stotisící návštěvník, pan
Stryk Antonín, Šternberk. V roce 1973 navštívilo rodný domek celkem 58 918 návštěvníků.“
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V roce 1972 byla instalována světnička
rodného domu tak, aby si zejména čtenáři
Jiráskova románu F. L. Věk i televizní diváci seriálu udělali představu o tom, jak
asi Hekovi žili a jaké bylo tehdejší prostředí. Postel, která si zahrála v seriálu, je
po 50 let stále na svém místě, stejně jako
masivní jídelní stůl. Ve světnici byl instalován dobový nábytek a hudební nástroje, kterými se Hek obklopil v pozdějších
letech. Knihy, které upomínaly na jeho
činnost pro Krameriovu Českou expedici,
byly původně umístěny přímo v kupeckém
krámku. Od počátku tam také visí ony
slavné držáky na váhy, stejně jako ve vstupu do černé kuchyně stojí od počátku dřevěný klát ze seriálové Žalmanovy zahrady.
Stálá expozice v domku vydržela beze
změn až do devadesátých let. Tehdy byla
upravena a doplněna její muzejní část.
Původně v ní byla halenka z Márinčiných
svatebních šatů, autentické dokumenty ze
života Fr. Vl. Heka, fotokopie Velikého
pátku, jeho nejznámějšího a zároveň nejkontroverznějšího díla, byly tam také kopie sebraných spisů a knih, které miloval.
Z důvodu jejich ochrany byly tyto předměty uloženy do depozitáře. K dalším výraznějším změnám došlo až v 80. letech, kdy
byla celá muzejní část přepracována podle
nové koncepce. Nosnou ideou bylo ukázat Heka historického, Věka románového
a filmového. Autorem scénáře je Jiří Mach
a výtvarná realizace byla dílem Zdeňka
Bláhy, výtvarníka muzea v Hradci Králové. V posledních dvou letech ji obohatily

S kamerou u Heků
Po české zemi je rozseto hodně rodných
chaloupek a domků významných osobností
naší národní historie. Jeden takový objekt
lze navštívit i v Dobrušce. Narodil se v něm
budoucí kupec František Vladislav Hek,
mnohem více však známý jako nadšený
vlastenec z Jiráskovy románové pentalogie,
jemuž spisovatel pozměnil jméno na František Ladislav Věk. O nehynoucí slávu
dobrušského rodáka se však zasloužil seriál, který režíroval František Filip a v němž
titulního hrdinu ztělesnil Radoslav Brzobohatý. Oba dramatičtí umělci byli jmenováni
čestnými občany města Dobrušky.

dary potomků Fr. Vl. Heka, rodiny Šebelíkovy, a loutky výtvarnice Hany Kozubové,
které zaujmou malé diváky. Nově je také
zpřístupněn sklep domku.
Prvomájovým oslavám v roce 1972 nemůžeme upřít velkolepost jak organizační
(bylo ustaveno na 25 různých komisí, které
měly na starost každičký detail onoho dne),
tak návštěvnickou. Ulice byly plné, hosté
se prodírali davem, přijížděl autobus za autobusem, nechyběl chléb a sůl a krojovaná
mládež. Takové akce se opakovat nedají,
ale můžeme si s nich vzít to nejlepší – chuť
se scházet, ocenit úsilí rodáků a předků,
učit se od pamětníků, obdivovat um starých
mistrů a talent tvůrců. 1. května 2022 se
po 50 letech pokusíme do těch časů vrátit.
Je to příznačné, po pandemických letech
opět otvíráme rodný domek – bez omezení.

Oslavy 50. výročí zahájíme symbolicky tam, kde to začalo, v 15 hodin před
rodným domem Fr. Vl. Heka za přítomnosti vzácných hostů, herců, pamětníků
natáčení seriálu F. L. Věk i otevření rodného domu, průvodců a autorů expozice.
Zahájení se ujmou mladí houslisté, žáci
ZUŠ Dobruška, v hudební ukázce připomínající talent dobrušského rodáka a vlastence a skladbami W. A. Mozarta. Pak už
se vrátíme do minulosti v divadelní vzpomínce na dobu, kdy se otevíral rodný domek, a lidi před padesáti lety. Budete si
moci užít retro zájezdy po dobrušských
památkách. Příjemným zpestřením dne
bude přehlídka historických vozidel Podorlického Veteran Car Clubu Dobruška,
samozřejmostí pak bezplatné prohlídky
rodného domu Fr. Vl. Heka a komentované prohlídky nové výstavy Příběh jednoho
domu ve sklepě. Při průchodu dvorkem se
budete moci občerstvit. V 16.30 se pak
program přesune do Společenského centra – Kina 70, kde bude v malém sále instalována výstava fotografií přibližujících
atmosféru otevření rodného domu před 50
lety, upomínkových předmětů a originálních kostýmů z natáčení slavného seriálu
F. L. Věk. Uvidíte také originální dřevěný
model opočenského zámku. Do velkého
sálu jste pak srdečně zváni na promítání dobového dokumentu a reportáže se
vzpomínkami pamětníků. Oslavy završí
vystoupení dobrušského ženského pěveckého sboru Vlasta.
Pavla Skalická
Jiří Mach

Seriál F. L.Věk se stal útěchou v nastupující době normalizace, v divácích
posiloval pocit národního uvědomění.
V pomyslném žebříčku oblíbenosti je určitě na jedné z nejvyšších příček. Vždy,
když se blížila vysílací hodina dalšího
dílu, lidé spěchali k televizorům, ulice se
vyprázdnily.
Ale již v době premiérového uvedení
byl seriál zmrzačen. Třináctý díl se nevysílal. Krátká nezávadná část byla přiřazena na závěr dvanáctého dílu a diváci
nechápali, proč najednou veze František
Věk na saních malého chlapce a odhodlaně mu říká: „Nesmíme se dát.“ „Tak
se nedáme!“ Chybělo totiž několik scén,

v nichž se dobrušský kupec nebojí vzepřít
vrchnosti z opočenského zámku, zvláště, když ta mu zakáže hrát české divadlo
a rovněž potlačuje pomocí cenzury veškeré projevy o svobodě. To bylo v době
uvedení seriálu náhle velice aktuální.
Když se v roce 2001 natáčel v České televizi „seriál o seriálech“, nazvaný
Pokračování příště, autoři (scenárista
Pavel Taussig a režisér Aleš Sobotka) si
vymysleli, že několik záběrů v dokumentu o seriálu F. L. Věk se natočí v Hekově rodném domku. Průvodce Radoslav
Brzobohatý vtipně diváky upozornil, že
v tomto domku je on vlastně doma.
Pavel Taussig

U příležitosti oslav 50 let otevření rodného domku F. Vl. Heka bude poprvé k vidění slavná dvojice ze seriálu F. L. Věk
- František a Márinka - od akademické
malířky Jarmily Haldové ze Sedloňova.

Pomoc občanům
Každý z nás alespoň
jednou za čas zažije to,
čemu se říká „Den blbec“. Před ním zkrátka
neutečete. Ve čtvrtek 7.
dubna přijala hlídka městských strážníků
oznámení od nešťastné ženy, která tvrdila, že ji ve spěchu při odemykání vozu
vypadly z ruky klíče, a co čert nechtěl klíče zmizely rovnou v kanálu, nad kte-

rým žena s vozidlem parkovala. Strážníci
po příjezdu na místo za značné trpělivosti
a pomocí kleští „prodloužené ruky“ ženě
klíče vytáhli a věc se naštěstí obešla bez
větších následků. Pro ženu z toho plyne
ponaučení, že se vždy parkuje ve směru
jízdy a nikoliv proti. Takto se příště vyhne
nástrahám místní kanalizace.
Bc. Adolf Soumar,
vrchní komisař MP Dobruška
9
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Stožáry veřejného osvětlení s novými QR kódy
Elektrikáři z dobrušských technických
služeb úspěšně završili dlouhodobou
důležitou akci – přeštítkování stožárů
veřejného osvětlení. Původní štítkování (číslo ulice a stožáru) nahradily nové
štítky s QR kódy a číslo světelného
bodu (stožáru).
„Cílem byla jak kompletní inventarizace stožárů, tak zlepšení a urychlení oprav
závad. Přeštítkování jsme provedli během
února a března, ale příprava probíhala
od loňského roku,“ sdělil Ivan Koláčný.
Používaný program Evos nahradil
nový program Gramis, umožňující snadnou a efektivní práci s digitálními mapami a připojenými databázemi, pracující
pod operačním systémem MS-Windows.
„Významný přínos při zavedení nového
programu měl Ing. Václav Lepš. Po několika měsících příprav, ukládání základních
dat a podsložek, byl program hotov a přišlo finále v podobě vlastního přeštítkování stožárů veřejného osvětlení,“ dodal
Luboš Rýgl.

Díky tomu je dnes nahlášení poruchy
či poškození stožáru veřejného osvětlení jednodušší. Majiteli chytrého telefonu stačí načíst QR kód, následně napsat
číslo stožáru, vyplnit kolonku se závadou
(např. svítidlo nesvítí, bliká, stožár je
vyvrácen, nefunkční rozhlas atd.), uvést
zpětný kontakt (není povinné) a vše poslat na uvedenou e-mailovou adresu elektrikari@mestodobruska.cz.
Elektrikáři
pak ihned z výpisu pasportu zjistí, o který
stožár se jedná, a mohou závadu rychle
odstranit.
Nové značení výrazně usnadní hlášení
i těm, kteří nemají chytré telefony. Stačí
číslo stožáru poslat SMS zprávou na telefonní číslo 771 258 798.
Jen pro zajímavost: Víte kolik stožárů veřejného osvětlení se štítky a QR
kódy stojí v Dobrušce a také v Pulicích,
Běstvinách, Domašíně, Cháborech, Mělčanech a Spáleništi? Jestli jste tipovali
1060 stožárů, tak gratulujeme ke správné
odpovědi.
(dr)

Obnova stromořadí podél ulice Mělčanské
V rámci komplexní obměny zeleně
na Městském stadionu Václava Šperla
v Dobrušce došlo i na topolovou alej podél ulice Mělčanské, jejíž životnost dospěla ke svému konci.
Čtyřiapadesát kusů topolů černých
pyramidálních je postupně v několika
etapách nahrazováno hodnotnějšími dřevinami, které zaručují dlouhou životnost
a především bezpečnost v dané lokalitě.
Po dokončení všech etap bude obnovená
alej čítat bezmála 78 stromů!
V roce 2019 bylo v první etapě za přispění společnosti ŠKODA AUTO, a.s.,
vysazeno 25 kusů habru obecného. Druhá

a nejnáročnější etapa byla zrealizována
v roce 2021. Za výrazné pomoci dobrovolníků z řad SK Dobruška bylo vysazeno
33 kusů habru obecného. Pro tuto etapu
se povedlo zajistit spolufinancování ze
Státního fondu životního prostředí ČR
prostřednictvím Národního programu životního prostředí, výzva č. NPŽP 4/2021.
Závěrečná třetí etapa je v plánu během
příštího roku 2023, kdy bude vysazeno 20
kusů dubu letního. Tím bude obnova zeleně na stadionu dokončena.
Jan Jirák,
vedoucí sportovních zařízení
města Dobrušky

Výstavba družstevních viladomů úspěšně pokračuje
Je
potěšitelné, že po poslední
stručné rekapitulaci
prováděných prací
na výstavbě 52 bytů
v Mírové ulici, která byla zveřejněna
v Dobrušském zpravodaji č. 2/2022,
je možné uvést
další posun v prováděných pracích.
Všechny čtyři bytové domy jsou připojeny společností
10

Aqua servis na dodávku
pitné vody a společností
ČEZ na dodavatelskou
síť elektrické energie. V prvním i druhém
domě jsou dokončeny instalace páteřních
i bytových rozvodných sítí (voda, odpady, elektro i slaboproud, vytápění, vzduchotechnika a klimatizace). Práce v tomto
rozsahu nyní probíhají již uvnitř domu
třetího.
V prvním domě jsou provedeny veškeré omítky stěn a současně se provádí
v domě druhém. Byl dovezen veškerý izolační a střešní materiál na jeho montáž pro
všechny domy a nyní je před dokončením
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finální střecha na prvním domě. Plynule
bude přecházeno na domy další. Jsou již
dodány všechny komponenty pro OPS
v domech na ohřev do ústředního topení
i teplé vody, které pak budou v čase instalovány a propojeny na již provedené
zemní přípojky z přeloženého páteřního
teplovodu.
Společnost Vekra provedla na všech
domech dodávku a montáž prosklených
částí bytů ve čtvrtých podlažích a montáž
schodišťových sestav z čela domů.
Postupně je v hrubých fázích kultivo-

ván terén, odváží se
nadbytečný materiál
včetně zbytků betonů
po odstraněném nadzemním horkovodu.
Na základě vydaného povolení odboru
životního prostředí
města provedly technické služby pokácení a odstranění
posledních tří stromů,
které
byly
v řešeném území
a bránily projektovaným řešením ve sjezdu z Mírové ulice
ke krytému bazénu a parkovacím místům,
která zde budou nově vybudována.
Zatím poslední kontrolní den se uskutečnil 14. dubna. Bylo ověřeno, že postup
prací je stále v souladu s věcným i časovým harmonogramem stavby. I přes nepříznivý vývoj cen současně dodávaných

Máte problémy v zaměstnání?
Často se ve svém okolí můžete setkat
s tím, že někteří zaměstnavatelé nerespektují práva zaměstnanců. Zaměstnanci
na druhou stranu svá práva neznají, nebo
se bojí ozvat. Poté se často lidé mohou
dostat do situace, kdy najednou musí řešit
problém s nevyplacením mzdy, nařízením
dovolené ze dne na den, mají problém
s ukončením pracovního poměru a podáním výpovědi nebo si nejsou jisti, jak je
to vlastně s jejich nárokem na odstupné.
Maminky často řeší, jak to bude s jejich
návratem do práce, a neví, kam se obrátit
pro pomoc. Vždy je ale potřeba, aby člověk svoji situaci řešil a znal svá práva. Pokud se i Vy nebo někdo z vašich blízkých
nachází v podobné situaci a chce svůj problém řešit, může se obrátit na Občanskou

poradnu. V poradně
vám pomůžeme zjistit, jak v dané situaci
můžete postupovat,
jaké jsou vaše možnosti z hlediska práva, a také vám můžeme poskytnout například vzor žádosti
o vyplacení dlužné mzdy, výpovědi z pracovního poměru aj., abyste svoji situaci
zvládli řešit sami.
Mezi další 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), nájemní a majetkové vztahy, sousedské či spotřebitelské problémy.
V naší poradně pracují sociální pracovní-

finálních materiálů v této fázi stavby zatím nedochází k navyšování vysoutěžených nákladů dodavatelskou společností
CH&T Pardubice. Věříme, že tomu bude
tak až do úplného zvládnutí celé stavby.
Karel Joukl,
předseda představenstva SBD Dobruška

ci, kteří vás provedou celý procesem vedoucím až k vyřešení situace, nemohou
vás ale zastupovat u soudu nebo za vás
podávat na úřadech právní dokumenty.
Sociálně-právní poradenství poskytujeme bezplatně i díky finanční podpoře
města Dobruška. Poradna je k dispozici
vždy jeden pátek v měsíci v čase od 9
do 15 hodin v Hotelu Dobruška, Solnická čp. 777. Provozní termíny poradny pro tento rok jsou: 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.
Za občanskou poradnu Tereza Vinterová

Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022“ v Dobrušce
KDE: v prostorách Společenského centra - Kina 70, Dobruška
PRO KOHO JE URČEN: pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytové jednotky nebo rekreačního objektu, kteří
chtějí vyměnit starý kotel 1. - 2. emisní třídy.
Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti předchozím výzvám. Podrobně
bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po úspěšné
ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále bude občanům ze strany pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje nabídnuta metodická pomoc s podáním žádosti o dotaci
a realizací projektu.

KDY: 16. května 2022,
kdykoliv mezi 10.00 a 17.00 hod. budou probíhat individuální
konzultace, v 11.00 a ve 14.00 hodin se uskuteční krátká prezentace kotlíkových dotací

Veškeré informace naleznete
• na webových stránkách kraje v sekci „Kotlíkové dotace“
https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm
• infolinka: 722 960 675 (provozní doba 8-16 hod)
• e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
Účast na semináři je zdarma.
11
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ADVOKÁT RADÍ
Jak se počítají náklady právního zastoupení?
Dostala jsem výpověď z nájmu bytu,
Proti ní jsem podala žalobu, ale soudní
spor jsem bohužel prohrála, navíc si advokát pronajímatele napočítal obrovské peníze jako náklady řízení a soud
mi uložil, abych je zaplatila. Dá se proti
tomu něco dělat? Copak si může advokát naúčtovat, co si řekne, a když mu to
protistrana zaplatí a pak vyhraje, tak
to všechno musím zaplatit já?
Jestliže v průběhu občanskoprávních
sporů obvykle platí, že každá ze stran si
nese svoje náklady, tak v případě že je
spor rozhodnut, tak obvykle platí jednoduchá zásad – Kdo prohrál, ten platí. To
jakou částku platí nicméně má svá pravidla.
Předně je třeba říci, že soud má možnost dle zákona rozhodnout i v případě,
kdy prohrajete, o tom, že náklady řízení
platit nemusíte, že je musíte hradit v nižší výši, než by vyplývalo z legislativních
pravidel, případně, že je můžete zaplatit
ve splátkách. Důvodem pro takové rozhodnutí soudu bude zejména případ, kdy
jste se ve sporu neocitli vaší vinou, případně pokud jsou k takovému rozhodnutí
sociální důvody na straně toho, kdo spor
prohrál.
Pokud tuto možnost ponecháme stranou, pak je třeba si uvědomit, co vše bude
činit náklady řízení. V praxi to bývá zejména soudní poplatek, který na počát-

ku hradí žalobce, dále náklady právních
zastoupení, tedy náklady na advokáta,
náklady prováděných důkazů – zejména
znaleckých posudků. V případě, že strana
není zastupována, má již nárok alespoň
na paušální náhradu nákladů řízení.
Náhrada nákladů za právní zastoupení advokátem nemusí mít v praxi mnoho
společného s tím, kolik advokát dostal
reálně zaplaceno. Advokáti jsou totiž často placeni na základě dohody s klientem
hodinovými sazbami, ale náhrada nákladů, kterou musí ten, kdo spor prohrál,
platit vítězi, se odvíjí od tzv. advokátního
tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.), který
stanovuje výši odměny pro případ, že se
advokát a klient na odměně nedohodnou
jinak. Advokátní tarif pak počítá odměnu podle počtu úkonů právní služby bez
ohledu na to, kolik času advokátovi práce
zabrala. Takovým úkonem může být porada s klientem, podání žaloby či vyjádření
k soudu, účast na soudním jednání, podání
odvolání atd.
Každý spor má dle této vyhlášky nějakou svoji tarifní hodnotu, která se odvozuje od výše částky, o níž se spor vede.
U nepeněžitých plnění je tarifní hodnota
uvedena přímo ve vyhlášce, i když často
není úplně snadné konkrétní spor do nějaké kolonky napasovat. To, co se advokátovi
zaplatí, je pak jeho odměna vypočítávaná
z tarifní hodnoty a dále paušální náhrada

Co se chystá
v letošním
roce?
Zdraví patří k tomu nejcennějšímu, co
v životě máme. Pokud jsme v plné síle, bez
bolestí a zdravotních omezení, můžeme
si užívat života a realizovat naše nápady
a touhy. Právě proto se náchodská nemocnice dlouhodobě zaměřuje také na osvětu o prevenci nejrůznějších onemocnění.
Preventivní programy v uplynulých dvou
letech potlačila probíhající epidemie koronaviru, v letošním roce nemocnice však
znovu plánuje různými formami upozorňovat na potřebu prevence a zodpovědnosti za vlastní zdraví. O připravovaných
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preventivních akcích bude
nemocnice vždy aktuálně informovat na svých webových
stránkách a na facebooku.
Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem intenzivně
pracujeme na přípravě projektu urgentního příjmu, který se bude nacházet v přízemí
ambulantního pavilonu a který by se měl začít budovat
v příštím roce, a také na studii a projektové dokumentaci
II. etapy výstavby náchodské
nemocnice, která si klade
za cíl dokončit modernizaci nemocnice, konsolidovat
všechna oddělení do jednoho areálu a zvýšit komfort
pro pacienty i zdravotnický
personál.
(rd)

hotových výdajů ve výši 300,- Kč za jeden úkon právní služby. Pokud je advokát
plátcem DPH, tak se k tomu DPH připočte
také. To vše se vynásobí počtem úkonů.
Zatímco u sporů o nižší částky nebo
nepeněžitá plnění je obvykle náhrada
nákladů právního zastoupení nižší – a to
často i podstatně – než jsou náklady, které
musel advokátovi zaplatit vítěz sporu, tak
u sporů o vyšší částky může být zase náhrada nákladů i podstatně vyšší.
Doporučuji tedy zkontrolovat podle
odůvodnění rozsudku, jestli je odměna
vypočítána dle tarifu a jestli je výpočet
správný. Pokud nikoli, může to být důvodem pro podání odvolání proti výroku
o náhradě nákladů řízení.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
Jeseniova 10, Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná advokátní
pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ jsou podpořeny prostředky ze
státního rozpočtu ČR, v rámci dotačního
programu MPSV ČR - Podpora veřejně
účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Vojenské střelnice v Dobrušce
Historie vojenských střelnic v Dobrušce začíná ve válečném roce 1942. Německá posádka, která v roce 1939 zabrala
dobrušská kasárna, založila na loukách
mezi Mělčany a Cháborami střelnici. Tento prostor měl několik historických názvů.
Například Na rybníkách (v 18. století tam
byly tři panské rybníky), nebo Na Strakově
(podle zápisu v Mělčanské kronice se tam
na obecní pastvě pásaly strakaté krávy).
V Mělčanské kronice najdeme k založení střelnice tento text: „V srpnu vojsko německé zabralo na lukách nade vsí,
na bývalém horním rybníce, pruh země
v šíři 40 metrů. Od lesa Dobrušského,
přes Zlatý potok ke Chlumu pro vojenskou střelnici“. Střílelo se jak do břehu
na straně lesa Chlum, kde je dodnes vidět
val a šachty pro vysouvání terčů, ale také
do břehu Dobrušských lesů, kde jsou ještě
znatelné tři svislé rýhy vzniklé soustředěnou střelbou. Ve využívání této střelnice
pokračovala po válce i Československá
armáda.
Druhé místo, které německé vojsko
využívalo ke střelbám, byl prostor současného rybníka Drňáku. Podle svědectví
pamětníků se do tohoto prostoru střílelo
z větší dálky, snad ze silnice mezi Cháborami a Domašínem.
V Mělčanské kronice najdeme zápis
z roku 1945 popisující následující událost:

„20. února dopoledne
stala se na vojenském
cvičišti na Drnově při
střílení německému
vojáku nehoda, při
čemž přišel o život,
a druhý byl zraněn.
Byl vyvolán dojem,
jakoby někdo od jinud
vystřelil, ale pravděpodobně si to pořídili
sami. Vojenská správa v okruhu nařídila
opatření, a provedla
domovní
prohlídku
po obci a na Cháborách. Štěstí že na nic
podezřelého nepřišli,
jinak by se nám vedlo zle. Že tento druhý vojín v posledních
chvílích svého života
v opočenské nemocnici mohl a řekl pravdu,
že příčinou bylo neopatrné zacházení s vý- Na stráni v lese Chlum je dodnes vidět val a šachty pro vysoubušninou, zúčastnilo vání terčů.
odchodem domů Sovětská armáda. Koně
se jeho pohřbu ku sv. Duchu dosti lidu“.
Na Drnově, jak se historicky nazývá se potom rozprodali hospodářům z okoltoto místo, v té době nebyl rybník Drňák, ních vesnic. Na louku také chodili mělale louka. Těsně po skončení války se zde čanští chlapci hrát fotbal.
Stanislav Kupka, kronikář Mělčan
pásli koně, které zde zanechala před svým

Významná výročí dobrušských událostí v roce 2022 (IV. část)
• 9. května 1947 - Puličtí občané zaslali vládě republiky pamětní spis s ostrým protestem proti připojení Pulic k Dobrušce –
75 let
• 16. května 1947 - Rada Zemského národního výboru v Praze
znovu sloučila obce Křovice a Pulice s městem Dobruškou –
75 let
• 4. července 1947 - Při své poslední cestě do vlasti navštívil Dobrušku akademický malíř František Kupka, trvale žijící
ve Francii, a daroval městu portrét svého otce Václava Kupky,
bývalého městského tajemníka – 75 let
• 21. září 1947 - V Mělčanech byl slavnostně vysvěcen nový
obecní zvonek – 75 let
• 29. září 1947 - Dobrušku navštívil pražský arcibiskup Josef
Beran – 75 let
• 1952 - Mělčanský kopec Na Trojici byl zalesněn – 70 let
• 1. ledna 1952 - Při reorganizaci zdravotnictví vznikl v Dobrušce okresní ústav národního zdraví – 70 let
• 10. listopadu 1952 - Na Cháborách vznikla TJ Sokol. Zanikla
31. prosince 1961 – 70 let
• 1957 - V Pulické ulici byla vybudována rozvodna energetických závodů – 65 let
• 26. září 1957 - V Běstvinách bylo založeno jednotné zemědělské družstvo – 65 let

• Říjen 1957 - V Dobrušce byla uvedena do zkušebního provozu teplárna Komunálních služeb – 65 let
• 13. dubna 1962 - Po pádu Stalinova kultu přejmenovala rada
MěstNV dosavadní Stalingradskou třídu znovu na Opočenskou ulici – 60 let
• Září 1962 - Při bourání čp.
32 na náměstí byl nalezen
poklad tolarových mincí z let
1647 - 1742, pravděpodobně
uložený ve válečném roce
1742. Mince si dělníci se
svolením ředitele OSP rozebrali. Zachránilo se jen 35
tolarů – 60 let
• 16. července 1962 - V Mělčanech byla předána veřejnosti nová kovová zvonice,
dílo kováře Hájka z Dobrušky – 60 let
• 30. září 1962 - Na náměstí
Poslední zářijový den uplyne šedesát let od slavnostního odhalení pomníku F. L. Věka od akademického sochaře Josefa Adámka.
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•

byl slavnostně odhalen pomník F. L. Věka, dílo akademického
sochaře Josefa Adámka – 60 let
1967 - Ve městě byla zahájena výstavba výbojkového osvětlení – 55 let
1967 - V Opočenské ulici byla započata regulace Zlatého potoka – 55 let
1967 - Aby větší část silniční dopravy šla mimo město, byla
zahájena stavba přeložky silnice Rychnov nad Kněžnou - Náchod a výstavba mostu přes Křovické údolí – 55 let
3. března 1967 - Rada MěstNV projednala možnost zřízení
přehrady na Zlatém potoce u Mělčan – 55 let
1. října 1967 - V Opočenské ulici byl slavnostně odhalen památník Janu Dvořáčkovi, řediteli první sklářské školy na světě
– 55 let
1972 - Na Spáleništi byla dokončena výstavba nové požární
zbrojnice – 50 let
1. května 1972 - Jako stálá expozice Městského muzea byl pro
veřejnost za přítomnosti představitelů televizního
seriálu F. L. Věk
otevřen
rodný
domek Františka
Vladislava Heka
– 50 let
8. května 1972
- V Dobrušce po-

Před padesáti lety se v Dobrušce uskutečnil první silniční motocyklový závod.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

řádal Automotoklub Svazarmu první silniční motocyklový závod – 50 let
25. srpna 1972 - Školní budova v Domašíně byla předána
ZDŠ v Dobrušce. Od 1. 9. zde bylo zahájeno vyučování pro
děti 3. ročníku dobrušské školy, které sem byly dováženy autobusem – 50 let
1. května 1977 - V Domašínské ulici v domku Laichterových
byla otevřena obrazová galerie akademické malířky Věry Jičínské – 45 let
1982 - Na Šubertově náměstí byla dokončena družstevní výstavba bytových jednotek, započatá v březnu 1980
– 40 let
30. ledna 1982 - V Dobrušce se konala ustavující schůze Společnosti přátel žehu – 40 let
1. května 1982 - Na Cháborách pod starým hradem byl otevřen areál zdraví – 40 let
30. srpna 1982 - Plenární zasedání MěstNV schválilo nové
názvy ulic. Ulice za studijním střediskem byla pojmenována
Za Universitou, ulice od požární zbrojnice do Domašínské ulicí Družstevní a spojovací ulice od gymnázia na Belveder ulicí
Karla Michla – 40 let
27. listopadu 1982 - Vážné zásobovací poruchy opět vyvolaly před obchody s potravinami veliké předvánoční fronty.
Po celé léto byl citelný nedostatek cukru – 40 let
30. června 1987 - Nový vodojem na Chlumu byl zapojen
do vodovodní sítě – 35 let
16. prosince 1987 - Domy soustředěné pečovatelské služby
čp. 690, 672 a 671 v ulici Na Příčnici byly předány do užívání
– 35 let.
(re)

Z KULTURY
Představení Orlíčci v rybníku vrátilo téměř
po čtyřiceti letech divadlo do Domašína
První dubnový pátek ožil sál Pohostinství
U Hrnčířů v Domašíně u Dobrušky zcela nevídaným ruchem. To
zde dobrovolní hasiči společně s Hrnčířovými pořádali po dlouhé době pro Domašín tak netypické divadelní představení. Vždyť
divadlo se tady nehrálo už téměř čtyřicet let.
Proto když se divadelníci z Divadelního souboru F. A. Šubert
z Dobrušky poohlíželi, kde odehrát veřejnou generální zkoušku
hry „Orlíčci v rybníku“ před vystoupením na přehlídce Šubertova
Dobruška, ozvali se hasiči z Domašína, že rádi přivítají toto představení u nich. Proto se zdejší typicky venkovskou atmosférou
vonící sál, kterému teplo dodávají velká litinová kamna a vůně
venkovské kuchyně, dozvěděl o tom, že v Dobrušce skončila
1. světová válka již 5. října 1918. O tom je totiž historická vese-

lohra, kterou divadelníci z Dobrušky hrají a kterou přivezli i do Domašína. Tedy jde o volnou adaptaci skutečného příběhu, kterou pro
dobrušské ochotnické divadlo napsal a režíroval Jiří Raichl.
A tak se v pátek na apríla plný sál Pohostinství U Hrnčířů
velmi dobře bavil. Smích a potlesk během i po představení byl
pro ochotníky z Dobrušky jasným signálem toho, že se generálka
u dobrovolných hasičů v Domašíně vydařila.
(jme)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – květen 2022
Beletrie pro dospělé
Jaroslav Rudiš
Hazel Gaynorová
Patrick Taylor
Milan Macho
Ladislav Chrudina

František Niedl
Martin Goﬀa
Vlastimil Vondruška
Matthew Ward
Mary Ellen Taylor
Angela Marsonsová
Quentin Tarantino

Winterbergova poslední cesta
Byli jsme mladí a stateční
Doktore, to bude bolet!
Pohřeb bez nebožtíka
Být mladý v sedmdesáti je lepší
než být starý ve čtyřiceti
Můj první polibek: antologie povídek
nadějných českých autorek a autorů
Mistr platnéř
Ženská na odstřel
Královražda na Křivoklátě
Odkaz popela
Staré sídlo
První krev
Tenkrát v Hollywoodu

Naučná literatura pro dospělé
Earl A. Grollmann
Slon v pokoji:
o smrti a zármutku pro dospívající
Václav Junek
Slavné vily českých prezidentů
G. Gedda, M.-P. Moineová Provence:
škola provensálské kuchyně
Jan Poněšický (ed.)
Duše a tělo
v psychosomatické medicíně
Miloš Doležal
Do posledních sil: tři dokumentární
povídky z konce protektorátu
Jiří Žák
Belmondo: věčný rošťák
Matouš Vinš, Petr Novák Travel jobs: 135 způsobů,
jak si vydělávat na cestách
Petr Casanova
Sami
I. Toušlová, J. Maršál,
kolektiv autorů
Toulavá kamera 33

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé
Graeme Davis:
KRÁLOVNY HRŮZY: hororové a duchařské povídky
britských a amerických spisovatelek
1. vydání, Dobrovský, Praha, 2022, 557 s., 449 Kč
Tato antologie zahrnuje hororové a strašidelné povídky známých spisovatelek i díla
pozapomenutých autorek jako Mary Cholmondely a Charlotte Riddell, které si nicméně
zaslouží, aby se o nich dozvěděli i současní
čtenáři. Povídky doplňují krátké medailonky,
které čtenáře seznámí se spisovatelskou dráhou i s životními osudy těchto pozoruhodných
a nadaných žen.
Literatura pro děti
Markéta Bolfová: KAMARÁDI Z NAŠÍ ULICE
1. vydání, Bambook, Praha, 2022, 132 s., 279 Kč
Knížka přináší patnáct krátkých, veselých
i napínavých příběhů dětí z jednoho městečka. Vydej se s Vojtou a jeho tatínkem na vodu
a pak pomoz Jůlince postarat se o zatoulanou
kočičku. S Radimem a jeho sourozenci pofrčíte z kopce na starém kole po dědovi. Jen pozor,
ať se nevybouráte! S rozbitým kolenem přece
na lov tajemné umbošky lesní nemůžeš. Verunka s Klárkou už jsou jí na stopě a doufají,
že jim ji pomůžeš přivábit na vůni opékaných špekáčků.

Literatura pro děti
Katie Daynes
Lucia Magašvári
J. Štejnar, M. Široký
Carl Wilkinson
Mária Nerádová
Axel Gomille
Gabriela Futová
Bella Swift
Vladimíra Šebová
Sven Nordqvist

Proč se musím oblékat?
Dole
Netopýr Warren: vzhůru nohama!
Zpomal a podívej se:
40 přírodních divů objasněno
Brlůžky
Vlci
Čtyři roční období s Bingem
O chlapci, který rozuměl psům
Mops hvězdou
Dcera zimy Tlapková patrola.
Dobrodružství na moři
Jak Fiškus s Pettsonem
napálili lišku

Pro děti do 7 let:
úterý 3. května v 15 hodin
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na další Pohádkování, kde si přečteme
pohádku z čarovné a tajemné zahrady. Po pohádce si vyrobíme
květiny do zahrady.
Pro dětské i dospělé čtenáře:
pondělí 2. května ve výpůjčních hodinách městské knihovny
RANDE S KNIHOU NASLEPO
aneb Vyberte si knižního partnera pro májový večer
Nesuďte knihu podle obalu a půjčte si tajemný balíček s knihou. Může to být knižní láska hned na druhý pohled. Přijďte
si vypůjčit knihu naslepo a až doma zjistíte, jakou jste si přinesli. V obou půjčovnách na vás budou čekat zabalené balíčky,
ve kterých se skrývají naše knižní tipy. Na každém balíčku najdete malou nápovědu s upřesněním žánru. Můžete se tak dostat
ke knihám, které by vás nikdy ani nenapadlo si vypůjčit.
LETNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA
dobrušské knihovny pro děti i dospělé
V pondělí 2. května startuje v obou odděleních knihovny Letní čtenářská výzva. Zábavnou formou tak můžete objevit nové
autory a zajímavé knihy, které vám doposud unikaly. Vyberte si
u našich knihovnic záložky s tématy výzvy a pusťte se směle
do díla. Výzva bude ukončena 30. září. V Týdnu knihoven (první
týden v říjnu) pak můžeme společně o výzvě podiskutovat během
malého literárního odpoledne nad kávou, čajem a sušenkami.
Společně prožijeme bezva literární odpoledne.
Pro rodiče a děti do 3 let:
ve čtvrtek 5. května v 9.30 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. Čeká vás setkání s lékárnicí a maminkou Mgr. Janou Trejtnarovou na téma „Lékárnička na léto s dětmi“ – beseda o letních zdravotních potížích
plná konkrétních osvědčených rad a tipů. Pro děti budou opět
připraveny hry pro nejmenší, opičí dráha, knížky. K dispozici
přebalovací pult a možnost zaparkování kočárků uvnitř budovy.
I starší sourozenci vítáni.
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ZE ŠKOL
Žijeme pohádku O Šípkové Růžence
V rámci projektu Erasmus+ If you harm the environment, it will harm
you too jsme si jako škola
před časem půjčili jablečný sad, sad léta neudržovaný. Představte si staré
jabloně skryté v nepro-

niknutelném houští šípkových růží, svíd,
brslenů a hlohů. Než si tedy sklidíme svou
první úrodu a naučíme se vyrábět mošt
a jiné potraviny z jablek, musíme si sad
nejprve zpřístupnit.
V sobotu 26. března přišlo sedmdesát
studentů s rodiči a několik učitelů včetně
paní ředitelky. Ve volném čase jsme celé

dopoledne káceli, řezali, stříhali, hrabali
a pálili. Výsledek intenzivní práce bylo
brzy vidět: hromady pokácených stromů
a keřů, hořící hranice suchých větví a trávy. V sadě je po letech opět vidět z jednoho kraje na druhý.
Velmi jsme ocenili pomoc dvou odborníků – ovocnáře pana Merbse a dr. Čudy
z Akademie věd. Oba nás učili, jak se mají
sázet ovocné stromy. Koupili jsme si totiž dvanáct různých odrůd jabloní, a poté,
co nám pánové představili přednosti jednotlivých odrůd, si je zástupci všech tříd
zasadili. Říká se, že každý chlap by měl
zasadit strom. Na Gymnáziu Dobruška
si už strom zasadili kluci i holky! Tímto děkujeme všem, kdo se akce v sadu
Petr Pokorný
zúčastnili.

Spolupráce s gymnáziem
v Bovendenu
Učitelé a studenti gymnázia v dolnosaském Bovendenu mají
dál zájem na oboustranných návštěvách. Před dvěma lety se kvůli covidové sïtuaci ani jedna návštěva neuskutečnila, ale letos
to, doufejme, bude jiné. Právě vybíráme studenty, které bychom
v červnu vzali na naši první cestu za našimi partnery. Celou tu
dobu se s nimi známe jen z on-line prostředí. V poslední době
měli studenti 6. G dvě zajímavé hodiny, kdy jsme se sdíleli
o otázkách rasismu a xenofobie. Bylo také zajímavé si vyslechnout, jak naši a němečtí studenti zareagovali na situaci na Ukrajině. Vidíme, že máme dobře připravené studenty a v Bovendenu
akční a veselé partnery, a tak se těšíme na další setkání.
(pk)

Školní materiální sbírka pro Ukrajinu
I v těchto dnech nesmyslné
boje na Ukrajině nekončí, proto
je dobře, že stále pomáháme těm,
kteří to nejvíce potřebují, a to ženám a dětem z Ukrajiny. Ani Dobruška nestojí stranou a poskytla
nový domov a hlavně klid už téměř stovce ukrajinských uprchlíků. Je dobře, že ani studenti a žáci
z dobrušských škol nezůstali lhostejní k utrpení druhých a přidali
se k miliónům lidí celého světa,
kteří pomáhali a pomáhají.
Nápad pomoci vznikl ve Střední škole – Podorlické vzdělávací
centrum v Dobrušce hned dva dny
po vypuknutí samotné války. A tak
16

se zdejší učitelé
společně
se studenty rozhodli, že uspořádají materiální sbírku pro válkou
zbídačovanou Ukrajinu. A protože
v Dobrušce je několik základních
a středních škol, tak je také oslovili. S pomocí neváhaly gymnázium,
základní školy Františka Kupky
a Opočenská. Proto se po několika
dnech jedna z učeben starší budovy začala plnit spacáky, karimatkami, ručníky, zubními kartáčky,
zdravotními potřebami a vším, co
bylo tak potřebné. Slova solidarita
a pomoc se v té chvíli stala nej-
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používanějšími slovy v naší společnosti,
proto není divu, že se zpráva o sbírce roznesla po Dobrušce i po jejím okolí. Svůj
díl pomoci přinášeli nejen jednotlivci, ale
plné auto věcí přivezli i z mateřské školky
z Českého Meziříčí.
Původní myšlenka, že sbírka bude trvat asi dva týdny a že vše, co se vybere,

se dodávkou odveze do Hradce Králové
na sběrné místo, nakonec padla. Sbírka
se protáhla na celý měsíc a všechny věci
zůstaly v Dobrušce. V té době už totiž
i do Dobrušky přicházely z Ukrajiny první ženy a děti, které potřebovaly pomoc.
A tak došlo k dohodě mezi městem Dobruškou a organizátory sbírky, že sbírka

bude poskytnuta našemu městu. Tak se
také stalo… Věcí ale nebyla dodávka, nýbrž malý náklaďáček, tolik se toho totiž
vybralo.
Poděkování patří organizátorům sbírky
a všem, kteří se jí zúčastnili. Nemůžeme
totiž být lhostejní k potřebám a bolestem
druhých.
(jme)

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
V úterý 12. dubna jsme
v Základní škole Pulická
přivítali budoucí prvňáčky
v doprovodu jejich rodičů.
Po úvodním přivítání je
čekala jedna vyučovací hodina v první třídě. Současní
prvňáci předvedli svou výbornou úroveň
čtení, psaní i počítání. Na závěr hodiny
si společně i zazpívali. Následovala prohlídka učeben a prostorů školní družiny. Zájem o návštěvu školy byl opravdu
veliký, stejně jako nadšení budoucích
školáků.
(mp)

Velikonoční pátračka se sladkou odměnou
Na poslední den před velikonočními
prázdninami paní vychovatelky připravily
pro děti z družiny ZŠ Pulická hru Velikonoční pátračka. S prvňáčky utvořili dvojice starší kamarádi ze čtvrté a třetí třídy,

páťáci už soutěžili samostatně. V parčíku
před gymnáziem měly děti za úkol vypátrat patnáct schovaných obrázků s velikonoční tématikou, do hrací karty si správně
zapsat kódy a pak už jen rozluštit šifru.

Kdo zajíčkovi zašeptal do ouška správné
heslo, mohl si z košíku vytáhnout odměnu. Nakonec se to všem dětem podařilo!
K radosti všech dětí byla odměnou čokoládová vajíčka s překvapením.
(mp)
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Pokračujeme v projektu Hrdá škola
V rámci projektu Hrdá škola se Základní škola Pulická snaží podpořit
pocit sounáležitosti a hrdosti na svou
školu i město, ve kterém žijeme. Nyní
jsme žákům umožnili obohatit šatník
školním oblečením a doplňky. Na výběr
byly různé mikiny, trička, tepláky, šortky, kšiltovky i batohy a vaky. Zájem

o školní oblečení byl obrovský. Od poloviny dubna tak přímo ve škole i kdekoliv v Dobrušce můžete potkat spoustu
dětí v oblečení s logem školy. Kdo zaváhal a nestihl školní „merch“ objednat
včas, nemusí být smutný. Znovuotevření e-shopu je plánováno na září 2022.
(mp)

Evropský den hudební výchovy
Patnáctý březen letošního roku byl vyhlášen
Evropským dnem hudební výchovy. Základní
škola Františka Kupky se k tomuto projektu přihlásila prostřednictvím Společnosti pro hudební
výchovu České republiky.
V 8. a 9. třídách jsme v hodinách hudební výchovy a anglického jazyka zpívali společnou píseň Together - hymnu této
akce, a doprovázeli ji na různé nástroje. V úterý 15. března jsme
se v 11 hodin přihlásili přes zoom s dalšími 178 školami z různých evropských zemí, napsali svůj pozdrav a sledovali zdravice
z různých zemí.
Jana Čížková

Páťáci si zkusili pantomimu
Prvního
dubna vyrazili žáci
5. A na II. stupeň ZŠ
Františka
Kupky.
Jejich cílem byl hudební sál na hodinu
hudební
výchovy,
kde si vyzkoušeli dirigování, různá rytmická cvičení i hru
na ozvěnu. Dále
jsme
pokračovali
hodinou čtení. Přečetli jsme texty písní česky, anglicky
a vše zdramatizovali. Pro větší představivost si někteří zkusili v převlecích pantomimu na daný text. Klobouky a paruky zde máme k dispozici pro
hodiny dramatické výchovy, kterou mají jako volitelný předmět
žáci 8. ročníků.
(jč)

ZVEME VÁS NA

Recyklace hrou
Naše základní škola je zapojená
do projektu Recyklohraní, který vznikl pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem uvedeného projektu je získat a prohloubit
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů.
Ve čtvrtek 24. března byl v rámci environmentální výchovy realizován výjezdní
program s názvem Recyklace hrou určený
žákům základních škol. Během naučného
interaktivního programu lektorka seznámila žáky se základními pojmy týkajícími
se třídění odpadu. Zjišťovala, jaké mají
18

žáci v této oblasti znalosti, a byla mile
překvapena. Poté vytvořila fiktivní černou
skládku a úkolem našich žáků bylo roztřídit odpadky do správných kontejnerů,

popřípadě je odnést do sběrného dvora.
Toto pro ně byl velmi jednoduchý úkol.
Dalším tématem k zamyšlení byl proces
recyklace. Žákům byl přiblížen prostřednictvím powerpointové prezentace. Dozvěděli se, jak přeměna starého na nové
probíhá a z jakých materiálů lze vyrobit
věc s jinou tváří. V závěru tematického programu samozřejmě nechyběla ani
praktická část, při které měli žáci možnost
prozkoumat jednotlivé komponenty elektrických zařízení a zjistit tak, co všechno
se dá z vyřazeného elektroodpadu využít.
Po zajímavé akci jsme se ujistili v tom, že
my umíme třídit správně!
ZŠ Opočenská, Dobruška
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Žít jako motýl
Žít jako motýl…to by si asi kdekdo
z nás přál… Ale opravdu je život motýlů tak bezstarostný a lehký, jak se nám
zdá? Odpověď na tuto a spoustu dalších
otázek nám dal Filip Laštovic z mezinárodní ochranářské organizace A Rocha
z Dobrého, který 7. dubna navštívil ZŠ
Opočenská.
Během besedy nás nenásilnou formou
zasvětil do tajemného života motýlů.
Dozvěděli jsme se, že na světě žije asi
180 000 druhů motýlů. Z toho jen 30 000
denních druhů a zbylých 150 000 nočních. Noční motýly známe pod názvem
můry. Motýli mají několik společných
znaků – křídla, sosák, tykadla a tři páry
nohou. I přesto je každý motýl úplně jiný.
Pokud se podíváme na motýlí křídla zblízka, což nám bylo umožněno, vidíme šupinky. Každá šupinka je jinak nakloněná,

jinak zbarvená. Pomocí savého ústního ústrojí (sosáku)
motýli přijímají potravu a jejich tykadla nesou celou řadu
smyslových receptorů, a to především
čichových.
Motýli procházejí během života
složitým vývojovým
cyklem, který nám
pan lektor přiblížil
prostřednictvím prezentace na interaktivní tabuli. Všichni žáci byli překvapeni
z přeměny nevzhledné housenky v krásného motýla. Stejně tak jako motýli, mají
i všechny housenky něco společného. Živí
se rostlinnou potravou, čímž ovšem mohou způsobit značné škody na našich zahradách. Například bělásek zelný se živí

kulturními rostlinami, obaleč jablečný
způsobuje červivost ovoce a nám známý
mol si pochutnává na našich potravinách
ve spíži nebo tkaninách ve skříni. V závěru vzdělávacího programu byl prostor pro
zvídavé dotazy a čas na prohlídku sbírky
pestrobarevných motýlů.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Skvělé výkony žáků ZUŠ Dobruška
Žáci Základní umělecké školy Dobruška předvedli v krajských kolech soutěží
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2021/2022 skvělé
výkony.

Slávek Bílek - 1. místo s postupem.

ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové
uspořádala 22. března krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Učitelka Šárka Potůčková byla stále ve stavu
nemocných, a přesto Zuzka Marešová
(IV. kategorie) v klavírním doprovodu
Lukáše Koblásy zazpívala tak, že získala první místo, a bude školu i Dobrušku
reprezentovat i v kole ústředním, které se
koná na přelomu dubna a května v Turnově. Skvělé první místo s postupem v její
IV. kategorii!
V pondělí 28. března měli svou první soutěž, a hned krajskou, hráči na bicí.
Učitel Oldřich Ševců připravil Michaela
Kaisera (IV. kategorie) a Leona Macháčka (VII. kategorie). A chlapci nezklamali!
Oba vybubnovali skvělé 1. místo! A Leon
dokonce s postupem do kola ústředního.
To se koná 6. a 7. května v Holicích.
ZUŠ Střezina se ujala krajského kola
dechových nástrojů – saxofonů. A stálá kvalita třídy učitelky Hanky Novotné

Zuzana Marešová - 1.místo s postupem.

Bicí - Michal Kaiser a učitel Oldřich Ševců.

se opět projevila – Kristýna Dusílková
obsadila v V. kategorii skvělé 2. místo, Matěj Trubač v kategorii VI. získal
1. místo a Slávek Bílek ovládl nejenom
svou X. kategorii, ale i celou soutěž! Stal
se absolutním vítězem ve hře na saxofon v Královéhradeckém kraji! A s tím
je, samozřejmě, spojený i postup do kola
ústředního. To se bude konat v Praze 19.–
22. května.
Krajské kolo dechových nástrojů – pro
nás trubek a trombonů, se konalo 14. dubna v Trutnově. Učitel Luboš Votroubek
zde byl s Kamilem Zahradníkem (trubka)
a Táňou Švorcovou (trombon). A oba si
přivezli cenná 3. místa.
Ač choreografie „Souznít“ z opočenského okresního kola MŠMT do kola
krajského nepostoupila (i když získala
1. místo), zúčastnila se krajské taneční
přehlídky scénického tance v Červeném
Kostelci, kterou pořádá Centrum uměleckých aktivit z Hradce Králové.
Z osmnácti choreografií porota vybrala pouze dvě, které budou reprezentovat
náš kraj v dalších bojích. Naše děvčata se
svým něžným projevem po právu postoupila na květnovou celostátní přehlídku
do Kutné Hory!
Velká gratulace všem žákům i učitelům.
A pokud byste rádi vyplnili smysluplně
volný čas i vy či vaše děti, zápis do naší
zušky pro nový školní rok 2022/2023 se
uskuteční v sobotu 28. května. Pozor! Je
však třeba do 21. května podat přihlášku
přes web https://www.izus.cz/prihlaska_
do_zus/nova/.
Martina Rašková
19
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Návštěva předškoláků v základní škole Františka Kupky
Na 17. března 2022 dostala dobrušská
Mateřská škola J. A. Komenského a její
odloučené pracoviště Za Universitou
nabídku k návštěvě Základní školy Fr.
Kupky. V minulých letech nebylo pozvání novinkou, neboť MŠ se vždy v jarních
měsících, před zápisy do ZŠ, návštěvy
školy účastnila, a navazovala tak vzájemnou dlouholetou spolupráci se základní
školou. V letošním školním roce to bylo
ovšem výjimečné pozvání. Po dvouleté pauze způsobené pandemií coronaviru a opatřeními z ní plynoucích jsme se
opravdu na návštěvu velmi těšili.
O to více a o to intenzivněji jsme si
vychutnávali setkání se školáky - s dětmi
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(našimi bývalými žáčky), s učitelkami,
s vychovatelkami, s asistentkami. Jejich
milé přivítání a jejich péče o nás všechny
srdečně potěšila. Měli jsme možnost nahlédnout s našimi předškoláky do vyučovacích hodin 1. tříd. Děti si vyzkoušely
sezení v lavicích, práci u tabule, poznávaly čísla, písmena, společně se školáky si zazpívaly, zacvičily. Byly nadšené
z dramatizace pohádky Císařovy nové
šaty, sehrané dětmi ze 4. třídy. Uchvátila
je ukázka vystoupení mažoretek, cvičení
na obřích míčích, které si také samy mohly vyzkoušet.
Ve školní jídelně dětem zavonělo a zachutnalo sladké občerstvení, následovala

interaktivní prohlídka školní družiny a šaten, které zdobí originální barevná obrazová výmalba. Dětskou radost umocnily
dárky vyrobené žáky ZŠ Fr. Kupky na 3D
tiskárně - překvapením byla píšťalka.
Cestou zpět do mateřské školy jsme s kolegyněmi poslouchaly nejen veselé pískání píšťalek, ale i vyprávění dětí, jak by už
rády byly ve velké škole.
Oceňujeme náročnou přípravu a organizaci celého dopoledne a děkujeme paní
ředitelce, všem pedagogům i provoznímu
personálu za zprostředkování příjemného
zážitku.
Učitelky MŠ J. A. Komenského, Dobruška
a odloučeného pracoviště Za Universitou
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
CHARITNÍ ZPRÁVY
Třídenní jarní dobročinný
bazárek pomohl
také uprchlíkům z Ukrajiny
Třídenní akce, kterou jsme opět mohli
uspořádat v Pastoračním centru u kostela
sv. Václava, se konala v termínu od pátku
1. do pondělí 4. dubna 2022.
V pátek nanosili lidé mnoho věcí a darovali je charitě. Poté byly všechny tyto
věci uspořádány, oceněny a rozloženy
v pastoračním centru na prodej. Ceny byly
stanoveny jako minimální s tím, že pokud
někdo chtěl přispět více, bylo to s díky
přijato na charitní činnost. Prodej se konal od soboty do pondělí v čase od 9 do 16
hodin. Celkem bylo prodáno přibližně

12 560 kusů věcí a utrženo 41 281 Kč. Pozvaní lidé z Ukrajiny měli věci zdarma.
Spokojenost byla opět na všech stranách – dárce hřálo u srdce, že mohou
darovat, kupující měli radost, že za symbolické obnosy nakoupili věci pro ně
užitečné, Charita získala na svou činnost
nezanedbatelnou částku a ještě jsme z neprodaného zůstatku věcí darovali oblečení
a vybavení potřebným. Asi sto pytlů s ob-

lečením si hned druhý den odvezla Diakonie Broumov, která oblečení roztřídí
a účelně použije dál.
Děkujeme všem darujícím, kupujícím,
dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří
všichni společně přispěli k úspěchu akce.
Peníze budou použity na provoz půjčovny a nákup dalších pomůcek a na sociální
služby.
Příští bazárek plánujeme uspořádat
v listopadu. Sledujte, prosím, naše webové stránky a facebook.
Za celý charitní tým Ing. Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška

Jarní dění v klubu Royal Rangers
Od konce března
se počasí konečně začalo měnit, a tak jsme
už nemuseli s klubem
zůstávat zavření uvnitř. Sluníčko nás vytáhlo ven. Některé děti se nejvíce těšily,

že si zase zahrají ringo. To je hra, která
se, podobně jako volejbal, hraje přes síť,
ale místo míče se házejí souběžně dva gumové kroužky. Před Velikonocemi jsme
byli přizváni k tomu, abychom vyrobili
velikonoční přáníčka pro klienty domova seniorů Jitřenka
v Opočně. Využili
jsme k tomu dvě
dubnová
setkání.
Přání byla do Jitřenky předána před
Velikonocemi prostřednictvím přátel
z Církve bratrské.
Věříme, že jsme
touto
drobností
zpříjemnili
lidem
v Jitřence velikonoční svátky. A děti
si mohly uvědomit,
že jsou mezi námi

lidé, na které bychom neměli zapomínat.
Doufáme, že hezké počasí bude dál pokračovat. S klubem Royal Rangers se těšíme na další hry venku. Kdyby se k nám
některé děti chtěly přidat, rádi je přivítáme.
Scházíme se každé úterý v 16 hodin v pastoračním centru za farou. Více o klubu se
dozvíte na www.ixko.eu/aktivity/royal.
Štěpán Vašíček
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Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Střípky z naší nabídky

Barevná tma 2022

Spolky Doteky naděje a Městská organizace seniorů Dobruška pro vás mají další jarní pozvání. Těšíme se na všechny,
kteří se rozhodnou užít si s námi společné chvíle a zážitky.

Kvůli covidu jsme čekali opravdu hodně dlouho, ale nakonec jsme se všichni dočkali a ve čtvrtek 31. března mohla
Barevná tma ve velkém sále Společenského centra – Kina 70
v Dobrušce ukázat své barvičky.
Všichni, kteří přijali
naše pozvání a usedli do hlediště, zhlédli
program poskládaný
z vystoupení dětí, a to
jak těch zdravých, tak
těch, kterým sudičky
přisoudily do jejich
života nějaký ten hendikep. Opět se potvrdilo, že se dá vždy život užívat naplno a vykouzlit úsměv na tváři. Spolek Doteky naděje, z. s., se bude dál
ze všech sil snažit, aby takových chvil přibývalo.
Děkujeme za podporu této akce městu Dobruška, které nám
i letos půjčilo prostory společenského centra, ale i vám všem,
kteří jste si tuto akci přišli užít s námi. Martin Odl a jeho dcery
Lucka a Eliška jsou těmi, kterým patří také naše velké díky.
Přesto, že na jevišti je vidět moc nebylo, zajištění celého podvečera by bez jejich pomoci bylo o hodně těžší.
Petr Tojnar a Renata se svými psími kluky

NA SLOVÍČKO
Ve středu 4. května se opět sejdeme v Rýdlově vile. Voda
na kávu se začne vařit v 9.30 hodin a k ní ochutnáme slaný
koláč.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 19. května v 16 hodin na vás bude čekat v Rýdlově vile host, který bude vyprávět o životě v Africe.
PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
V sobou 4. června se vydáme do Polska. Ve městě Kudowa-Zdroj nás čekají tři zastavení: v tržnici, japonské zahradě
a při návratu domů posedíme na grilovaných rybách.
Seznam výletů letošního Putování za sluníčkem je hotov.
O nové zážitky a spoustu společně strávených chvil nebude
nouze. Náš program chystáme nejen pro členy, ale pro všechny
zájemce z řad dospělých i dětí. Jste srdečně zváni mezi nás.
Hlásit se můžete již na všechny vámi vybrané výlety.
Všichni přihlášení obdrží program dne vždy s dostatečným
předstihem. Počet míst je limitován počtem sedadel v autobuse. Přihlášky a dotazy můžete psát a volat na níže uvedené
kontakty.
Přejeme krásné májové dny s úsměvy.
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

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2022
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
30. 04.

MDDr. Havlíček Ondřej

Kvasiny 145

771 155 445

01. 05.

MDDr. Chládek Tomáš

Kvasiny 145

771 155 445

07. 05.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

08. 05.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

14. 05.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

15. 05.

MUDr. Majer Rostislav

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

608 382 500

21. 05.

MUDr. Malátková Ludmila

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

22. 05.

MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

28. 05.

MDDr. Matoušková Lucie

Kvasinská 129, Solnice,

602 152 873

29. 05.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

04. 06.

MDDr. Paličková Zlata

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

05. 06.

Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
22
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI

V květnu oslaví významná životní jubilea
Olga Svobodová
Jindřiška Polzerová
Bohuslav Chudý
Anneliese Šimonová
Adolf Doubek
Zdeněk Štěpán
Miroslava Havrdová
Vlastimila Novotná
Karel Falta
Zdenka Kohoutová
Jaroslav Řehák
Mgr. Karel Cejnar
Věra Vašatová
Petr Školník
Božena Hoﬃngerová
Věra Maršounová

94 let
94 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Křovická
Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Čs. odboje
Dobruška, Orlická
Dobruška, Pulická
Dobruška, Křovická
Dobruška, Domašín
Dobruška, Šubertovo nám.
Dobruška, Mírová
Dobruška, Čsl. armády
Dobruška, Pulická
Dobruška, Na Hřišti
Dobruška, Pulická
Dobruška, Pulice
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Na Příčnici

V březnu z našich řad odešli
Jan Mervart
Miloslav Petr
Lidmila Myšáková
Vlasta Ulrychová
Miloslava Šebková
Jindřich Chmelař

1942
1937
1942
1925
1928
1945

Běstviny
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Běstviny

Čest jejich světlé památce!

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

Zemřel sochař Zdeněk Kolářský
Dne 28. března 2022 zemřel Zdeněk
Kolářský, rodák z nedalekého Kostelce
nad Orlicí (29. dubna 1931), známý český akademický sochař a medailér. Patřil
k nejvýznamnějším českým autorům mincí a medailí.
Umělcovo jméno je úzce spojeno
s Dobruškou, neboť navrhl a realizoval
Památník Františka Kupky, který byl
slavnostně odhalen v pondělí 6. října 2008
před budovou Základní školy Františka
Kupky.
Z dílny Kolářských pochází také později odhalená pamětní deska generálu Miroslavu Štanderovi. Autorem této desky
je sochař Petr Kolářský (syn Zdeňka Kolářského), na realizaci se dále pak podílel
grafik Petr Vlček a kovolijec Jindřich Janeček.
Zdeněk Kolářský vystudoval Střední
průmyslovou školu sklářskou v Železném
Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmys-

Poslední potlesk
pro „naši“
Vlastičku
V úterý 22. března jsme
se v Husově sboru v Dobrušce rozloučili s naší
milovanou paní Vlastou
Ulrychovou.

lovou v Praze. Od roku 1966 se systematicky zabýval medailérskou a mincovní
tvorbou, od 60. let se účastnil medailérských výstav u nás i v zahraničí. Získal
řadu čestných uznání a mezinárodních
cen. Je autorem dvou zlatých československých dukátových ražeb ze série vydané roku 1978 k 600. výročí úmrtí Karla
IV. Dále je autorem volných figurálních
plastik, reliéfů a plaket, ale i značek, například loga České pojišťovny nebo znaku
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy. Je autorem ozdobného bronzového řetězu, který byl roku 1979 instalován okolo pomníku svatého Václava
na pražském Václavském náměstí.
Čest jeho památce!
Pavel Štěpán,
zastupitel města Dobruška

Chci touto cestou poděkovat za vaše
projevy upřímné soustrasti, květinové
dary, kondolence a účasti na smutečním
rozloučení se zesnulou, která nám tak
všem byla blízká.
S Vlastičkou jsme se na samý závěr
smutečního obřadu všichni rozloučili
bouřlivým, posledním potleskem.
Vlastičko, budeš nám všem velice chybět!
Za všechny dobrušské ochotníky,
loutkáře, skauty a dobré lidi srdečně
a vděčně Tvůj
Pavel Štěpán
23
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ZE SPORTU
Dobrušští badmintonisté nepotvrdili roli favoritů
Dobojováno je v druhé nejvyšší české
soutěži smíšených družstev v badmintonu. O předposledním březnovém víkendu skončila jak I. liga západ, tak i I. liga
východ. Dobrušské družstvo nastupovalo do finálového play oﬀ, které se hrálo
ve sportovní hale v Novém Městě nad
Metují, jako favorit, neboť obsadilo první
místo po základní části. Do turnaje vstoupilo tedy až v semifinále.
Ve čtvrtfinále nejprve BaC Kladno porazilo Badminton FSpS MU Brno poměrem 4:0 a TJ Slavoj Český Těšín podlehl
celku TJ Orlová Lutyně 2:5. Utkání se
hrají na sedm zápasů, ale v případě, že jeden z celků dosáhne čtyř vítězství a není
rozehrán další zápas, utkání končí.
Dobrušskému celku tak výsledek určil
za soupeře TJ Orlovou Lutyni. V základní
části Dobrušští těsně zvítězili 4:3, a tak
byli i nyní mírným favoritem. Dobrušským čtyřhrám, kterými utkání začalo,
se nedařilo, prohrou skončily mix a obě
čtyřhry mužů, jediný bod získal debl žen.
Když singlistka Smejkalová prohrála se
Žwakovou, bylo utkání ukončeno za stavu 1:4 pro Orlovou. Ve druhém semifinále

Čtyřhra mužů: Marek Bureš a Ondřej Kopřiva.

Družstvo badmintonistů TJ Sokol Dobruška: Jakub Horák, Matěj Šváb, Andrej Antoška,
trenér Miroslav Skočdopole, Marek Bureš a Ondřej Kopřiva, v popředí Veronika Kubečková, Eliška Smejkalová a Veronika Jarošová.
TJ Sokol Polabiny Pardubice porazil BaC
Kladno také jasně 4:1.

Dobrušské hráčky Veronika Jarošová
a Veronika Kubečková v akci.

Dobrušským badmintonistům tak zůstal
boj pouze o třetí místo s BaC Kladno. Dobrušští se bohužel s formou ze základní části
ani druhý den nepotkali a bronzové medaile
přenechali Kladenským, kteří měli ve svém
středu dva výborné polské hráče, po prohře
2:4. Po výborně odehrané základní části tak
skončilo play oﬀ zklamáním.
Celkovým vítězem s právem utkat se
v baráži o postup do extraligy se stal TJ
Sokol Polabiny Pardubice, který ve finále
porazil TJ Orlovou 4:1. Snad se v příští
sezoně bude dařit lépe v nové dobrušské
hale, která by měla vytvořit domácí prostředí i s diváky, kteří by byli velkou podporou a motivací pro celé družstvo. (jf)

Dobrušské moderní gymnastky se zlatými medailemi
Příchod jara oslavily dobrušské moderní gymnastky dlouho očekávaným pohárovým závodem Dobrušské jaro 2022,
který se konal 9. dubna ve sportovní hale
Střední průmyslové školy elektrotechniky
a informačních technologií v Dobrušce.
Do Dobrušky se sjely gymnastky z oddílů TJ Sokol Chrudim, TJ Slavia Hradec
Králové, SK MG Ajur Hradec Králové
a TJ Vysoké nad Jizerou. Během soutěžního dne se na závodní ploše vystřídalo
na osmdesát mladých moderních gymnastek, které soutěžily ve dvanácti výkonnostních kategoriích.
24

Sportovní klub moderní gymnastiky
Dobruška měl v domácím prostředí zastoupení sedmnácti gymnastek. Naši nejmladší závodnicí byla šestiletá Terezka
Čápová. Cvičení svých sestaviček zvládla na jedničku a díky tomu odnesla zlatou medaili. Další zlaté medaile ve svých
kategoriích vybojovaly Laura Klugová,
Míša Šťastná a Míša Faitová. Děvčata
z umístění na stupni nejvyšším měla velkou radost.
O přípravu a průběh závodu se již tradičně postaraly trenérky a rozhodčí našeho oddílu. Jejich práci podpořili rodiče

našich gymnastek, kteří zajistili technickou podporu závodu, občerstvení, květiny, ceny a přípravu tělocvičny. Všem patří
poděkování.
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Další závod v Dobrušce plánujeme
uspořádat již v připravované dobrušské
sportovní hale. Těšíme se na nové zázemí,
kvalitní vybavení a dostatek prostoru pro
gymnastky i jejich doprovod.
Umístění závodnic SK MG Dobruška
0. B. kat.: 1. místo Tereza Čápová, II.
kat.: 5. Barbora Remešová, 9. Markéta
Tláskalová; III. kat.: 8. Marie Macková,
9. Anna Lockerová, 12. Kamila Toucová;
IV. kat.: 5. Tereza Ficencová; V. kat.: 3.
Nicol Kujalová.
KPMG I. kat.: 1. Laura Klugová; II.
kat.: 1. Michaela Šťastná, 2. Matylda
Mrázová; III. kat.: 3. Adéla Tláskalová,
IV. kat. 3. Magdaléna Petrová, 4. Eliška
Šimonová; V. kat.: 1. Michaela Faitová,
2. Lucie Smažíková, 3. Eliška Piskorová.
Vlasta Bajerová,
Sportovní klub moderní gymnastiky
Dobruška

Finále kuželkářského turnaje v Náchodě:
Triumfoval Donap před Martou a Realem
Dobruška (Vít
Svoboda, Petr
Novák,
Jan
Sedláček, Petr
Svoboda a Pavel Míšek) s výkonem 1120
shozených kuželek. Bronzovou příčku vybojoval Real Dobruška (Miroslav Sixta,
Aleš Frinta, Aleš Hrudík, Zdeněk Dragúň,
Marcel Hájek a Leoš Dragúň), jenž dosáhl
na 1078 kuželek.
Nejlepší výkon finálového turnaje zaznamenal Miloš Hofman (Hlavou proti
zdi), který srazil 327 kuželek. Mezi ženami kralovala Kateřina Hejnová (Tsunami
Náchod – 264).
(dr)
Nejlepší tři týmy a jednotlivci turnaje čtyřčlenných družstev neregistrovaných kuželkářů O pohár předsedy SKK Náchod.
Vítězem turnaje čtyřčlenných družstev
neregistrovaných kuželkářů „O pohár
předsedy SKK Náchod“ se stal Donap
Česká Skalice. Další medailová místa obsadily dobrušské týmy – Marta a Real.
Koronavirová situace způsobila, že
letošní mimořádný turnaj byl náhradou
za tradiční klání „O pohár pivovaru Primátor Náchod“, jež má za sebou sedmačtyřicet ročníků! „Náhradního“ turnaje
se zúčastnilo 55 čtyřčlenných družstev,
která v základní části bojovala v osmi ligách. Do závěrečného superfinále postoupilo nejlepších dvacet týmů. O konečném
pořadí tak rozhodl jediný finálový zápas.
Vyvrcholení turnaje v zaplněné kuželně
přineslo vynikající výkony i atmosféru.
Nejlépe se dařilo kuželkářům Donapu
Česká Skalice, kteří shodili celkem 1148
kuželek. Na druhém místě skončila Marta

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Družstvo
DONAP Česká Skalice
MARTA Dobruška
REAL Dobruška
Krákoráci
Pivovar
Hlavou proti zdi
Tsunami Náchod
Švagři B
Full House Č. Kostelec
Ne-závislí
Komenda A
SSK Pedro Police
Houba team A
HRG tiskárna
Práchovna A
Hotel Hynek
Motovidla od Bělidla
Šachy
VELLA Náchod
Rakety

1

2

3

4

Celkem

261
267
265
241
273
327
223
242
251
234
290
232
247
214
247
225
217
224
203
124

274
303
278
258
284
192
264
249
244
256
245
235
267
290
223
255
247
243
217
196

294
254
266
280
258
242
264
256
271
255
225
270
207
217
239
227
251
238
223
200

319
296
266
287
250
296
280
278
257
275
249
256
265
264
260
233
210
186
236
208

1148
1120
1075
1066
1065
1057
1031
1025
1023
1020
1009
993
986
985
969
940
925
891
879
728
25
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Fotbalový tým Real TOP Praha
se představí v Dobrušce
Městský stadion Václava Šperla v Dobrušce bude v pátek 27. května od 16.30
hodin hostit v rámci oslav 25 roků trvání
dobrušské firmy na výrobu klik a kování
Material&Technology zajímavé fotbalové
utkání, v němž stará garda SK Dobruška přivítá tým Real TOP Praha, složený
z osobností kulturního a sportovního
života.
Nejen fotbaloví příznivci se mohou
těšit na plejádu známých tváří. Na trávník v dresu Real TOP Praha mimo jiných
vyběhnou fotbalisté Ivo Ulich a Luděk
Zelenka, hokejisté z NHL Ondřej Pavelec a Jiří Tlustý, sportovní komentátoři Jaromír Bosák a Karel Diviš, zpěvák

Jakub Děkan, kuchař Jiří Babica či
herec Leoš Noha
alias Áda Větvička
z populárního seriálu Okresní přebor.
Po skončení utkání, jehož výtěžek bude
věnován na dobročinné účely, se uskuteční autogramiáda.
(dr)

V dresu týmu Real TOP Praha se v Dobrušce představí rovněž fotbalový internacionál Ivo Ulich.

NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Zámek Opočno nově představuje vrcholnou éru
colloredo-mannsfeldského panství
Vpravdě za historický lze považovat
rok 2022 na zámku
v Opočně. Se zahájením nové sezóny se zde pro návštěvníky
otevřely prostory druhého patra, včetně
arkád. Letošek pro jejich otevření přitom
nebyl zvolen náhodně – právě v tomto roce
uplyne sto let od zpřístupnění veřejnosti.
Zámek Opočno se tak nyní představuje ve zcela jiném světle než doposud.
S kastelánem Tomášem Kořínkem, který

26

je autorem reinstalačního libreta, přišly do renesanční
perly pod Orlickými horami energie,
nápady a chuť je
realizovat. Za pět
zimních měsíců se
podařilo reinstalovat
prostory depozitáře nábytku, obrazů,
zbraní a vtisknout
jim podobu, již měly
za života rodiny Colloredo-Mannsfeldů
na konci 19. a začátku 20. století.
Podle dobových
fotografií jsou nyní zařízeny soukromé
pokoje sourozenců knížete Josefa II. Colloredo-Mannsfeld – sester Johany, Marie
Terezie, Ernestiny Karoliny, Idy Markéty
a bratra Jeronýma. K vidění je i koupelna, oblékárna a v další části prohlídky
prostory, které obývali synovci adoptovaní knížetem Josefem (sám děti neměl),
včetně pokoje služebné. Jak uvádí správa
zámku: „Součástí této trasy je prohlídka
rodového muzea zahrnující mimo jiné
sbírku předmětů dovezených Josefem II.
Colloredo-Mannsfeldem ze Severní Ameriky v letech 1904‒1906, dále pak rytířský
a lovecký sál, ve kterém naleznete jednu
z největších sbírek zbraní na českých hradech a zámcích.“
Mezitím, zvláště za příznivého počasí,

jistě každého okouzlí pohled z arkád a to
jak na zámek samotný, tak výhled na vrcholky Orlických hor.
Práce na zatraktivnění druhého patra
budou přitom dál pokračovat. V západním křídle se začínají restaurovat tapety
a malby, což přinese zajímavé srovnání
během prohlídky.
Na závěr pár čísel: Prohlídkové trasy
zámku v Opočně zahrnují 41 místností, nově je vystaveno na 6000 předmětů,
z nichž 98 procent je přitom mobiliář
kmenový. Na prohlídku druhého patra je
třeba si vyhradit 55 minut. Během slavnostního otevření navíc zazněla informace, že finančně náročné obnovy (26 mil.
Kč) se dočká také další výjimečná stavba
- zámecký letohrádek.
(eda)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
květen 2022
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
27. – 29. května
DOBRUŠSKÁ POUŤ
stánkový prodej pouťových pochoutek, pouťové atrakce, výrobky drobných řemeslníků
Doprovodný program - pátek 27. května
16.00 – 17.00 vystoupení taneční skupiny DDM Dobruška
17.00 vystoupení Mažoretky Dobruška
20.00 koncert POKÁČ
21.00 LIGHTSHOW – světelná show mažoretek

přehled akcí
le zájmu návštěvníků. Během standardní otvírací doby je také
možné objednat prohlídku pro školní a jiné skupiny na tel.
725 048 991.
Přístupný je nově také sklep domku s výstavou Příběh jednoho domu.
DŮM FRANTIŠKA KUPKY: denně mimo pondělí od 9 do 17
hodin, polední přestávka je pohyblivá podle zájmu návštěvníků.
Během standardní otvírací doby je také možné objednat prohlídku pro školní a jiné skupiny na tel. 725 048 991.
HLAVNÍ BUDOVA MUZEA: historické expozice Příběh města
Dobrušky, Osobnosti města Dobrušky a Příběh židovské obce je
možné navštívit denně mimo pondělí v 9–11.30 a v 12.30–17 hodin. Expozice mají vchod v budově muzea čp. 45 na Šubertově
náměstí. Součástí prohlídky je návštěva synagogy a mikve. Během standardní otvírací doby je také možné objednat prohlídku
pro školní a jiné skupiny na tel. 725 048 991.
VYHLÍDKOVÁ RADNIČNÍ VĚŽ na náměstí F. L. Věka s expozicí Mládí Františka Kupky, výstavou k hrdelnímu právu
a osobnosti malíře Aloise Beera je přístupná denně mimo pondělí
od 10 do 17 hodin.
EXPOZICE VOJENSKÁ GEOGRAFIE V Rýdlově vile: denně mimo pondělí v 10–12 a 13–17 hodin v prvním patře Rýdlovy
vily v blízkosti domku F. L. Věka.

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668, 603 373 752
a 725 048 991
V květnu začíná v muzeu hlavní sezona.
RODNÝ DOMEK FR. VL. HEKA (F. L.
VĚKA): denně mimo pondělí od 9 do 17
hodin, polední přestávka je pohyblivá pod-

AKCE V KVĚTNU
OSLAVY 50 LET
OD OTEVŘENÍ RODNÉHO DOMKU FR. VL. HEKA
Neděle 1. května od 15 hodin
V 15 hodin zahájí program před rodným domem (Novoměstská
185) vystoupení houslistů 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. Těšit se můžete také na zpřístupnění výstavy s názvem „Příběh jednoho domu“ v původním
sklepě. V areálu vás přivítají také obě hlavní postavy František
a Márinka ve výtvarném pojetí Jarmily Haldové. Program bude
pokračovat v 16.30 v malém sále SC - Kina 70 Dobruška, kde
bude zpřístupněna výstava fotografií přibližujících atmosféru
otevření rodného domu před 50 lety. V rámci výstavy zhlédnete
některé originální kostýmy z natáčení seriálu F. L. Věk. Autoři v průběhu dne představí doprovodnou obrazovou publikaci,
ve velkém sále bude promítnut dobový dokument a reportáž se
vzpomínkami pamětníků a oslavy završí ženský pěvecký sbor
Vlasta. Podrobný program naleznete v tomto čísle zpravodaje
na straně 3. Těšíme se na vaši návštěvu.
VÝSTAVA PŘÍBEH JEDNOHO DOMU
1. května až 31. října
Sklep rodného domu Fr. Vl. Heka
(vstup přes domek v provozní době).
Roll-upová výstava přibližující dějiny kulturní památky Rodný
dům Františka Vladislava Heka doplněná o předměty z původní
expozice a modely stavby. Zajímá vás, jak se z obytného domu
před 50 lety stala expozice a co dalšího v Dobrušce připomíná
slavného rodáka? Nechte se k nám pozvat.
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WORKSHOP NA DVORKU
RODNÉHO DOMU FR. VL. HEKA
Sobota 14. května od 14 hodin
Vezměte vaše děti na dvorek rodného domu. Už tak trochu dobrušský kovář Ondřej Požár bude předvádět svoje umělecké řemeslo, které si pak budete moci také vyzkoušet. Víte, že tatínek
Františka Vladislava Heka byl původně zámečník? Naučíme se
vyrábět klíče do jeho zámků. K tomu nám paní Heková udělá
palačinky a kávu. Na vše budou dohlížet muzejní myši. Přijďte si
užít hezké odpoledne na dvorek. Vstupné dobrovolné.
DEN MUZEÍ – volný vstup do všech expozic muzea
Středa 18. května v provozní době objektů
Zveme veřejnost i školy bezplatně do muzea, muzejní vzdělávací
program pro školní třídy je třeba objednat u vedoucí průvodců
Terezie Kolářové na tel. 725 048 991. Bezplatný program pro
dětské skupiny bude v letošním roce probíhat v hlavní budově
muzea na Šubertově náměstí. Připraveny jsou komentované prohlídky s překvapením. Neváhejte a objednejte svou třídu!
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
Neděle 29. května v 17 hodin
Již tradiční každoroční prohlídka židovského hřbitova s vedoucí muzea Pavlou Skalickou. Sraz u brány hřbitova. V letošním
roce se zaměříme na židovskou symboliku nejen na náhrobcích.
Vstupné dobrovolné.
LOUTKOVÉ DIVADLO KOZLÍK – Perníková chaloupka
Úterý 31. května od 15.30 hodin
Muzeum pro děti ke Dni dětí. Divadlo Kozlík se věnuje loutkovým pohádkám pro děti i dospělé. Hrají dva loutkoherci s krásnými velkými dřevěnými marionetami. Pohádky jsou originální,
plné písniček v krásných kulisách. Klasická česká pohádka Perníková chaloupka vypráví tradiční příběh Jeníčka a Mařenky

a jejich lesního dobrodružství. V pohádce kromě klasických postav vystupují i žába, hejkal a lesní víla. Vstupné jednotné 40 Kč
za osobu.

SYNAGOGA
KAMIL REMEŠ a soubor LA BILLANCETTA
Koncert středověké hudby THEATRUM MUNDI:
ANIMA & CORPUS
Nový termín
Neděle 8. května v 19 hodin
Po odložení z důvodu nemoci jsme pro vás připravili koncert
v novém termínu a čase, současně ke Dni vítězství a Dni matek.
Pozvěte své maminky do synagogy.
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.
Vstupné 150 Kč. Předprodej místenek v IC Dobruška, lístky
bude možno zakoupit i na místě.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Výstava výtvarnice Zuzany Vodákové
AFRICAN GARDEN
Obrazy, keramika a fotografie inspirované pobytem v Jihoafrické
republice. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. května v 17 hodin.
Hudební doprovod Martin Brunner.
Výstava bude přístupná po celý měsíc květen v úředních hodinách městského úřadu.
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
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Výstava ve foyer knihovny na měsíc květen:
ADÉLA CHMELAŘOVÁ
botanický akvarel
Příroda mě inspiruje na každém kroku. Zbožňuju její rozmanitost, nevyzpytatelnost a jemnost. Přistupuji k ní s pokorou, úctou
a respektem, stejně jako k akvarelu a botanickým ilustracím.
Jsem hlavou chemička, na občance inženýrka a srdcem malířka.
A i když jsem strávila pět let v Brně, ráda se znovu vracím k nám
na samotu mezi lesy a pole do východních Čech. Tady žiju, maluju a inspiruju se přírodou. Svými ilustracemi se snažím připomenout, že opravdové poklady můžeme najít všude okolo nás. Stačí
se jen rozhlédnout. S akvarelem jsem začínala jako samouk. Vše,
co o akvarelu vím, jsem načetla v knihách a na internetu. Zbytek
udělala praxe. Pomalovala jsem za čtyři stovky papírů a zničila
několik štětců, než jsem byla s botanickými malbami natolik spokojená a ukázala je světu. V té době mě ani nenapadlo, že bych
se ilustrací mohla živit a že se z koníčku stane značka autorských
výrobků a.ch watercolor.

Kurz keramiky - vhodné pro děti od 6 let, celkem 5 lekcí.
Úterý od 24. května – 21. června 16.15 – 17.45 hodin nebo středa od 1. června – 29. června 13.30 – 15 hodin.
Cena: 700 Kč.
Pohádkový les - 4. června, start 10 – 12 hodin na táborové základně Mělčany. Přijďte si projít cestu lesem, kde na děti čekají
úkoly u Rumcajse, princezny, čarodějnice, Křemílka a Vochomůrky a u dalších pohádkových bytostí. Odměna je připravena
pro všechny děti. Startovné 50 Kč platí pouze děti.
Připravujeme
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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

HISTORICKÁ KOVÁRNA

Domašínská 363, ☎ 494 621 505

Kostelní 364

Dobrušské sluníčko
14. května od 10 hodin v Sokolovně - veřejná taneční soutěž
dětských kolektivů a skupin, ve spolupráci s KZMD.

Kovářství Požár – otevírací doba
Květen: pondělí a středa 16.00 – 18.00,
sobota 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00.

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).
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 hodin.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program všech pravidelných akcí najdete na našich
webových stránkách www.ixko.eu. Bližší informace získáte také
na výše uvedeném telefonním čísle.
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Neděle 1. května 16.30
OSLAVY 50 LET OD OTEVŘENÍ
RODNÉHO DOMKU FRANTIŠKA VLADISLAVA HEKA
• Promítání dobového dokumentu a reportáže se vzpomínkami
pamětníků
• Vystoupení dobrušského ženského pěveckého sboru Vlasta
• Po dobu akce zajištěno občerstvení v Kinokavárně. Vstup volný.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ŠUBERTOVA DOBRUŠKA
Středa 4. května v 19.30
KOULE
Komedie v podání divadelního souboru Temno Týniště nad Orlicí. Autor: David Drábek, režie: Eva Drábková.
Čtvrtek 5. května ve 20.00
SRDCE NA DLANI
Repríza české romantické komedie od režiséra Martina Horského. Láska se na věk nebo na místo neohlíží.. V hlavních rolích:
Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka a mnoho dalších. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 95 min.
Pátek 6. května ve 20.00
Neděle 8. května ve 20.00
VYŠEHRAD: FYLM
Repríza české komedie. Po kultovním onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu. Mládeži nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 105 min.

Neděle 8. května v 17.30
JEŽEK SONIC 2
Repríza americké komedie pro všechny diváky. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 122 min.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 12. května v 10.00
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Repríza české komedie od režiséra Jiřího Havelky (Vlastníci).
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček… Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 90 min.
Čtvrtek 12. května ve 20.00
JIZERSKÉ HORY
Repríza českého dokumentárního filmu, který vypráví příběh
Jizerských hor od jejich vzniku až po současnost. Režie, námět, scénář, kamera, komentář Viktor Kuna. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kč. 91 min.
Pátek 13. května, sobota 14. května
a neděle 15. května vždy ve 20.00
ŽENY A ŽIVOT
Premiéra české romantické komedie od režiséra Petra Zahrádky. V hlavních rolích: Eva Burešová, Petr Buchta, Jiří Lábus,
Veronika Freimanová, Jakub Kohák a další. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 87 min.
Sobota 14. května v 17.30
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Repríza amerického akčního dobrodružného superhrdinského filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 127 min. České znění.
Neděle 15. května v 17.30
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Premiéra animovaného dobrodružného rodinného filmu Belgie/
Francie. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 91 min. České znění.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 19. května v 10.00
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 60 Kč. 95 min.
Čtvrtek 19. května ve 20.00
MÁRA JDE DO NEBE
Premiéra českého dokumentárního filmu. Marek Holeček patří mezi nejvýznamnější české a světové horolezce současnosti.
Na ty nejvyšší hory těsně pod nebem leze bez kyslíku náročným alpským stylem. Jeho extrémní přístup k horám i životu mu
přináší úspěchy a také problémy. Režie: Markéta Ekrt Válková.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč. 80 min.

Sobota 7. května v 17.30
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Premiéra amerického akčního dobrodružného superhrdinského
filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 127 min. České znění.
Sobota 7. května v 17.30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Repríza českého filmu od režiséra Rudolfa Havlíka je volným
pokračováním úspěšné komedie Po čem muži touží. Hrají: Jiří
Langmajer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza Kostková, Leoš Noha, Oskar Hes a další. Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kč. 95 min.
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Pátek 20. května ve 20.00
PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
Premiéra hudebního filmu v režii Michaela Kocába. Velkolepý
koncert Pražského výběru na stříbrném plátně ukáže vystoupení
kapely v O2 aréně v prosinci 2016. Účinkují: Michael Kocáb,
Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín, Jiří Hrubeš, Steven Mercurio, DJ Roxtar, Český národní symfonický orchestr,
Vojta Dyk, Jana Kratochvílová, Ondřej Soukup, Viktor Dyk
a další. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 95 min.
Sobota 21. května v 17.30
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Repríza amerického akčního dobrodružného superhrdinského filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 127 min. České znění.
Sobota 21. května ve 20.00
ŽHÁŘKA
Premiéra amerického thrilleru podle románu Stephena Kinga.
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Hlavní hrdinkou je dívka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou myšlenkou zapálit, cokoliv jí napadne. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 94 min.
KONCERT
Neděle 22. května v 18.00
NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE
Předprodej na koncert byl již zahájen na www.kino.mestodobruska.cz nebo osobně v IC Dobruška. Více na www.nofi.cz.

Čtvrtek 26. května ve 20.00
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Premiéra české akční komedie. Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Na dobrodružnou cestu za nečekanou
výhrou se vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič
tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie
Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního
divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo
rivalové? Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 110 min.
Pátek 27. května ve 20.00
Sobota 28. května v 17.30
Neděle 29. května ve 20.00
TOP GUN: MAVERICK
Premiéra amerického dramatického akčního filmu. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací
do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 131
min. České znění.
Sobota 28. května ve 20.00
CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
Premiéra českého hudebního dokumentárního filmu. Nebývale
otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů,
vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových
hitů, byly také deprese, hádky, rozpady přátelství nebo nutnost
vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Režie časosběrného dokumentu, který vznikal pět let, se ujal režisér Pavel
Bohoněk. Hlavní aktéři Michal Malátný a František Táborský
před divákem nic netají a bez obalu popisují své tehdejší pocity
a rozhodnutí. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 97 min.
Neděle 29. května v 17.30
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Repríza animovaného dobrodružného rodinného filmu Belgie/
Francie. Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 91 min. České znění.

Úterý 24. května v 18.00
RÁDIO NA CESTÁCH
Radek Pálka a Václav Faltus ve veřejné nahrávce pořadu. Moderují Zdenka Kabourková a Lada Klokočníková. Vstupenky zdarma v Informačním centru Dobruška, nebo volejte 494 629 581.
Více informací na: hradec.rozhlas.cz. Délka akce: 90 minut.

MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ
K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ
Pátek 1. června v 17.30
JEŽEK SONIC 2
Repríza americké komedie pro všechny diváky. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 122 min.

MALÝ SÁL
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
PŘÍBĚH JEDNOHO DOMU
U příležitosti 50 let od otevření
rodného domu Františka Vladislava Heka veřejnosti.
Výstava bude otevřena od 1. května do 5. června
při akcích a promítání Kina 70 nebo na požádání
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SPORT, RELAXACE A TĚLOVÝCHOVA
KRYTÝ BAZÉN

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA

Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz

Mělčanská 118, ☎ 725 106 308

Provozní doba – květen
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
1. 5. a 8. 5. (neděle) KRYTÝ BAZÉN UZAVŘEN!
16. 5. pondělí – krytý bazén otevřen od 14 do 16 hodin a od 19
do 21 hodin
6. a 20. 5. (pátky) otevřeno pouze od 14 do 20 hodin
13. a 27. 5. (pátky) v čase od 18 do 19 hodin – rezervace 1 dráhy
7. a 21. 5. (soboty) otevřeno pouze od 12 do 20 hodin
(ve dnech školní výuky)
úterý 14.45 – 16.45 (rezervace 2 drah)
a 17.00 – 18.00 (rezervace 1 dráhy)
čtvrtek 15.15 – 16.45 (rezervace 2 drah)
pátek 14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy)
Aquaerobic - v květnu se cvičí naposledy!
úterý a čtvrtek 18 – 19
Sauna
ZMĚNA PROVOZU - OTEVŘENO POUZE VE DNECH:
úterý
13 – 21 ženy
středa 13 – 21 muži
čtvrtek 13 – 21 hodin společná

Mistrovské zápasy fotbalistů SK Dobruška
Sobota 7. května
Krajský přebor – muži:
Dobruška A – Police nad Metují

17.00

Neděle 8. května
Okresní přebor II. třídy – muži:
Dobruška B – Rychnov nad Kněžnou B

17.00

Středa 11. května
Krajský přebor – starší žáci:
Dobruška/Opočno – Černíkovice

16.30

Sobota 14. května
Krajský přebor – mladší dorost:
Dobruška/Opočno – Slavia Hadec Králové

14.30

Neděle 15. května
Krajský přebor – mladší žáci:
Dobruška/Opočno, Třebeš, Červený Kostelec, Broumov

10.00

Středa 18. května
Krajský přebor – starší žáci:
Dobruška/Opočno – Vamberk/ Rokytnice

17.00

Ranní plavání: (ve dnech školní výuky)
středa – pátek od 6.00 do 7.30

Sobota 21. května
Krajský přebor – mladší žáci:
Dobruška/Opočno, Boumov, Česká Skalice
Krajský přebor – mladší dorost:
Dobruška/Opočno – Babí
Krajský přebor – muži:
Dobruška A – Jičín

17.00

Spinning s Alenou
úterky a čtvrtky od 16.30

Neděle 22. května
Okresní přebor II. třídy – muži:
Dobruška B – Kostelec nad Orlicí B

17.00

Středa 25. května
Krajský přebor – starší žáci:
Dobruška/Opočno – Doudleby/Rychnov

17.00

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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Mělčanský
kros
9. ročník běžeckého závodu

SDH Mělčany

Závod je započítáván do 34. ročníku
Velké ceny východních Čech v bězích v r. 2022
Termín: Sobota 7.5. 2022
Místo a čas prezentace: Mělčany - hasičská zbrojnice 9:00
Start závodu: 10:00
Délka závodu: 10,4 km hlavní kategorie (2 okruhy)
Trasa: Okruhy v lese Chlum
Startovné: 100,- Kč

DOBRUŠSKÝ POHÁR
2022
29. ročník amatérského cyklistického poháru

XC MTB Mělčany - Volf-heating
Termín: Neděle 8.5. 2022
Místo a čas prezentace: Mělčany - hasičská zbrojnice 9:00
Start závodu: 10:00
Délka závodu: 29 km hlavní kategorie, ostatní kat. dle rozpisu na www
Trasa: Okruhy v lese Chlum
Startovné: 150,- Kč, kategorie Žáci a Žačky 20,- Kč

PoĜádají: TRI CLUB Dobruška, z.s. ve spolupráci s SDH MČlþany
http://triclub.dobruska.cz

PALEC NAHORU
Dvě poděkování poctivým nálezcům
Chtěl bych poděkovat manželům Machovým
z Křovické ulice, kteří našli v neděli 20. března mou
peněženku. Ve chvíli, kdy mi ji donesli až domů,
jsem ještě ani netušil, že ji postrádám. Je to dobrý
pocit, že v Dobrušce žijí poctiví lidé, kteří nejsou lhostejní k druhým. Přeji nejen jim, ale i všem dobrým lidem, hlavně zdraví.
S díky vděčný občan J. R.
Dovoluji si využít tento mediální prostor k velkému poděkování třem žákům třídy 7. A Základní školy Pulická. Žáci Pavel
Hejzlar, Tomáš Syrovátko a Vojtěch Moravec našli mou ztracenou
peněženku s doklady, kterou poctivě odevzdali na oddělení Policie ČR. Peněženku s doklady jsem měl ještě tentýž den zpět. Tímto
jim ještě jednou děkuji. Velice si cením jejich správného chování
a morálních hodnot, které jsou v tak mladém věku chvályhodné.
Josef P.

Darování cenné kolekce archiválií
Vlastivědné muzeum Dobruška děkuje rodině nedávno zesnulého pana dr. Josefa Ptáčka za darování cenné kolekce jím
shromážděných archiválií, historických knih, rukopisů a dalších
předmětů do archivu, knihovny a sbírek muzea. Jsme za toto gesto
velice vděční. Vybrané knihy poputují také do nového domova pro
seniory v Opočně.
(ps)

Dík všímavé hlídce městské policie
Ráda bych touto cestou poděkovala hlídce Městské policie
v Dobrušce za jejich všímavost při obchůzkách. Ve středu 6. dubna jsem nechala zcela otevřené zadní okno svého vozu. Druhý den
si toho povšimla hlídka, podle poznávací značky vyhledala místo
mého bydliště a osobně mě na toto nedopatření přišla upozornit.
Tímto za jejich ochotu moc děkuji.
Lenka Jonášová
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Křížovka o ceny
Tajenka dubnového vydání Dobrušského zpravodaje souvisela s koncertem Věry
Martinové ve velkém sále Společenského
centra – Kina 70. Tajenka 4/2022 zněla
následovně: PŘIJEDE PRVNÍ DÁMA
ČESKÉ COUNTRY MUSIC.
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Z šedesáti úspěšných luštitelů byli
vylosováni tři výherci: Jiřina Čapková,
Jan Šuhajda a Miroslav Čiháček, všichni z Dobrušky. Gratulujeme! Šťastní výherci se mohou těšit na knihu s tematikou
spjatou s Dobruškou, poukázky obdrží
poštou a knižní cenu si převezmou v Informačním centru.

Vyhrát knihu může každý, kdo úspěšně vyplněnou tajenku zašle se jménem,
adresou a telefonním číslem na redakční e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz
nebo osobně odevzdá do boxu v Informačním centru na náměstí F. L. Věka nejpozději do pondělí 16. května.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.

NÁPOVĚDA: YZ, AZA, NIV, YVA, LAI, PADOL.
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PRODEJ SERVIS INTERNET
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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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

Při nákupu 3 vybraných produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč. Akční nabídka platí pro držitele Karty výhod
Dr.Max v kamenných lékárnách Dr.Max nebo na e-shopu drmax.cz do 31. 5. 2022 a nelze ji kombinovat s jinými akcemi nebo slevami.
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Volná místa Městský úřad:

Technické služby

• Vedoucí oddělení životního prostředí
• Referent oddělení životního prostředí

města Dobrušky

Podrobnosti na elektronické úřední desce:
mestodobruska.cz/urad/uredni-deska

Z REDAKČNÍ POŠTY
Poděkování

✉

Skupinka dětí se scházela na chodníku v naší ulici. Na hlavách kšiltovky,
na zádech pestré batohy. Děti se usmívaly, pak zamávaly a vykročily. V ničem
se nelišily od dětí, které v tuto denní dobu směřují každodenním
obvyklým směrem. Ale jiné to bylo. Za tímto obvyklým obrazem
byla velká práce, pohotová organizace a statečný čin.
Bylo přesně měsíc od chvíle, kdy země, která je domovem
těchto dětí, byla brutálně přepadena agresorem, který nerespektuje nic. Hranice sousedního státu, vůli svobodných lidí, dohody,
smlouvy, životy dospělých ani dětí. Uplynul měsíc od chvíle, kdy
se děti se svými matkami vydaly na cestu do bezpečí, aby zachránily holé životy. Zatímco jejich otcové se postavili na obranu své
země. Uplynul bez jednoho dne měsíc od této chvíle a ukrajinské děti šly v našem městě poprvé do školy. Zamávala jsem jim
a rozbrečela se. Prudce, křečovitě, s velkou vděčností a úlevou.
Dovoluji si vyjádřit hlubokou úctu a veliké poděkování vedení našich škol, ředitelkám, vyučujícím a všem, kteří se o tuto
možnost zasloužili a postarali. Odpovědět na tu strašnou, nevýslovnou agresi tím, co je jen zdánlivě slabé. Dát dětem možnost
učit se, chápat, rozumět, vnímat druhého, respektovat jeho potřeby a svobodu a zároveň i své vlastní. Poskytnout jim místo,
kde mohou potkávat své vrstevníky, poznávat se s nimi a mít
na útěku znovu půdu pod nohama. A vrůstat do prostředí, které
je přijalo. Tato odpověď, stejně jako velké vzepětí v naší zemi
postavit se na pomoc těm, kteří musejí utíkat, aby ochránili své
životy, je veliký čin, který dodává sílu a sebeúctu i nám.
Od přepadení Ukrajiny uplynul měsíc - a ukrajinské děti šly
v Dobrušce poprvé do školy. Díky všem, kteří se o to zasloužili,
a pozdrav s přáním radosti a štěstí našim dětem i jejich novým
spolužákům!
Jitka Šestáková
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Hledáme elektrikáře na hlavní pracovní poměr.
Požadujeme: SOŠ v oboru, vyhláška 50, § 6, 7,
řidičský průkaz typu C.
Pracovní doba: 6.00 – 14.30.
Typ práce: údržba a opravy el. zařízení budov
a veřejného osvětlení,
práce s vysokozdvižnou plošinou ve výškách.
Informace: Vlastislav Kunc, tel. 602 240 343,
e-mail: v.kunc@mestodobruska.cz
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ÚSPĚCH TANEČNIC. Žákyně dobrušské ZUŠ se s choreografií „Souznít“ zúčastnily
krajské taneční přehlídky scénického tance v Červeném
Kostelci, kterou pořádá Centrum
uměleckých
aktivit z Hradce
Králové. Z osmnácti
choreografií porota
vybrala pouze dvě,
jež budou reprezentovat Královéhradecký kraj v dalších
kláních. Dobrušská
děvčata se svým
něžným
projevem
po právu postoupila na květnovou
celostátní přehlídku
do Kutné Hory!

HUDBA JE ŽIVOT. Tak byla pojmenována výstava fotografií, kterou
pořádaly Agentura Aja a město Dobruška v průběhu dubna v malém
sále Společenského centra – Kina 70. Nedílnou součástí vernisáže
byla hudební vystoupení.

PLES S CHARITATIVNÍ SBÍRKOU. Poslední březnový pátek zorganizoval Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Kulturním domě svůj 18. reprezentační ples. K tanci a poslechu hrál
taneční orchestr Bumble Bee Band, s předtančením vystoupil taneční
klub Akcent z Dobrušky, atraktivní vystoupení měly pole-dance tanečnice z Pop Art Fitness z Rychnova nad Kněžnou a před půlnocí pobavil účastníky plesu
kouzelník Tommy.
V rámci plesu proběhla charitativní
sbírka, jejíž výtěžek ve výši 18 tisíc
korun byl předán
starostovi
města
a je určen válečným
uprchlíkům, kteří
našli své dočasné
útočiště v našem
městě.

BAREVNÁ TMA. Poslední březnový den se ve velkém sále Společenského centra - Kina 70 uskutečnil společenský večer, pořádaný
spolkem Doteky naděje za podpory města Dobrušky a TK Akcent.
V programu, který moderoval Olda Tamáš, se představily mimo jiných děti z MŠ a ZŠ speciální NONA z Červeného Kostelce a žáci
ZUŠ Dobruška pod vedením Vladimíra Tošovského.

KOMPOST PRO ZAHRÁDKÁŘE. Pracovníci Technických služeb
města Dobrušky jako každý rok na jaře vydávali v areálu teplárny
kompost občanům města. Během dvou dnů si zahrádkáři z Dobrušky
a okolí odvezli celkem dvě stě kubických metrů kompostu.

ÚSPĚŠNÁ REPREZENTACE. Závodnice Sportovního klubu moderní gymnastiky Dobruška se výrazně prosadily na pohárovém
závodu s názvem Dobrušské jaro 2022. V domácím prostředí předvedly kvalitní výkony a vystoupily na stupně vítězů. Podrobnosti
z vydařeného závodu najdete na stranách 24 a 25.

FINIŠ SE RYCHLE BLÍŽÍ. Stavba nové sportovní haly u Základní školy Pulická postupuje podle plánu. Na staveništi panuje
čilý ruch, pracuje se jak uvnitř, tak vně haly. Vše směřuje k úspěšnému cíli, hotovo by mělo být o prázdninách.

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

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ zvěře ulovené v roce 2021 v honitbách okresu Rychnov nad Kněžnou se konala od soboty
16. dubna do čtvrtka 21. dubna v dobrušském Kulturním domě. Celkem bylo na chovatelskou přehlídku předloženo 821 trofejí a fotografií ze 61 honiteb okresu. Jen pro zajímavost: V honitbách okresu Rychnov nad Kněžnou bylo v mysliveckém roce 2021 uloveno
4480 kusů spárkaté zvěře.

