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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
investiční
akce
bývají
většinou
během na dlouhou
trať s rozvláčnějším „papírovým“
rozběhem. Následně trvá zdánlivě
delší čas, než se
dostaví kýžený výsledek. S blížícím se termínem dokončení
nové stavby, rekonstrukce, revitalizace či
opravy se netrpělivost zpravidla úměrně
zvyšuje. Momentálně se nacházíme právě
v tomto stádiu, ačkoliv u řady realizovaných akcí už máme téměř hotovo.
V areálu někdejší opočenské nemocnice jsem se zúčastnil slavnostního předání zrekonstruované budovy. Bývalá
porodnice a chirurgie se změnila k nepoznání. Stavební firma Valc nákladnou
rekonstrukcí objektu vybudovala moderní
ubytovací zařízení nejen pro seniory. Je
potěšující, že příkladně funguje spolupráce tří stran - Královéhradeckého kraje, jenž opravu částkou sta milionů korun
zafinancoval, a měst Dobrušky a Opočna,
která po vybavení technickým zařízením
a nábytkem budou domov pro potřebné
provozovat.
U „horní“ základní školy je položen
umělý povrch běžecké dráhy a rozběžiště na skok daleký, takže nové sportoviště
začne co nevidět sloužit žákům. Sportovat
pod střechou moderního stánku se letos
začne u „dolní“ základní školy a gymnázia. Výstavba nové sportovní haly pozvolna přechází do finiše, momentálně se
na hrací plochu pokládá palubovka.
Dle vašich reakcí na sociální síti mám
radost společně s vámi i z menších akcí.
Kvitujete, že se zásluhou pracovníků našich technických služeb rozsvítí křižovatky na obchvatu Dobrušky v blízkosti
prodejen Lidl a Penny. Nepochybně dobrou zprávou uplynulých dní byla i výsadba stromořadí na okraji města nedaleko
bývalé pulické cihelny v podobě osmdesáti mladých třešní.
Nelze zde na pár řádcích vyjmenovat
všechny aktivity, na nichž se zaměstnanci
města a městského úřadu podílí, stejně tak
nelze vzpomenout všechny akce bohatého
kulturního programu. V posledních dnech
mě nadchl koncert Novoměstské filharmonie a to hned dvojnásobně. Za prvé
díky skvělé interpretaci početného hudebního tělesa složeného z amatérských
hudebníků našeho regionu, za druhé když
jsem viděl po delší době beznadějně vyprodaný sál kina včetně přístavků.

Dovolte mi, abych vás pozval první
červnový pátek na 11. ročník Dne bezpečnostních a záchranných složek Integrovaného záchranného systému na náměstí
F. L. Věka a do areálu dobrušského vojenského úřadu. Odpoledne čeká na děti
zábavný program a dospělí se večer můžou těšit na koncert hudební skupiny Pink

Floyd – Czech s předkapelou Creedence
Revival Czech.
Na závěr přeji žákům a studentům dobrušských škol co nejlepší známky na vysvědčení a vám všem ostatním co nejméně
shonu před zaslouženou dovolenou.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 11
V pátek 3. června se
na náměstí F. L. Věka
uskuteční Den bezpečnostních a záchranných
složek
Integrovaného
záchranného systému. Jedenáctý ročník populární
akce, konané pod záštitou
hejtmana
Královéhradeckého kraje Martina
Červíčka, nabídne bohatý
program. Návštěvníci se
mohou těšit na statické
a dynamické ukázky záchranářů, armády, policie, celní správy, horské služby, profesionálních a dobrovolných hasičů, vystoupení
hradní stráže, ukázky historických vozidel a techniky hasičů.
Ve stejnou dobu Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad pořádá Den
otevřených dveří a dětský den. Pro návštěvníky budou připraveny ukázky kolové
a pásové techniky, současných a historických zbraní, bezpilotních prostředků a geodetické techniky, laserová střelnice a různé soutěže.
Odpoledne na náměstí F. L. Věka vyplní doprovodný kulturní program, který vyvrcholí večerním koncertem Pink Floyd revival - Czech.
(dr)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady města
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města.

Rada města
dne19.04.2022
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
6/2022 dle předloženého návrhu
– účetní závěrky příspěvkových organizací
zřízených městem Dobruška (MŠ J. A. Komenského, ZŠ Františka Kupky, ZŠ Pulická, DDM a ZUŠ) sestavené k 31.12.2021
– převod výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Dobruška (ZŠ Dobruška, Pulická, ZUŠ Dobruška
a DDM Dobruška) k 31.12.2021 do jejich
rezervních fondů, případně do fondu odměn
dle předložených návrhů a pokrytí záporného hospodářského výsledku ZŠ Františka Kupky, Dobruška ve smyslu ustanovení
§ 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000
Sb., z rezervního fondu příspěvkové organizace dle předložené žádosti
– uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí se zapsaným spolkem hkfree.org, z. s.
za účelem umístění a provozování elektronického komunikačního zařízení pro poskytování přístupu k internetu uživatelům bytů
a případně i provozovateli předávací stanice
tepla v budově ve vlastnictví města Dobrušky v ulici Fr. Kupky čp. 1060
– objednání vypracování projektové dokumentace gastro vybavení klubovny u stavby
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická
u společnosti Architektonické studio Hysek,
spol. s r. o. Cena za vypracování projektové
dokumentace činí 66.550 Kč s 21 % DPH
– objednání vypracování projektové dokumentace vybavení nábytkem u stavby
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická
u společnosti Architektonické studio Hysek,
spol. s r. o. Cena za vypracování projektové
dokumentace činí 60.500 Kč s 21 % DPH
– podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na hospodaření
v lesích podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
v celkové výši 19.691 Kč u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje v souladu s platnými předpisy
– objednání dodání a montáže klimatizační
jednotky do budovy ZUŠ čp. 428 v ulici Kostelní v Dobrušce u Martina Javůrka, IČO 09033319 v rozsahu nabídky
č. 21NA00016 ze dne 21.03.2022 za cenu
69.756,50 Kč vč. DPH
– uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
a o výkonu autorského dozoru – Dokumentace pro stavební akci Dobruška, ul. Javorová se společností Hronovský - dopravní
projekce s. r. o.
– objednání opravy fasády východní části a jižní štítové části objektu rodného
domku F. L. Věka čp. 185 v Dobrušce
u společnosti STAVOS Dobruška, s. r. o.
v rozsahu cenové nabídky ze dne 21.10.2021
za 125.710,74 Kč s 21 % DPH
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– objednání opravy dřevěných konstrukcí
rodného domku F. L. Věka čp. 185 v Dobrušce, II. etapa u Vladimíra Potočka, IČO
69845450 v rozsahu cenové nabídky ze dne
16.03.2021 za 78.450 Kč
– objednání opravy fasády Laichterova
domu, Domašínská 360, Dobruška u společnosti STAVOS Dobruška, s. r. o. v rozsahu cenové nabídky ze dne 21.10.2021
za 121.309,02 Kč s 21 % DPH
– objednání dodávky 7 ks stožárů pro veřejné osvětlení dle specifikace v nabídce
ze dne 28.03.2022 u společnosti Sonepar
Česká republika spol. s r.o. v celkové výši
113.837,35 Kč vč. DPH podle platné sazby
– soupis nároků města Dobrušky jako vlastníka pozemků zapsaných na listu vlastnictví
(LV) č. 10001 dle stavu ke dni 15.03.2022
zpracovaného dne 22.03.2022 v rámci
Komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Semechnice a částech k. ú. Mělčany u Dobrušky a Zádolí u Trnova zaslaného Státním
pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj, Pobočkou Rychnov nad Kněžnou
– vyřazení majetku města Dobrušky dle přiloženého Inventurního soupisu drobného majetku dle místností příspěvkové organizaci
města Dobrušky Základní umělecká škola,
Dobruška, a to prokazatelnou fyzickou likvidací a odvozem k ekologické likvidaci.
Majetek je starý, nefunkční, rozbitý, dále
nepoužitelný, jeho oprava je nerentabilní
– vyřazení majetku města Dobrušky dle
přiloženého návrhu na vyřazení majetku
z evidence majetku města příspěvkové organizaci města Dobrušky Dům dětí a mládeže Dobruška, a to prokazatelnou fyzickou
likvidací a odvozem k ekologické likvidaci.
Majetek je starý, nefunkční, rozbitý, dále
nepoužitelný, jeho oprava je nerentabilní
– prodloužení nájmu uzavřením dodatku č. 40
ke smlouvě o nájmu bytu v domě čp. 690
v ulici Na Příčnici v Dobrušce
– uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na poskytnutí dotací schválených s příslušnými žadateli, a to dle vzorové
smlouvy schválené Radou města Dobrušky
dne 08.03.2021
– uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
s Českou poštou, s. p.
– bezplatné zapůjčení lavic s opěradly spolku
Kamarádi Orlických Ozvěn na akci Orlické Ozvěny, která se uskuteční 11.06.2022
v Bystrém. Pořadatel akce si zajistí odvoz
označeného městského mobiliáře na vlastní
náklady
– bezplatné zapůjčení prostor Městského
stadionu Václava Šperla v Dobrušce, dále
2 ks párty stanů včetně tzv. pivních setů, samostatných laviček a stolů a umístění 1 ks
vysokého autokontejneru na odpad spolku
FC Santus Dobruška z. s. na dny 16.07. -

–

–

–

–

–

–

17.07.2022 za účelem realizace 31. ročníku
turnaje Dobrušský pohár ve futsalu. Pořadatel akce uhradí uložení odpadu a jeho
odvoz na skládku. Zapůjčené prostory
a označený městský mobiliář předá zpět
čisté a uklizené dne 18.07.2022. V případě
poškození nebo ztráty půjčeného majetku
je pořadatel akce povinen uhradit škodu
v plné výši. Zároveň je povinen dodržovat
provozní a návštěvní řád Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce a řídit se pokyny vedoucího Sportovních zařízení města
Dobrušky a správce stadionu a paušální
úhradu za odebranou elektrickou energii
ve výši 2.000 Kč za celou akci
bezplatné ubytování v Hotelu Dobruška
a stravování pro 4 členy delegace ze Sedlčan od 21.04. do 22.04.2022
otevření expozice Vlastivědného muzea
Dobruška Rodný domek Fr. Vl. Heka (F. L.
Věka) zdarma v neděli 01.05.2022 od 15:00
do 17:00
otevření všech expozic Vlastivědného muzea Dobruška zdarma ve středu 18.05.2022
v provozní době v rámci Mezinárodního
dne muzeí a galerií
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení díla
„František Filip Čestný občan Dobrušky"
s Pavlem Taussigem
prodejní cenu V. ročníku Dobrušského vlastivědného almanachu ve výši 150 Kč za kus
a rozdělení nákladu v následujícím poměru:
100 ks do prodeje a 200 ks na dary
Ceník prací a služeb Technických služeb
města Dobrušky platný od 01.05.2022

byla seznámena
– s výročními zprávami o činnosti škol
za školní rok 2020/2021 a výročními zprávami o hospodaření za kalendářní rok 2021
ze zřízených základních škol, základní
umělecké školy a domu dětí a mládeže

souhlasí
– se zvláštním užíváním místních komunikací ulice Novoměstská, ulice Belveder,
ulice Spojovací, ulice K. Michla, ulice Pulická, ulice V Zahradách, ulice Poddomí,
ulice Podskalí a ulice Školní v Dobrušce
ve vlastnictví města Dobrušky a s umístěním přechodného dopravního značení PDZ
č. A22 + E13 s textem „Běžecké závody“
dle přiloženého Zákresu užívání městských
komunikací a umístění dopravních značek pro uspořádání 8. ročníku Městského
běhu Dobruškou, který se uskuteční dne
18.09.2022 v dopoledních hodinách a který
pořádá SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dobruška – Doly
– s užíváním městských účelových komunikací na pozemcích parc. č. 1729, 1727/1,
1727/2, 1728/1, 2846/1, 2852/3 a 2855
v obci a k. ú. Dobruška a s umístěním přechodného dopravního značení PDZ č. A22
+ E13 s textem „Cyklistické závody“ dle
přiloženého Zákresu užívání městských pozemků a komunikací a umístění dopravních
značek pro uspořádání 12. ročníku cyklistického závodu pro předškolní a školní děti
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Dolský bike cup, který se uskuteční jednu
červnovou neděli v roce 2022 (předběžně
05.06.2022) v době od 14.00 do 18.00 hodin a který pořádá SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dobruška – Doly
– s bezplatným umístěním pamětních kamenů ke skautským Stromům svobody
zasazeným na městských pozemcích parc.
č. 144/1, 270/135, 270/151 a 591/8 v obci
a k. ú. Dobruška. Sloupové kameny vystupující cca 0,5 m nad terén s podbetonávkou
proti vyvrácení, s vyfrézovanou skautskou
lilií a s tabulkou obsahující informaci,
kdy a proč skauti Strom svobody vysadily,
na pozemky svým nákladem umístí Junák –
český skaut, středisko Dobruška, z. s. s tím,
že si před jejich umístěním zajistí vytyčení
inženýrských sítí a že kameny umístí v souladu s přiloženým vyjádřením vedoucího
Technických služeb města Dobrušky
– s termínem uzavření Mateřské školy
J. A. Komenského, se sídlem Komenského 577, 518 01 Dobruška. Budova v ulici
Komenského 577 bude uzavřena v termínu
04.07. – 05.08.2022 a budova odloučeného
pracoviště Za Univerzitou 875 bude uzavřena v termínech 04.07. – 08.07. a 01.08
– 26.08.2022. Obě budovy budou současně uzavřeny v termínech 04.07. – 08.07.
a 01.08. – 05.08.2022

neschvaluje
– zveřejnění záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 2945/3 v obci a k. ú. Dobruška před
domem čp. 436 v ulici Opočenská

odvolává
– Ing. Zdeňku Hanouskovou z redakční rady
Dobrušského zpravodaje a Bytové a sociální komise Rady města Dobrušky

jmenuje
– Mgr. Pavlu Skalickou členem redakční rady
Dobrušského zpravodaje od 01.05.2022
– členem Bytové a sociální komise Rady
města Dobrušky paní Petru Hůlkovou
od 20.04.2022

Rada města
dne 26.04.2022
schvaluje
– opravené znění objednávek č. 92, 93 a 94.
Cena, rozsah ani zhotovitel objednaných
prací se oproti parametrům schváleným
Radou města Dobrušky dne 19.04.2022 nemění
– prominutí dluhu v celkové výši 19.438,45 Kč
tvořeného dlužným nájemným za užívání
pozemků parc. č. 2495/1, 2495/2, 2495/3,
2495/4, 2495/5, 2495/6, 2496 a 2926 v obci
a k. ú. Dobruška tvořících rybník Drnov,
zákonnými úroky z prodlení za prodlení
s úhradou nájemného a smluvními pokutami za prodlení s úhradou nájemného, blíže
specifikovaného v důvodové zprávě k tomuto usnesení, panu Janu Kolowratu –Krakowskému, IČO 62043935

Rada města
dne 27.04.2022
schvaluje
– uzavření smlouvy o nájmu s Českou televizí, jejímž předmětem je zapůjčení kostýmů
a figurín na výstavu do Společenského centra – Kina 70

Rada města
dne 02.05.2022
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
7/2022 dle předloženého návrhu
– pořízení komponent na rozšíření serverů
virtualizace od společnosti Scenario s. r. o.
dle cenové nabídky 2022-0930
– uzavření dodatku 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, kterým se zúží
předmět nájmu a sníží nájemné
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti název: Dobruška,
p.č.2150/48, lokalita 4xB.d.-kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti název: Dobruška, Pulická,1298/4, MĚSTO – kNN, se společností
ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření nájemní smlouvy na pozemek
parc. č. 154/15 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky
– uzavření nájemní smlouvy na pozemek
parc. č. 895/3 a část pozemku parc. č. 759/1
v obci Dobruška a k.ú. Domašín u Dobrušky
– Soupis nároků města Dobrušky jako vlastníka pozemků zapsaných na listu vlastnictví
(LV) č. 10001 dle stavu ke dni 08.04.2022
v rámci Komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Domašín u Dobrušky a zaslaného
Státním pozemkovým úřadem, Krajským
pozemkovým úřadem pro Královéhradecký
kraj, Pobočkou Rychnov nad Kněžnou
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
30.000 Kč na činnost v roce 2022 spolku
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobruška
– podmínky nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť 2022
– uzavření smlouvy o podmínkách zásahu
jednotek požární ochrany města Dobruška
se společností PZP Heating a. s. Předmětem
smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností smluvních stran při přijetí účinných
opatření k zásahu jednotkami požární
ochrany města Dobrušky
– Kroniku města Dobrušky za rok 2021 a její
prezentaci na webových stránkách města
– uzavření smlouvy o připojení k distribuční
soustavě se společností GasNet, s. r. o.
– bezplatnou roční registraci do knihovny
v rámci oslav knihovny dne 09.06.2022
– uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
na jejímž základě bude městu Dobrušce
poskytnuta neinvestiční dotace ve výši
118.000 Kč na realizaci projektu Záchrana
fondu malířky Věry Jičínské – III. etapa
– prodejní cenu publikace Příběh jednoho
domu ve výši 100 Kč za kus a rozdělení nákladu v následujícím poměru: 100 ks
do prodeje a 100 ks na dary

neschvaluje
– poskytnutí neinvestiční dotace na činnost
v roce 2022 spolku Místní akční skupina
Pohoda venkova, z. s.

vydává
– nařízení č. 1/2022 o zákazu některých forem prodeje v energetice na území města

souhlasí
– aby Základní škola, Dobruška, Pulická
378 přijala finanční dar ve výši 120.400 Kč

za účelem realizace projektu ŠKODA EDU,
který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců škol, od Nadačního fondu ŠKODA
AUTO
– s vyznačením prodejních míst o délce místa
3,5 m na pozemních komunikacích v ulici
Opočenská a v ulici Komenského pro umisťování prodejních stánků a obdobných zařízení ve dnech 27.05. – 29.05.2022 a ukládá
Technickým službám města Dobrušky provést vyznačení těchto míst do 21.05.2022

pověřuje
– odbor rozvoje města vystavováním povolení
k prodeji zájemcům o umístění prodejního
stánku v ulici Opočenské či Komenského v souladu se schválenými podmínkami
nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť
2022 a rozhodováním o případném vypovězení jednotlivých nájmů v době jejich trvání.
Rada města pověřuje Ing. Ivana Ešpandra,
vedoucího odboru rozvoje města, podepisováním těchto povolení a výpovědí nájmů
prodejních míst v době jejich trvání a dále
jej pověřuje k případnému pověření referentů odboru rozvoje města k těmto úkonům
– aby Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350 přijala finanční
dar ve výši 259.000 Kč za účelem realizace
projektu ŠKODA EDU, který je zaměřen
na vzdělávání zaměstnanců školy od Nadačního fondu ŠKODA AUTO

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– neschválit prodej pozemku parc. č. 154/15
v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky

Rada města
dne 05.05.2022
schvaluje
– pracovní cestu místostarosty Miroslava
Sixty do polského partnerského města Pilawa Górna dne 15.05.2022, kde se zúčastní
místní sportovní akce Běh Pilawská skála
– uzavření smlouvy o podmínkách zajištění
užívání silničního pozemku (pozemkové
parcely) ke stavební činnosti s příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje

Rada města
dne 16.05.2022

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
8/2022 dle předloženého návrhu
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce se společností
KERSON spol. s r. o., jímž se upravuje rozsah provádění díla a současně se zvyšuje celková cena díla o 1.292.355,83 Kč bez DPH
na celkových 19.517.055,07 Kč bez DPH
– uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě se
společností AGRICO, s. r. o.
– výjimku z postupu stanoveného organizační
směrnicí města Dobrušky Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v případě veřejné zakázky na služby, jejímž předmětem je zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci
pro projekt Rekonstrukce odborných učeben
ZŠ Pulická, Dobruška a výkon dotačního
managementu pro tento projekt, v souladu
s bodem (13) odst. 3.1 čl. 3 této organizační
směrnice, která spočívá v neprovedení výbě-
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–

–

–
–

–

–

–

rového řízení postupem v ní stanoveným pro
tzv. střední zakázky z důvodu nutnosti zahájit přípravné práce na projektu co nejdříve
a dobrých zkušeností s tímto dodavatelem
při realizaci projektu Rekonstrukce odborné učebny fyziky pro výuku přírodních věd,
ZŠ Fr. Kupky, Dobruška, 4. NP podpořeného z Integrovaného regionálního operačního
programu v minulém programovacím období
realizaci projektu Modernizace VO v obci
Dobruška o celkových předpokládaných
nákladech cca 3,9 mil. Kč vč. DPH 21 %,
a to včetně zajištění jeho financování
ve výši odpovídající minimálně spoluúčasti příjemce dotace a případným neuznatelným výdajům, a podání žádosti o dotaci
na tento projekt z Národního plánu obnovy,
komponenta 2.2.2., výzva č. NPO 1/2022
k podávání žádostí o dotaci Rekonstrukce
veřejného osvětlení
objednání výkopových prací pro realizaci
prodloužení veřejného osvětlení u křižovatek silnic I/14 a II/298 a ulice Solnická v Dobrušce u Zdeňka Rubáka, IČO
44446641 za 190.920 Kč bez DPH
pořízení síťových prvků pro novou budovu
městského úřadu od společnosti DLNK s. r. o.
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se
společností PS BRNO, s. r. o. Celková cena
díla nově činí 99.501.236,40 Kč vč. 21 %
DPH. Termín dokončení a předání díla po jeho
prodloužení nově připadá na 15.07.2022
vyřazení starého, rozbitého, nefunkčního,
neopravitelného, opotřebeného a pro město nepotřebného a nevyužitelného majetku
uvedeného v Zápise z jednání likvidační
komise č. 1/2022 ze dne 03.05.2022, a to
prokazatelnou fyzickou likvidací a prokazatelným předáním k ekologické likvidaci
s účinností od 01.07.2022 uplatnění práva
na jednostranné zvyšování nájmů o procento odpovídající výši inflace oficiálně vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní rok, a to
u všech nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města, kde je toto právo sjednáno
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání – prostory kadeřnictví v I.
NP budovy čp. 57 v ulici Solnické v Dobrušce, která je součástí pozemku parc. č. 47
v obci a k. ú. Dobruška, s Žanetou Bartošovou, IČO 12945587

– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, název: Dobruška – Pulice,
p.č. 634/4- kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulici Na Příčnici
– podání žaloby na zaplacení částky
53.810 Kč proti XXXXX, u věcně a místně
příslušného soudu, kterou bude vůči němu
uplatněn regresní nárok města Dobrušky
dle důvodové zprávy
– uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu
a distribuce plomb a lístků o původu zvěře
orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů, s Českou republikou Ministerstvem zemědělství
– uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje, jejímž
předmětem je poskytnutí účelově určené
dotace ze státního rozpočtu ve smyslu §
101a ZSS na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním sociální služby ve výši 990.000 Kč
– vyřazení celkem 16 ks kusů kalendářů Dobruška 2022 a celkem 31 kusů kalendářů
František Kupka – malíř světa 2022 z prodeje v informačním centru a jejich převedení k propagačním účelům
– uzavření městské knihovny dne 10.06.2022
z důvodu účasti knihovnic na knižním veletrhu v Praze
– podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
– uzavření darovací smlouvy s manželi
XXXXX na poskytnutí peněžitého daru
100.000 Kč na opravy rodného domu Fr. Vl.
Heka
– uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí
Sněžné o plnění některých úkolů obecní
policie
– bezplatné zapůjčení velkého sálu Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce spolku
Doteky naděje, z. s., na den 24.05.2022 pro
pořad Rozhlas na cestách Českého rozhlasu
Hradec Králové

souhlasí
– se zněním sdělení ke stavbě Rodinný domek na p.p. 634/4, k. ú. Pulice

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si vás pozvat
na zasedání Zastupitelstva města Dobrušky, které se uskuteční
v pondělí 13. června 2022 od 17.00 hodin
v malém sále Společenského centra-Kina 70

Z pracovního diáře starosty
■ Úterý 19. 4.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě sportovní haly
■ Pátek 22. 4.: schůze Okresního mysliveckého spolku
■ Pondělí 25. 4.: kontrolní den na stavbě
čp. 777
■ Středa 27. 4.: Den otevřených dveří MŠ
■ Čtvrtek 28. 4.: kontrolní den na stavbě sprinterské dráhy u základní školy
Františka Kupky
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■ Pátek 29. 4.: porada vedoucích
odborů a oddělení městského
úřadu a organizačních složek
■ Neděle 1.5.: oslavy 50 let od otevření
domku F. L. Věka
■ Pondělí 2. 5.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě čp. 777
■ Úterý 3. 5.: jednání s předsedou Stavebního bytového družstva Karlem Jouklem,
kontrolní den na stavbě sportovní haly

byla seznámena
– se Zápisem z jednání likvidační komise
č. 1/2022 konaného 03.05.2022

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit účetní závěrku města Dobrušky
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021
– projednat a schválit závěrečný účet města
Dobrušky za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2021
– schválit realizaci projektu Rekonstrukce
odborných učeben ZŠ Pulická, Dobruška o celkových odhadovaných nákladech
15,6 mil. Kč, jehož cílem je modernizace
čtyř učeben v Základní škole Pulická, a to
včetně zajištění jeho financování minimálně ve výši odpovídající součtu všech
neuznatelných výdajů projektu, výdajů,
které nebudou moci být do uznatelných
výdajů projektu zahrnuty z důvodu podmínek dodatečně stanovených poskytovatelem dotace v připravované výzvě
k podání žádosti o dotaci a povinné spoluúčasti příjemce dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu 20212027, priorita 4 „Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb,
vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví“, specifický cíl 4.1 „Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním
a kvalitním službám v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a celoživotního učení
pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro
distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu“ a podání žádosti o dotaci
na uvedený projekt
– schválit uzavření smlouvy příkazní se společností Grantis Consulting, s. r. o., jejímž
předmětem je zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci pro projekt Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Pulická,
Dobruška a výkon dotačního managementu pro tento projekt za celkovou cenu
269.000 Kč bez DPH, tj. 325.490 Kč vč.
DPH 21 % a objednání projektové dokumentace rekonstrukce učeben u Ing. Davida
Poura, IČO 88835324, v rozsahu dle jeho
cenové nabídky za cenu 128.600 Kč
– schválit koupi pozemku parc. č. 2977/2
v obci a k. ú. Dobruška, nově určeného
na základě geometrického plánu č. 20221040/2020 ze dne 05.06.2020, vyhotoveného společností GON Hradec Králové,
a. s., za kupní cenu ve výši 51.000 Kč, která bude zaplacena na účet prodávajícího již
před uzavřením kupní smlouvy, a uzavření
kupní smlouvy se Správou železnic, státní
organizace

■ Čtvrtek 5. 5.: jednání dozorčí rady společnosti Aqua servis
■ Pátek 6. 5.: slavnostní předání stavby
domova F. A. Skuherského v Opočně
v Opočně, kladení věnců u příležitosti
Dne vítězství
■ Pondělí 9. 5.: jednání o přechodu v Cháborách, kontrolní den na stavbě čp. 777
■ Čtvrtek 12. 5.: schůzka představitelů mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky
■ Pondělí 16. 5.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě čp. 777
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Chybí vzájemná snaha najít společně řešení
Vážení a milí
spoluobčané,
v dnešním okénku bych vás
rád informoval
o dění ve sněmovně. Koalice
se snaží většinou
prosadit zákony,
na které má opozice jiný názor.
Chybí tady vzájemná snaha najít společně řešení. Jediná

možnost, jak se opozice může bránit, jsou
tzv. obstrukce, tedy zdržování v souladu
s jednacím řádem sněmovny, prastará záležitost, která se ve sněmovně praktikuje již
od jejího vzniku.
Zažili jsme to v minulém období
od dnešních vládnoucích stran a děje se tak
i dnes. Jednací řád to nejenom umožňuje,
ale také ošetřuje. Jednací řád například
také umožňuje, aby většina omezila počet
vystoupení jednoho poslance na maximálně dvě vystoupení k témuž tématu a aby
zkrátila délku jeho vystoupení. Dokonce

lze stanovit dvouminutový strop, ale většinou se vystoupení rozvrhnou na dvakrát
deset minut.
Byly tady pokusy změnit jednací řád.
Chtěli jsme ho změnit v minulém volebním období, ale většina byla proti. Dnes
jsem rád, že se tak nestalo, a proto nevidím relevantní důvod tuto záležitost měnit. Nakonec se vše podstatné projedná,
i když to někdy trvá déle.
Sněmovna se zasekla na několika sporných zákonech a spousta připravených
zákonů čeká na projednání. Od začátku
volebního období se projednalo jen minimum nových legislativních změn. Jsem
z toho smutný.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR

Report krajského zastupitele - Olympiáda dětí a mládeže
Jubilejní 20. ročník Olympiády dětí
a mládeže (ODM) v roce 2023 bude hostit
Královéhradecký kraj. Předseda Českého
olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval
a hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček podepsali 13. května 2022
smlouvu o pořádání a tím mohou prakticky definitivně odstartovat přípravy 10.
zimních her. Centrem dění se tak na konci
ledna 2023 stane Špindlerův Mlýn.
Jako předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a zároveň člen
organizačního výboru ODM jsem se zúčastnil i tiskové konference, na které byl
představen nejen celý projekt a příběh
Olympijských her dětí a mládeže, ale také
další spolupořadatelská města, která budou hostit některé vybrané sporty.
Zahajovací
ceremoniál
proběhne
na zimním stadionu v Hradci Králové.
Lyžaři a snowboardisté poměří své síly

na sjezdovkách ve Špindlerově Mlýně.
Do Vrchlabí zamíří biatlonisté, zimní orientační běžci a běžkaři. Hokejový turnaj se
odehraje ve Vrchlabí a v Trutnově a krasobruslařské soutěže v Nové Pace. Slavnostní
zakončení je naplánováno pod „otevřeným
nebem“ ve Špindlerově Mlýně.
Hry jsou určeny pro žáky 2. stupně základních škol a soutěží se ve dvou
věkových kategoriích. Sportovci jsou
nominováni jednotlivými krajskými sportovními svazy a už samotná nominace
je obrovským úspěchem a oceněním jejich dovedností. Olympionici dostávají
krajské reprezentační oblečení, probíhá
slavnostní nástup všech výprav, zaplane
olympijský oheň. Živé přenosy mohou diváci sledovat na sportovním kanálu České
televize a do podvědomí se událost dostává i díky sdílení videí dětí samotných.
Nechybí bohatý kulturní doprovodný
program pro sportovce a fanoušky z řad

Podpisem smlouvy mezi Českým olympijským výborem (ČOV) a Královéhradeckým krajem naplno odstartovaly přípravy 20. ročníku zimní Olympiády dětí a mládeže. Za přítomnosti hejtmana Martina Červíčka a předsedy ČOV Jiřího Kejvala byly představeny lokality
sportovišť a podrobnosti k pořádání sportovního svátku, který proběhne v lednu 2023.

spolužáků i rodičů.
Zkrátka mladí talentovaní sportovci si
mohou prožít chvíle, které je mohou
pozitivně podpořit
v dalším pokračování jejich kariéry.
Jen pro připomenutí dodávám, že ODM
si prošli takoví velcí sportovci jako například Josef Dostál nebo Ester Ledecká.
V pořadatelství Olympiády dětí a mládeže se každoročně střídají jednotlivé kraje
České republiky. Pravidelně se také střídají
hry zimní a letní. Ty letošní letní proběhnou
v termínu 26.–30. června v Olomouckém
kraji. A když jsem zmiňoval, že samotná
nominace sportovců je už velkým sportovním úspěchem, rád bych tímto způsobem pogratuloval zástupcům dobrušských
sportovních oddílů, kteří budou součásti
reprezentační výpravy Královéhradeckého
kraje. Konkrétně: Tereza Břeřovská, Martina Frejvaldová, Magdaléna Ovčariková
(všechny atletika - SK Dobruška), Lukáš
Patzák, Matyáš Slavík, Adéla Vrzáčková
(všichni badminton - TJ Sokol Dobruška),
Adéla Ambrožová, Pavla Petrová, Alexandra Rašková (všechny florbal - FBC Dobruška), Lukáš Vaněk (fotbal - dříve SK
Dobruška, nyní FC Hradec Králové) a je
možné, že se v samotné závěrečné nominaci
objeví i nějaká další jména. Avšak vzhledem k termínu uzávěrky čísla Dobrušského
zpravodaje lze uvést jen ty, kteří jsou svazy
potvrzení k 15. květnu 2022. Poděkování
za reprezentaci a přání dosažení úspěchů
nepatří jen jim, ale také trenérům, kteří se
na jejich kariéře podílejí. Tento článek lze
brát i jako pozvánku k návštěvě některého
z těchto nadcházejících sportovních zápolení. Kompletní program a informace o letní
olympiádě naleznete na webu: https://odm.
olympic.cz/2022.
Mgr. Petr Poláček,
člen Zastupitelstva města Dobrušky
člen Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje
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AKTUALITY Z MĚSTA
Fenomén Hek alias Věk. Dobruška žila oslavami
půlstoletí otevření jeho rodného domu

Pondělí 1. května 1972 se do historie
Dobrušky zapsalo jako velice významný
den. Prvomájové projevy, alegorické vozy
a potlesky na náměstí tehdy totiž zastínilo
slavnostní otevření rodného domku Františka Vladislava Heka, k němuž se stalo
impulsem uvedení televizního seriálu
F. L. Věk. Veřejnost se začala zajímat
o osud hlavního hrdiny a najednou k nám
proudily davy z celé republiky.
Uplynulo padesát let. Během nich
nejnavštěvovanější dobrušská památka
zažila mnohé - vedle tisíců „běžných“ návštěvníků, také celebrity známé ze seriálu, včetně režiséra Františka Filipa, nebo
obohacení expozice o vzácné předměty
z Hekovy pozůstalosti.
Oslavy půlstoletí tedy byly nasnadě.
Uskutečnily se – jak jinak – 1. května.
Ti, kdo si nenechali ujít ani jeden bod z bohatého programu, zaznamenali, že znělka
oblíbeného televizního seriálu F. L. Věk –
starý kancionál Jednoty bratrské „Soudce
všeho světa, Bože“ – vše zahájila i ukončila. Na úvod zahráli známou melodii žáci
dobrušské zušky, na závěr píseň zazněla
v podání ženského pěveckého sboru Vlasta.
Během oslav byla připomenuta v mnohém pohnutá historie domu čp. 185
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v Novoměstské ulici, v němž se nejslavnější osobnost
Dobrušky narodila.
Nejenže ho v roce
1806 zachvátil požár, který postihl
město, ale ve 30.
letech minulého století mu dokonce hrozilo zbourání kvůli
rozšíření vozovky.
Historii
zachytila výstava Příběh
jednoho domu, instalovaná netradičně
ve sklepních prostorách, a také stejnojmenná publikace, pokřtěná v průběhu
slavnostního odpoledne.

čaly dít věci.
Modrobílým
autobusem
RTO přijel zájezd odborářů a jejich rodinných příslušníků. Místo rodného domu národního obrozence je ovšem zlákal stánek
plný tehdejších „podpultovek“ – banánů,
mandarinek, toaletního papíru, a tak dojmy z nové expozice nahradily plné tašky.
Ochotnickým retro vzpomínkám tleskali Eva Vosková, seriálová Márinka, dva
představitelé malého Františka – Jindřich
Hrdý a Jan Bösser – a herecká legenda
Jaroslav Satoranský, spolu s nimi Hekovi potomci z Frýdku-Místku - Jan Šebelík
a Jarmila Nikliborcová. Nadmíru se bavilo i početné publikum.
Pak se dění oslav přesunulo do Společenského centra – Kina 70. V malém sále
proběhla za přítomnosti vzácných hostů
vernisáž výstavy fotografií, dobových dokumentů a předmětů, nechyběly ani originály kostýmů z natáčení seriálu F. L. Věk.
Ve velkém sále se promítaly vzpomínky pamětníků na otevření muzejní Hekovy expozice, historické snímky doplnily
záběry z návštěvy režiséra Františka Filipa v Dobrušce, když se v roce 2016 stal
čestným občanem města. Symbolickou
třešničku na narozeninový dort s grácií
dodaly zpívající Vlastičky.
Zkrátka František Vladislav Hek alias
František Ladislav Věk se stal doslova
fenoménem.
(eda)

P
Po oficiálních bodech programu došlo
na „opravdový“ návrat o půl století zpět.
To, když Divadélko Na štaflích zrekonstruovalo přípravy na otevření domku
i události z 1. května 1972. Nejprve dostalo stavení nový
kabát, prostranství
kolem bylo uklizeno, tribuna postavena a nic už nebránilo
tomu, aby naleštěnou „šestsettrojkou“
dorazil
stranický
funkcionář, kterého uvítali chlebem
a solí za přítomnosti dětského sboru.
Vzápětí po přestřižení pásky se za-

„Všichni, kteří se na přípravě oslav
podíleli, si velmi váží přijetí pozvání
a návštěvy hostů oslav 50. výročí otevření rodného domku Františka Vladislava
Heka, ať už byli z řad herců, autorů publikací, odborníků, kolegů či veřejnosti. Tak velký zájem o domek nás mile
překvapil a byl za naši práci nejlepší
odměnou. Zvláštní poděkování a obdiv
vyjadřujeme manželům Šebelíkovým,
potomkům z linie Hekovy nejmladší
dcery Ludmily, u níž v Letohradě strávil
poslední léta svého života. Manželé vyjádřili po návštěvě Dobrušky svůj vděk
za péči, s jakou se celé město a muzeum
stará o odkaz jejich předka, a poskytli
finanční dar určený na další plánované
rekonstrukce Hekova rodného domu.“
Pavla Skalická,
vedoucí vlastivědného muzea
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Rekonstrukce domova je hotová.
První klienty přijme na podzim
V areálu bývalé nemocnice v Opočně byla v pátek 6. května slavnostně
dokončena stavba nového pobytového
sociálního zařízení, které bude sloužit
zejména občanům z Dobrušska. Investorem stavby v hodnotě přes 100 milionů korun byl Královéhradecký kraj,
který na akci získal dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši
přes 46 milionů korun.
Uživatelem právě dokončeného objektu je zapsaný ústav Domov Františka
Aloise Skuherského, který společně založila města Opočno a Dobruška v polovině roku 2020. Kapacita objektu bude
47 lůžek. „Musím ocenit dobře fungující
spolupráci všech tří zainteresovaných
stran. Jsem rád, že se společná vize Královéhradeckého kraje a sousedních měst
Dobrušky a Opočna podle plánu naplňuje.
Naše město obdobné zařízení dlouhodobě postradalo,“ uvedl starosta Dobrušky
Petr Lžíčař.
Rekonstrukce několik let nevyužité nemocniční budovy a její přestavba na nový
domov především pro seniory vychází ze
strategie Královéhradeckého kraje pro
rozvoj sociálních služeb. „Tato investice
byla nezbytná s ohledem na stárnutí populace a vzrůstající zájem o služby pro seniory. Vzhledem k demografické prognóze

je nezbytné, aby se kapacita
služeb pro seniory dále posilovala a byla zachována
dobrá dostupnost pro občany,“ sdělil hejtman Martin
Červíček.
Součástí stavebních prací byla demontáž střechy,
nástavba třetího podlaží
zakončeného zelenou plochou střechou, zateplení celého objektu,
přeložky inženýrských sítí a vybudování
nového parkoviště pro 23 aut. „Budova má nové rozvody a vznikla zde nová
plynová kotelna. Celá budova je řešena
jako bezbariérová s evakuačním lůžkovým výtahem, který je schopen provozu i v případě požáru nejméně po dobu
45 minut,“ popsal rekonstrukci náměstek Pavel Bulíček odpovědný za oblast
investic.
„V nově zrekonstruovaném objektu se
budou poskytovat služby zejména seniorům, kteří potřebují celodenní asistenci
a nemůžou zůstat ve svém domácím prostředí ani za pomoci rodiny či terénních
sociálních služeb. Část klientů by měly
tvořit osoby s Alzheimerovou chorobou,
což vyžaduje specifickou péči,“ upřesnil
Miroslav Sixta, místostarosta Dobrušky
a člen správní rady ústavu.
Rekonstrukci objektu bývalé chirurgie a porodnice
zahájila stavební firma Valc
z Hradce Králové v září 2020.
Nyní ji provozovatel zařídí
nábytkem a dalším potřebným vybavením, náklady se
odhadují na zhruba sedm milionů korun. První klienty by
ústav, jehož součástí je Domov důchodců Jitřenka, měl
přijmout už na podzim.
Nové pobytové sociální zařízení ve svém názvu

nese jméno českého lékaře, mecenáše,
kulturního osvícence a opočenského rodáka Františka Aloise Skuherského, který
ve městě založil nemocnici a v roce 1834
přijal první pacienty.
(mf, dr)

Město chrání občany před nepoctivými prodejci energií
Možná jste také někdy pomáhali příbuzným a známým vypovědět smlouvu
na energie, kterou jim podstrčili podomní
prodejci, a víte, že pokud se to nestihlo
včas, podepsali smlouvu, dostali dvě úsporné žárovky, ale skončili například u Bohemia Energy smluvně vázáni na několik let
a nyní složitě řešili přechod k jinému dodavateli. V Dobrušce takové nájezdy především na seniory proběhly již několikrát,
omezila je trochu jen epidemie covidu.
Do konce roku 2021 ani nemohly obce
efektivně regulovat podomní prodej energií ve smyslu energetického zákona a řešit tak tzv. „energošmejdy“. Do loňského

roku mohly obce regulovat činnost podomních prodejců energií nařízením obce,
ovšem tento zákaz dopadal pouze na tzv.
„zprostředkovatele“, kteří od zákazníků většinou lákají plné moci k uzavření
smluv o dodávce energií. Na subjekty
přímo obchodující s energií zákaz podomního prodeje daný nařízením obce nedopadal, nešlo o živnost a nebylo možno je
regulovat tržními řády. Proto byla jejich
regulace nově stanovena přímo do energetického zákona a obcím byla dána možnost
tyto činnosti v obci zakázat. Od letošního
roku tedy mohou obce díky novele energetického zákona zakázat přímo i podom-

ní prodej energií a to nařízením obce podle
§ 11p zák. č. 458/2000 Sb.
Města a obce zatím většinou neschválila tuto ochranu svých obyvatel. Rada
města Dobrušky ale využila tohoto zákonného zmocnění a vydala v květnu nařízení
č. 1/2022, o zákazu některých forem prodeje v energetice na území města. Dobrušští obyvatelé tak budou lépe chráněni před
nevýhodnými nabídkami energií. Cenu
energií sice ovlivnit nedokážeme, můžeme ale zabránit ještě většímu odírání
občanů a nabízení nepoctivých smluv
ze strany energošmejdů.
JUDr. Jan Šťastný, MPA
9
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Na okraji Dobrušky lidé vysadili tři čtvrtě kilometru dlouhé
stromořadí mladých třešní
Na okraji Dobrušky vyrostlo nové
ovocné stromořadí čítající 80 mladých
třešní. Od rána posledního dubnového
pátku se do výsadby usilovně pustili pracovníci technických služeb a sportovních
zařízení města Dobrušky. Ruku k dílu
následně přiložili žáci 9. třídy Základní
školy Pulická. V odpoledních hodinách se
v rámci výzvy Zasaď si svůj strom zapojila veřejnost.
Tři čtvrtě kilometru dlouhé stromořadí
složené z pěti druhů třešní kopíruje cestu od křižovatky za Pulicemi, na Pohoří
a Opočno směrem k bývalé pulické cihelně. Před dvěma lety bylo na tomto místě

zásluhou inciativy
společnosti KAND
vysazeno pět třešní. Nyní se třešňová
alej mnohonásobně
rozrostla.
Město Dobruška
pro možnost výsadby nových stromů
vloni a letos využilo finanční dotace
ze Státního fondu
životního prostředí
ČR prostřednictvím
Národního programu životního prostředí (výzva č. NPŽP
4/2021). V listopadu se u městského
stadionu vysadilo 33 habrů za 200 tisíc
korun, k nimž nyní přibylo 80 třešní v celkové hodnotě téměř čtvrt milionu korun.
„Děkuji všem zaměstnancům městských organizačních složek, kteří se
na vzniku krásné aleje odborně podíleli,
stejně tak za nezištnou pomoc nejstarším
školákům ze základky Pulická a v neposlední řadě lidem, kteří zareagovali na veřejnou výzvu a přišli si k bývalé cihelně
zasadit nebo adoptovat svůj stromeček,“
ohlédl se za prospěšnou akcí Miroslav
Sixta, místostarosta Dobrušky.
(dr)

Koupaliště je připravené na sezonu.
Ceny zůstávají stejné jako loni
Ve středu 11. května proběhlo na dobrušském koupališti tradiční čištění vany.
Jako každý rok, tak i letos probíhá pravidelná údržba a příprava letního areálu
na nadcházející sezonu. Doufáme, že se
letošní léto po méně povedených opět za-

řadí mezi vydařené a nebudou nás trápit
žádná omezení tak, jako tomu bylo v minulých letech. Po nezbytných kontrolách
kvality vody otevřeme brány koupaliště již tradičně na Den dětí – ve středu

Vzkříšení i život vystřídá Zrcadlení
Téměř sedmdesát let byla na kněžišti
v Husově sboru umístěna socha Františka
Bílka s názvem Já jsem Vzkříšení i Život.
Plastika představující Krista a Samařanku
byla dominantou, ke které si generace lidí
během bohoslužeb, svateb a pohřbů vytvořily citové pouto. Není divu, že čtvrtek
10

5. května byl pro mnohé smutným dnem.
Pracovníci Galerie hlavního města Prahy
totiž dvousetkilové sousoší demontovali
a odvezli (viz fotografie).
Proč k tomu došlo? Důvod je prostý.
Socha patří Galerii hlavního města Praha
a ta u příležitosti letošního 150. výročí

1. června. Ceny vstupného zůstávají stejné jako v roce 2021.
Robert Franc, vedoucí
Krytého bazénu města Dobrušky
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narození sochaře Františka Bílka pořádá
velkou výstavu. „Naše“ socha bude součástí stálé expozice v Bílkově vile.
Radostnou zprávou je, že místo po soše
nezůstane prázdné. „Rozhodli jsme se zde
umístit dílo současného žijícího umělce.
Kostel není něco statického, něco, co se
nemění, ale kromě budovy je to i vnitřní
život, který se proměňuje a který dává budově obsah. Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem, říká se, tak se už těšíme na to
nové, co přijde. A nebude to socha, ale
obraz. Už se maluje, nebo lépe řečeno, už
se tvoří. Bude vytvořen z jemných hliníkových plátků, bude tím pádem odrážet přirozené světlo, stejně jako se světlo odráží
i v lidské duši,“ řekla farářka Církve československé husitské Erika Oubrechtová.
S obrazem Zrcadlení je spojena i krásná
dobročinná akce. Umělec, který dílo tvoří,
Luděk Rathouský, kromě obrazu vytvořil
pro Husův sbor i sto grafických listů, každý je originál, každý je jiný, a tyto grafiky

je možno získat po třech tisících korun.
„Za tyto peníze se zaplatí velký obraz,
a měly by tím pádem přejít jako odměna autorovi, ale protože se Rathouský zřekl honoráře ve prospěch Člověka v tísni, tak peníze
poputují tam, kde jsou opravdu potřeba.
Člověk, který si koupí grafický list, jehož
hodnota jistě poroste, bude mít doma pěkné
umělecké dílo spjaté s Dobruškou a peníze,
jež zaplatí, udělají službu dvakrát, nejprve
za zaplacení obrazu pro Husův sbor a potom za humanitární pomoc. Zjistit o tomto
projektu více můžete na www.donio.cz pod
jménem projektu Zrcadlení pro Dobrušku,
nebo se můžete domluvit na e-mailu erika.
oubrechtova@ccsh.cz a prohlédnout si grafiky na faře Husova sboru,“ přiblížila projekt Erika Oubrechtová.
Slavnostní odhalení oltářního obrazu,
při kterém zazní experimenální varhanní hudba, se uskuteční v sobotu 10. září.
Všichni jste na tuto velikou slávu zváni.
(eo, dr)

Dopravní situace u Městského stadionu Václava Šperla
Stacionární měřič rychlosti byl v křižovatce pozemní komunikace č. 298 a ul.
Mělčanská umístěn v roce 2020. Mohu

sdělit, že z alarmujícího počtu zjištěných
přestupků, které byly zaznamenány jak
ve zkušebním, tak následně v ostrém provozu, se místní dopravní situace výrazně
zklidnila.
V tomto měřeném úseku se nachází
obec, tedy limit rychlosti 50 km/h, a je zde
umístěn přechod pro chodce, který využívají nejen návštěvníci Městského stadionu Václava Šperla a obyvatelé Mělčan.
Přesto se stále najdou řidiči, kteří si tento úsek pletou se závodní dráhou, i když

je označen dopravním
značením upozorňujícím
na měřený úsek. Jednomu z nich byla 4. května
2022 naměřena rychlost
115 km/h. Řidiči za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o více než
40 km/h hrozí pokuta od pěti do deseti tisíc korun, pět bodů a zákaz činnosti
na šest měsíců až jeden rok.
Bc. Adolf Soumar,
vrchní komisař MP Dobruška

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti.
Hlásit se budou moci od 15. června
Průběžnou výzvu k předkládání
žádostí o podporu z dotačního programu na výměnu neekologických zdrojů vytápění vyhlásil Královéhradecký
kraj. První registrace žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci proběhne 15.
června od 10 do 14 hodin.
„Cílem dotačního programu je, stejně
jako v předchozích výzvách, snížení emisí
z lokálního vytápění díky eliminaci zastaralých kotlů s ručním přikládáním. Podpora
se týká rodinných domů, bytových jednotek
v bytových domech a nově v trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci, zde
je podmínka trvalého bydlení 24 měsíců
před podáním žádosti,“ říká hejtman Martin Červíček s tím, že mezi žadatele by chtěl
kraj rozdělit více než 130 milionů korun.
Od předchozích výzev se ale tato liší
důležitým parametrem.
„Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti. To znamená takové, kde čistý příjem na člena domácnosti
nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 ko-

run čistého. Mezi oprávněné žadatele bez a 100 tisíc korun na plynoohledu na výši příjmu patří domácnosti vý kondenzační kotel.
Poskytnutí dotace na úhradu způsobilých
složené výhradně z osob ve starobním
důchodu nebo invalidního důchodu tře- výdajů u plynových kondenzačních kotlů
tího stupně, dále nezletilí žadatelé nebo bude možné pouze v případě, že výměna již
studenti do 26 let, a také žadatelé, kteří byla zrealizována, případně byla vystavena
v období od začátku roku 2020 do doby závazná objednávka, a to v termínu nejpodání žádosti pobíraly dávky v hmotné později do 30. 4. 2022. Žadatel je povinen
nouzi nebo příspěvek na bydlení,“ popisu- k žádosti o dotaci doložit doklad o provedeje radní Adam Valenta odpovědný za ob- né výměně zdroje (např. protokol o uvedení
do provozu či zprávu o montáži) nebo závazlast regionálního rozvoje, grantů a dotací.
Oprávněným žadatelem je také nově nou objednávku potvrzenou dodavatelem.
První registrace žádostí o kotlíkoosoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem dané nemovitosti a zároveň vou dotaci bude možná 15. června od 10
zde trvale bydlí. Pro zjištění výše průměr- do 14 hodin a poté v termínech 29. června,
ného příjmu člena domácnosti se příjmy 13. a 27. července, 10. a 24. srpna 2022.
nezletilých dětí a studentů denního studia Po samotné registraci bude následovat zhruba dvanáctidenní lhůta pro elektronické vydo 26 let počítají za 0 korun.
Dotace může dosáhnout až 95 procent plnění a odeslání žádosti v systému DOTIS.
způsobilých výdajů při dosažení limitů 130 Následně je nutné doručit listinnou podobu
tisíc korun na kotel na biomasu s ruční žádosti včetně všech příloh na Krajský úřad
dodávkou nebo samočinnou dodávkou pa- Královéhradeckého kraje.
liva, 180 tisíc korun
Podrobné informace na: bit.ly/kotliky2022
na tepelné čerpadlo
11
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Co nového ve studiu Virtuální univerzity třetího věku?
V měsíci dubnu
byl zakončen další
semestr studia Virtuální univerzity třetího věku v Dobrušce.
Celkem 70 studentů si zvolilo jedno či obě z vybraných témat:
Včelařský rok a Křesťanská ikonografie a hagiografie.
Ve čtvrtek 12. května proběhla v aule České zemědělské univerzity v Praze slavnostní promoce, které se zúčastnilo i několik dobrušských studentů. Diplom převzali Petr Brandejs, Marie
Brandejsová, Vlastimila Novotná a Hana Voláková (na snímku
zleva s diplomy). Blahopřejeme.
(lb)

Náchodská porodnice s novou výzdobou
a dětské oddělení má novou primářku
Rozsáhlé prostory porodnice a novorozeneckého oddělení se téměř po roce
od přestěhování obou oddělení do společných prostor dočkaly nové výzdoby. Stěny i posuvné dveře pokryly velkoplošné
umělecké fotografie novorozených dětí,
které dodaly prázdným chodbám a zdím
emotivní něžný nádech a celý prostor
vhodně zútulnily. Překrásné fotografie při-

pomínají zázrak zrození a dar života, čistotu novorozených duší a křehkost našich
nejmenších. Povedenou proměnou prošla
také tělocvična pro budoucí maminky.
Jednu ze stěn ozdobila šedobílá mandala
znázorňující květ života, přibyl také stojan na gymnastické míče. Novou výzdobu
oceňují nejen maminky. Uznání se dočkala také na sociálních sítích. Po zavedení
rautových snídaní na porodnici je to další
krok k tomu, abychom se pro maminky
stali přívětivou porodnicí. Postupně chceme zútulnit i další patra nových pavilonů,
aby se v nich cítili jak naši pacienti, tak
také naši zdravotníci co nejlépe.
První červen je pro naše dětské oddělení významným dnem hned z několika
důvodů. Jednak slavíme Den dětí předá-

váním drobných dárků našim malým pacientům, navštíví nás také zdravotní klaun,
sfoukneme první svíčku na dortu k příležitosti stěhování do nových prostor, ale také
letos v tento den přivítáme novou paní
primářku dětského oddělení MUDr. Alici
Mílovou, která k nám přichází z pozice
vedoucí dětské JIP Fakultní Thomayerovy nemocnice. Nová paní primářka má
specializaci v oboru dětské endokrinologie. Těšíme se, že budeme dále rozvíjet
naše dětské oddělení a obohatíme svojí
odborností spektrum našich dětských ambulancí, které vybudoval bývalý primář
MUDr. Luděk Týce a které jsou svým
rozsahem v rámci okresních nemocnic
našeho regionu výjimečné.
(rd)

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2022
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
04. 06.
05. 06.
11. 06.
12. 06.
18. 06.
19. 06.
25. 06.
26. 06.
02. 07.
03. 07.

12

MDDr. Paličková Zlata
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
MDDr. Podolská Jana
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Pokorná Jaroslava
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Salamin Akram
Kvasinská 129, Solnice
MDDr. Seibertová Simona
Jana Pitry 448, Opočno
MUDr. Skřičková Zdeňka
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Slouková Kamila
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Sudová Simona
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

721 200 244
721 200 244
494 371 110
494 515 697
602 152 873
799 545 112
494 515 695
494 515 694
494 371 031
777 667 353
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Václav Matouš a novodobá dobrušská historiografie
Před patnácti lety
- 22. června 2007 zemřel v opočenské
nemocnici Václav
Matouš. Završila se
životní dráha, která
v žádném případě
nebyla lehká, přímočará a jednoduchá.
Narodil se 20. listopadu 1933 v Jaroměři a jako by právě toto
na historii bohaté královské město předurčilo jeho životní dráhu a poslání.
Po klopotných peripetiích mládí vystudoval dálkově při nelehkém zaměstnání
v pulické cihelně historii a archivnictví
na Karlově univerzitě v Praze a začátkem
šedesátých let nastoupil do funkce ředitele Státního okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou. Archiv převzal v dosti
neutěšeném stavu a bylo i jeho zásluhou,
že dokázal tento stav poměrně rychle napravovat. Mezi jinými archivními fondy
uspořádal i archiválie města Dobrušky,
tehdy uložené ve značně nevyhovujících
prostorách v přízemí radnice.
Dobrušce věnoval i podstatnou část
své vlastní badatelské a publikační práce.
Ta byla bohužel násilně přervána v době
tzv. normalizace, tedy v sedmdesátých
a osmdesátých letech. Václav Matouš se
v roce 1968 velmi angažoval v Dobrušce
i rychnovském okrese v procesu změn,
kterými procházela tehdejší společnost.
Nešlo jen o angažovanost politickou, ale
zejména občanskou. Patřil k iniciátorům
myšlenky a zakladatelům Klubu přátel
Dobrušky a okolí, který sdružoval zájemce o minulost našeho města a významným
způsobem se podílel i na záchraně jeho
památek. Václav Matouš se věnoval nejen
činnosti organizační, ale i osvětové, především ve formě četných přednášek pro
veřejnost.
Společně s tehdejším ředitelem dobrušského muzea Ladislavem Hladkým se
také velmi intenzivně badatelsky zabývali
dějinami města a regionu. Z jejich práce
vzešla celá řada článků a studií, publikovaných nejen v dobrušském Kulturním
kalendáři, ale i mnohých odborných i populárních periodikách. Spolu se také zasloužili o založení vlastivědného sborníku
Orlické hory a Podorlicko v roce 1968,
v jehož vydávání je stále pokračováno.
Jejich práce se vyznačovaly novátorským
historiografickým přístupem a právem
můžeme oba považovat za zakladatele
moderního dějepisectví našeho regionu.

Sovětská okupace a následné období
tzv. normalizace znamenalo přerušení tohoto trendu. Dr. Hladký musel opustit své
místo v dobrušském muzeu, našel však
alespoň uplatnění ve svém oboru. Václav
Matouš dopadl podstatně hůře. Nejen, že
byl vyhozen z okresního archivu, ale jediná práce, která se pro něj našla, byla opět
práce dělníka v pulické cihelně.
Ani tady však nepřestal pracovat
v oboru, i když mohl psát věci jen tzv.
„do šuplete“. Výjimkou byla stať o dobrušském znaku do Sborníku z historie
města Dobrušky, který vyšel na počátku
sedmdesátých let. Následující dvacetiletí
bylo pro Václava Matouše skutečnou dobou temna.
Ke změně došlo až po roce 1989, kdy
našel nové uplatnění jako historik v muzeu v Deštném v Orlických horách. Zde
pracoval až do svého odchodu do důchodu. Ani pak však jeho badatelská práce
neustala, spíše naopak. Velmi intenzivně
pomáhal v dobrušském vlastivědném muzeu, kde mj. uspořádal archivní sbírku
a podílel se i na revizi a evidenci sbírek.
V devadesátých letech také konečně
mohly vyjít dvě jeho stěžejní práce k dějinám Dobrušky. V roce 1994 to byly Dějiny města Dobrušky v datech a roku 1997
Ortel podle práva, zabývající se dějinami
hrdelního práva města Dobrušky. Zejména
Dějiny města Dobrušky v datech jsou trvalým přínosem k místní historiografii a tvoří
jednu ze základních a nepostradatelných
příruček k poznání minulosti našeho města.
Řada publikací Václava Matouše vyšla
počítačovým tiskem jako brožury dobrušského vlastivědného muzea. Za všechny
jmenujme alespoň ty, které mají význam
jako základní pomůcky pro každého,
kdo se zabývá dějinami města Dobrušky

Křest knihy Václava Matouše Ortel podle
práva (1997).

Matoušovy Dějiny města Dobrušky v datech.
a okolního regionu. Jsou to: Selské povstání 1628, Osobnosti dobrušské historie, Dobrušská řemesla, Dobrušské ruční
přadláctví a tkalcovství, Kronika válek
v Podorlicku aj. Některé psal sám, u některých byl spoluautorem. Významné jsou
i jeho přepisy a překlady všech dobrušských privilegií, které vyšly jako součást
publikace Dobrušská privilegia v roce
2010, tedy již po autorově smrti. Bezpočet
článků Václava Matouše bylo publikováno v místním i regionálním tisku.
Nemalý význam především pro odborné badatele, ale i pro laiky, mají jeho
překlady a přepisy archiválií, zejména
kronik. Jde zvláště o kroniky církevní,
které jsou díky Matoušově práci přepsány
a přeloženy a každému dostupné i v digitální podobě. Zvláště pro ty, kterým
činí potíže čtení kurentního písma (navíc
mnohdy v němčině a latině) představují
velké usnadnění.
Bylo by toho ještě mnoho, co by šlo
o Václavu Matoušovi a jeho práci historika napsat. Jeho osobnost a dílo stále ještě
čeká na komplexní zpracování a zhodnocení. I bez toho však můžeme říci, že byl
jedním ze spoluzakladatelů moderní regionální historiografie a jeho přínos k poznání
minulosti našeho města a kraje tvoří jeden
ze základních pilířů zdejšího dějepisectví.
Je jenom škoda, že svůj talent a píli nemohl
rozvinout právě v době, která je pro tvůrčí
práci nejpříhodnější. Ale i tak zůstane trvale zapsán v současné historii našeho města
i celého podorlického regionu.
(jm)
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Významná výročí dobrušských událostí v roce 2022 (V. část)
• 5. – 6. června 1992 - V Dobrušce se konaly parlamentní volby. Ze zapsaných 5.269 voličů se zúčastnili 4.673 občané, tj.
88,48 % – 30 let
• 28. června 1992 - Na městském hřbitově v Dobrušce byla
otevřena tzv. vsypová loučka a u zvonice kostela sv. Ducha
zřízeno lapidárium starých náhrobních kamenů – 30 let
• 1. července 1992
- Vedle krytého
bazénu V Loučkách bylo předáno
veřejnosti
nové
městské koupaliště
– 30 let
• 1. září 1992 V Domašínské ulici čp. 363 byl zřízen Městský dům dětí
a mládeže, určený pro mimoškolní zájmovou činnost – 30 let
• 8. srpna 1997 - V Dobrušce byla dokončena
stavba finančního úřadu,
zahájená v dubnu 1996 –
25 let
• 1. září 1997 - V nově
Integrované
zřízené
střední škole a učilišti
v Dobrušce – Pulicích
bylo slavnostně zahájeno
vyučování – 25 let
• 17. září 1997 - V děkanském kostele sv. Václava
v Dobrušce byla dokončena generální oprava barokních varhan z r. 1727
– 25 let

• 1. března 2002 Dobrušské veřejnosti byla předána
nová budova Městské knihovny – 20
let
• 9. července 2002 - V Dobrušce byla otevřena velkoprodejna
potravin Plus Discount – 20 let
• 2007 - V červenci a srpnu se uskutečnil první ročník Dobrušského letního muzicírování – 15 let
• 29. srpna 2007 - Ustaven dobrovolný svazek obcí Mikroregion Františka Kupky – 15 let
• 9. září 2007 - První ročník Toulek po dobrušských památkách
– 15 let
• 4. listopadu 2007 - Vysvěcena opravená kaple Panny Marie
v Domašíně – 15 let
• 16. prosince 2007 - První ročník vánočního jarmarku, uspořádaného muzeem – 15 let
• 2012 - V dubnu a květnu se uskutečnily Dny židovské kultury
– 10 let
• 21. srpna 2012 - Na náměstí F. L. Věka se uskutečnil první
ročník folklórního festivalu – 10 let
• 2012 - Podle výtvarného návrhu ak. soch. Zdeňka Kolářského
byla zhotovena insignie starosty města Dobrušky. Poprvé byla použita při slavnostním zahájení Mezinárodního hudebního festivalu
F. L. Věka na dobrušské historické radnici v neděli 30. září – 10 let
• 12. září 2012 - Herec Radoslav Brzobohatý jmenován čestným
občanem města Dobrušky. Téhož dne však zemřel. Jmenování převzala jeho manželka a syn 30. listopadu na slavnostním
večeru ve Společenském centru - Kině 70 – 10 let
• 2012 - Byla restaurována Rýdlova vila – 10 let
• 2012 - Nákladem 4,5 mil. Kč rekonstruovalo město Dobruška
budovu muzea na Šubertově náměstí čp. 45 – 10 let.
(re)

Z KULTURY
Velký návrat v rámci 12. ročníku Festivalu F. L. Věka

Dvanáctý ročník Festivalu F. L. Věka
nabídne deset koncertů. Prologem, který
se uskuteční 6. srpna v Deštném v Orlických horách, dojde poprvé k propojení
festivalu s další významnou kulturní akcí
Tavení skla dřevem.
Letošní festival sází na kvalitu, ale také
na tradici a v neposlední řadě na velký návrat. Tím bude vystoupení Symfonického
orchestru Českého rozhlasu s dirigentem
Petrem Popelkou a vynikajícím houslistou Josefem Špačkem v tovární hale Koenig & Bauer Grafitec v Dobrušce. Hudba
Bedřicha Smetany a Ludwiga van Beethovena v tovární hale přinese nepochybně
nevšední zážitek. Dojmy určitě umocní
kolekce barevných fotografií Honzy Ježdíka, kterou autor nazval Kupkův kraj.
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Po několika letech se hudební přehlídka rovněž vrací do zámku v Kvasinách,
kam přijali pozvání italský klarinetista
Claudio Mansutti a kvarteto Apollon.
Na 12. ročníku zazní dvoje špičkově
obnovené varhany. Na varhanní positiv
v kostele Máří Magdalény v Deštném
zahraje Petr Čech, s nímž se představí
sopranistka Marie Fajtová a trumpetista
Marek Zvolánek, člen Ten of The Best.
Také v klášterním kostele Narození Páně
v Opočně se podařilo náročně
zrestaurovat královský nástroj.
V neděli 18. září ho rozezní Irena Chřibková a spolu s ní vystoupí talentovaná opočenská
sopranistka Eliška Tomeňuková.
Posluchači se dále mohou těšit na Vivaldiho Čtvero ročních
období v podání Ivy Kramperové a souboru Barocco sempre
giovane s mluveným slovem
Františka Kinského, na klavírní

koncert Frederyka Chopina v provedení
Jana Simona a Heroldova kvarteta, na argentinské tango akordeonisty Ladislava
Horáka a houslisty Jaroslava Svěceného.
Premiérově na festivalu vystoupí Duo
Siempre Nuevo, které tvoří kytaristé Patrick Vacík, Matěj Freml, dále Collegium Stivinum v čele s kontrabasistou Indi
Stivínem a virtuózní cimbálový orchestr
Marka Baloga, který 23. října letošní ročník zakončí v kulturním domě v Solnici.
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Sobota 6. srpna
Lesk trubky, sopránu a historických varhan
Deštné v Orlických horách (Tavení skla dřevem)
Kostel sv. Máří Magdalény, Marie Fajtová – soprán
Marek Zvolánek – trubka, Petr Čech – varhany

♪

Sobota 3. září
Argentinské tango Astora Piazzolly
Přepychy, kostel sv. Prokopa
Jaroslav Svěcený – housle, Ladislav Horák – akordeon
Neděle 4. září
Duo Siempre Nuevo
Dobruška, kostelík Sv. Ducha
Patrik Vacík, Matěj Freml – kytary

♫
♫

Neděle 11. září
Vivaldi: Čtvero ročních dob
Bohuslavice nad Metují, evangelický kostel
Iva Kramperová – housle, František Kinský – mluvené slovo
Barocco sempre giovane

♪
♫
♫

Neděle 18. září
Krása zpěvu a varhan
Opočno, klášterní kostel Narození Páně
Irena Chřibková – varhany, Eliška Tomeňuková – soprán
Neděle 25. září
Symfonický koncert v továrně
Dobruška, tovární hala Koenig & Bauer
Josef Špaček – housle, Petr Popelka – dirigent
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Josef Vejvoda – mluvené slovo

Bedřich Smetana: Má vlast (Vltava, Z českých luhů a hájů)
Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur

♫

Středa 28. září
Svatováclavský koncert
Dobruška, kostel sv. Václava
Collegium Stivinum
Indi Stivín - dirigent a kontrabasista
Sobota 8. října
Italský klarinetista
Kvasiny, zámek
Claudio Mansutti – klarinet, Kvarteto Apollon
Neděle 16. října
Chopin v originále
Opočno, Kodymův národní dům
Jan Simon – klavír, Heroldovo kvarteto
Neděle 23. října
Virtuózní a strhující cimbálovka
Solnice Kulturní dům
Cimbálový orchestr Marka Baloga

♪

♪♪

♫

Všechny koncerty začínají v 17 hodin.
Abonentky – Abonentní vstupenky, do nichž jsou zahrnuty všechny koncerty vyjma prologu, lze zakoupit v Informačním centru v Dobrušce (e-mail: ic@mestodobruska.cz,
tel. 494 629 581, 724 965 051).
Partneři – Festival F. L. Věka získal trvalou záštitu Rady Královéhradeckého kraje na období 2022-2025, od počátku ho podporuje město Dobruška a mnoho let také společnost Servisbal
Obaly. Velké poděkování za možnost koncertu v tovární hale se
skvělou akustikou patří vedení firmy Koenig & Bauer Grafitec.
Další informace – Informace o předprodeji vstupenek na jednotlivé koncerty a festivalových autobusech přineseme v červencovém vydání Dobrušského zpravodaje. Sledujte www.mhf-vek.cz,
popř. facebook.
(eda)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – červen 2022
Beletrie pro dospělé
Kateřina Tučková
Karin Lednická
Miroslav Žamboch
Bernard Minier
Táňa Keleová-Vasilková
Camilla Bruce
Jane Harperová
Martin Nesměrák
Kristin Harmel
Stanislav Češka
Alan Moore a kol.
Albína Mrázová
Michaela Grünigová
Heather Morrisová
Tana Frenchová
Evžen Boček

Bílá Voda
Životice
Veterán; Kapitán;
Válečník (trilogie)
Lov
Slzy a smích
V zahradě zášti:
příběh černé vdovy z La Porte
Ztracený v pustině
Démon přichází v mlze
Kniha ztracených jmen
Podezřelá smrt
V jako vendeta
Moji Dánové a skoro Dánové
Rodinný hotel. Nový začátek
Tři sestry
Slídil
Aristokratka u královského dvora

Luboš Taraba
Danka Šárková
Jeﬀ Apter
Michaela Bugrisová
T. Maxová, V. Bednářová
Literatura pro děti
Rick Riordan
Eva Vychodilová
Cara J. Stevens
Karin Müllerová
Christian Tielmann
Irena Šáchová

Rozum proti víře:
velká turecká válka 1683-1699
Krkonošská kuchařka
Angus Young a AC/DC:
vysoké napětí
S chutí po Česku
Tereza
Magnus Chase a bohové Ásgardu.
Příběhy z devíti světů
Kouzelné tkaničky
Bitva o dračí chrám: neoficiální
megakomiks ze světa Minecraftu 4
Polární záře. Ostrov divokých koní
Fotbalisti ze Zrůdic
Logopedie: pro nejmenší:
zábavné hry a cvičení
pro správný rozvoj řeči
Ondra a kouzelný obraz
Zjizvený král; Vláda vlků
Strašidýlka
Velký kočičí závod
Zloději stínu. Pod ochranou lišky
Do pelíšku

Naučná literatura pro dospělé
W. Stixrud a N. Johnson
Dítě na vlastní pohon
Monika Benešová
Moje pacifická hřebenovka
Zuzana Maléřová
Kartografie srdce
Robert Macfarlane
Podzemí: cesta hlubinami času
Lucie Dvořáková-Liberdová Levandulové a květinové tvoření

Kristýna Kraváčková
Leigh Bardugo
Halka Marčeková
Ricky Trickartt
Kevin Sands
Petr Horáček

Náš tip pro tento měsíc:

Pro děti do 7 let: úterý 7. června v 15 hodin
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na další Pohádkování, kde si přečteme
prázdninový příběh Macha a Šebestové. Po pohádce si vyrobíme
letní limonády z papíru.

Literatura pro dospělé:
Eva Francová: KOLČAVA
1. vydání, Motto, Praha, 2022, 277 s., 449 Kč
Vítejte v magickém světě přírodních
duchů a skrytých sil. Vaší průvodkyní
bude moudrá Kolčava - napůl člověk,
napůl zvíře - oplývající nadpřirozenými léčitelskými schopnostmi. Usedněte
v její zahradě, nastavte tvář slunečním
paprskům a zaposlouchejte se do líného
bzučení hmyzu. Jste v naprostém bezpečí. Jen co zavřete oči, začnou se vám
v hlavě odvíjet podivuhodné příběhy.
Dost možná budete překvapeni, jak daleko od všední reality vás zavedou.
Literatura pro děti:
Rick Riordan: DCERA HLUBIN
1. vydání, Fragment, Praha, 2022, 318 s., 399 Kč
Dobrodružný fantasy román inspirovaný Julesem Vernem
a jeho dílem 20 000 mil pod mořem. Oceán skrývá víc, než si
umíme představit. Zjistí to i Ana
Dakkarová, která v prvním ročníku námořní akademie objevuje ta
nejúžasnější tajemství podvodního
světa. Od prázdnin ji dělí už jen poslední víkendová zkouška na moři.
Cestou na loď se ale odehraje tragédie a Ana s přáteli odhalí, že jejich akademie je už sto padesát let
ve válce s konkurenční střední školou. Dokážou spolužáci čelit nebezpečným nepřátelům, nebo se z nich
stane krmení pro žraloky?
16

Roky 1952, 2002 a 2022
… samé dvojky a také významné mezníky
v historii dobrušské knihovny!
• 70 let od založení knihovny v Dobrušce
• 20 let činnosti knihovny ve stávajících prostorách
Novodobá historie knihovny se datuje od 1. ledna 1952, kdy
vznikla v Dobrušce Městská lidová knihovna F. L.Věka. V průběhu sedmdesáti let prošla mnoha změnami. Stěhovala se z místa
na místo, ale stále plnila svou nejzákladnější funkci – půjčovala
knihy. V roce 1978 se z městské knihovny stala knihovna středisková. To znamená, že nakupovala a zpracovávala zvláštní fond,
který půjčovala sedmnácti okolním knihovnám v různých koutech Orlických hor.
Po roce 1990 vznikla nutnost knihovnu přestěhovat, avšak
žádná budova nebyla vhodná pro tuto specifickou činnost. Knihovní fond neustále narůstal a knihy bylo třeba umístit. Proto
v říjnu roku 2001 začalo město Dobruška uvažovat o trvalém
řešení situace. Z nefunkčního výměníku tepla vznikla úpravami a přístavbou zcela nová budova, která byla poprvé v historii
projektována právě pro tento účel. Dne 1. března 2002 zahájila
provoz nová bezbariérová městská knihovna.
V současné době je v dobrušské knihovně 31 500 svazků knih,
přes 60 titulů časopisů a 1 200 zaregistrovaných čtenářů. Provoz
zajišťují čtyři knihovnice ve dvou čtenářských odděleních - pro
děti a mládež do 15 let a pro dospělé. Ve foyer knihovny je každý
měsíc instalována nová výstava, odehrávají se zde přednášky, besedy se spisovateli, autorská čtení, vernisáže apod. Dětská půjčovna
se může pochlubit koutkem pro nejmenší se spoustou hraček a her,
komiksovou „zašívárnou“ nejen pro náctileté. Své zázemí včetně
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přebalovacícho pultu zde najdou i maminky s kočárky. Knihovna
nabízí spoustu služeb pro své čtenáře, například půjčování brýlí,
tašek, deštníků, čteček e-knih, donáškovou službu, WIFI připojení,
biblioschránku i venkovní posezení během letních měsíců.
DEN PRO ČTENÁŘE
v rámci výročí knihovny
ve čtvrtek 9. června
V dopoledních hodinách: KNIHAŘSKÁ DÍLNA pro žáky ZŠ
- pod vedením knihaře Josefa Páchy
Od 14 do 18 hodin (kdykoliv): KAVÁRNA V KNIHOVNĚ
- nápoje a sladké občerstvení
- posezení venku i uvnitř knihovny
Od 14 do 18 hodin (kdykoliv):
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA na dětském oddělení
HRA PRO DĚTI v knihovně a jejím okolí
Od 15 do 18 hodin (kdykoliv): KORÁLKOVÝ WORKSHOP
- pod vedením Báry Drašilové
- výroba vlastního náramku z minerálních korálků
- pro dospělé a děti od 8 let
- přihlášení předem a bližší informace v knihovně

PALEC NAHORU
Veřejná knihovnička
na autobusovém nádraží
Na autobusovém nádraží uvnitř torza vývěsky
prvorepublikové Klausnerovy tiskárny vznikla veřejná knihovnička. Zasloužil se o ni Martin Ježek
za asistence Miroslava Nováka a pomoci pracovníků dobrušských
technických služeb. Při
čekání na dopravní
prostředek si můžete zkrátit čas četbou.
Pravidla miniknihovny
jsou jednoduchá: knihy
lze vypůjčit, vyměnit
za jiné či přidat další.
(six)

Od 16 hodin: divadelní představení pro děti
JAK RÓZIČKA ŠTĚSTÍ NAŠLA
- divadelní soubor Maminy z Jaroměře
Doprovodný program:
KNIŽNÍ OBĚ-KTY - výstava Josefa Páchy
REGISTRACE DO KNIHOVNY pro nové čtenáře zdarma
ZÁLOŽKY DO KNIHY pro všechny návštěvníky
PREZENTACE FOTEK z akcí knihovny
KRONIKY KNIHOVNY k prohlédnutí
Pro rodiče a děti do 3 let:
čtvrtek 23. června v 10 hodin v dětském oddělení
HRÁTKY PRO PRŤOUSKY
v rámci projektu BOOKSTART – S knížkou do života
Městská knihovna zve rodiče a malé děti do 3 let na další dopolední setkání na dětském oddělení. Akce proběhne v rámci
projektu Bookstart – s knížkou do života. Čekají vás hry pro
nejmenší, básničky, říkadla, zpívánky, opičí dráha. V případě
hezkého počasí malování křídami venku. K dispozici přebalovací pult a možnost zaparkování kočárků uvnitř budovy. I starší
sourozenci vítáni.

PALEC DOLŮ
Vyhozené papírové kartony musel
odvézt náklaďák
Na nepořádky u kontejnerových stání upozorňuje Dobrušský zpravodaj takřka každý měsíc a květen nebyl výjimkou. V Mírové ulici někdo „uložil“
papírové kartony od nového nábytku nejen do kontejneru, ale
i na silnici. Černou skládku zlikvidovali pracovníci technických
služeb, když papírový odpad zcela zaplnil korbu nákladního automobilu. Opět apelujeme na občany, aby v podobných případech bezplatně využili sběrný dvůr u teplárny.
(dr)

Akce „Ukliďme Dobrušku!“ předčila očekávání
S velkým ohlasem obyvatel se setkala výzva vedení města k zapojení se do akce s názvem „Ukliďme Dobrušku!“. Na dvě stě
dobrovolníků dorazilo v sobotu 23. dubna k domku F. L. Věka,
kde si vyzvedli igelitové pytle a rukavice. Po krátké instruktáži
se pak skupiny vydaly do terénu. A výsledek? Předčil očekávání.
Nasbíráno bylo více než padesát pytlů odpadu! Všem účastníkům
této záslužné akce patří velké poděkování.
(dr)

Rozšlapané ovoce na ulici
Obyvatelé ulic v okolí Základní školy Františka Kupky přesně vědí, co dostali
žáci daný den navíc k obědu.
V tomto případě šlo o pomeranče, které skončily rozšlapané na dlažbě Domašínské
ulice. Jindy jsou to zase jogurty, které „zdobí“ cesty i ploty v blízkosti školy. Ideální by
asi bylo, kdyby žáci zkonzumovali vše v jídelně. Předešlo
by se tak zbytečnému plýtvání a hlavně znečisťování ulic
jídlem.
(dr)
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ZE ŠKOL
SPOJUJEME
GENERACE
Spolupráce s domovem důchodců ze Dvora Králové pokračuje!
Kontakt s domovem důchodců Střední
průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce navázala
už před třemi lety. Za ta léta se rozvinula
úzká spolupráce na krásné téma „Spojujeme generace“.
Pro seniory jsme připravovali nejednu
výstavu, ať už přímo v prostorách jejich
domova pro zpestření jejich všedních dnů,
nebo na krajském úřadu v Hradci Králové,
kde jsme prezentovali výsledky spolupráce naší školy a domova důchodců na pořádané vernisáži.
Spokojenost s našimi službami v rámci
praxe studentů oboru Aplikační software
a multimédia dala podnět k další akci focení klientů v národním hřebčínu v Kladrubech nad Labem. Ředitelka domova
důchodců ze Dvora Králové Ing. Ludmila

Lorencová nás opět
požádala o pomoc
s další plánovanou
akcí. Hledala někoho, kdo zachytí
příběh focení jejích
klientů v hřebčínu.
Náš nový produkční a realizační
tým se vydal na cestu a zachytil celý
krásný příběh od přípravy klientů u kadeřnic a vizážistek, po práci fotografa
s modelem, včetně dojemných momentů
během pózování a komunikace důchodců
s koňmi.
Do celé akce byla zapojena i Střední
škola chovu koní a jezdectví Kladruby
nad Labem, která poskytla prostory hřeb-

čína i svoje žákyně a žáky v jezdeckých
uniformách.
Samozřejmě to byl od devíti hodin šrumec, neboť bylo potřeba zachytit vývoj
událostí na několika místech najednou.
Úpravy a líčení klientů, včetně žákyň jako
modelek, a zároveň aranžování a focení s koňmi v prostorách hřebčína. Přesto jsme si to užili a přivezli jsme spoustu
kvalitního materiálu. Pár momentek
z akce si můžete prohlédnout v přiložené
galerii.
Výsledkem této akce budou fotografie
seniorů do kalendáře a fotografie příběhu, jež budou v měsíci červnu vystaveny
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Velkoformátový tisk na panely opět
zajišťuje naše grafické studio MtM.
PaRteam 2022

Na jaro plné soutěží navázaly maturity
Již téměř celý školní rok prochází zatěžkávací zkouškou nová školní budova
pro odborný výcvik v areálu Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra
v Dobrušce. A je to zkouška opravdu náročná, neboť ve škole se stále něco děje.
Příkladem může být současné jarní
období, kdy každý měsíc nová budova
hostila jednu celostátní nebo celokrajskou
soutěž. Vše začalo v březnu, kdy škola
pořádala celostátní soutěž v programování v programu SolidCAM. Ten slouží
k programování CNC obráběcích strojů a ve škole se běžně vyučuje. Soutěže
se zúčastnilo 21 studentů ze sedmi škol.
18

A uspěli v ní i studenti z pořádající školy,
kteří obsadili 4. a 6. místo.

Také duben se
může pochlubit
tím, že i v něm se
ve škole soutěžilo. Nejdříve se se po chodbách a učebnách
školy proháněli nebo přetlačovali malí roboti různých tvarů a velikostí sestavení
ze stavebnic dostupných na našem trhu.
Škola připravila soutěž určenou hlavně
pro žáky základních škol s názvem ROBODO (ROBOtická soutěž v DObrušce).
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, a to
v „čáře“, „sprintu“, „sumu“ a v „dálkovém medvědovi“. V „čáře“ muselo robotické autíčko projet trasu vyznačenou

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2022
černou čarou na bílém podkladu za určitý
časový limit. Ve „sprintu“ na něj čekala
trasa dlouhá 10 metrů, v „sumu“ se roboti
vytlačovali z ringu a v „dálkovém medvědovi“ lapli plyšového medvídka a odvezli ho co nejrychleji mimo domeček. A že
to byla soutěž opravdu zajímavá, o tom
svědčilo 18 přihlášených družstev a 50
soutěžících. Během soutěže se pak na průběh bojů přišla podívat téměř stovka žáků
z dobrušských základních škol.
Na ROBODO navázala celokrajská
Soutěž odborných dovedností určená pro
žáky 3. ročníků oboru Obráběč kovů.
Ti museli během dvou dnů zvládnout
praktickou část, kde podle přiložené
dokumentace vyráběli „kleštinu“, a písemnou část, která ověřovala teoretické
znalosti z oblasti technologie, technického kreslení a bezpečnosti práce. A tady
dobrušská střední skola opravdu zabodovala, neboť její studenti vyhráli jak soutěž
jednotlivců, tak i družstev.

V těchto dnech už se v nové budově nesoutěží, ale maturuje. Proběhla tu
jak písemná maturitní zkouška z českého a anglického jazyka, tak i praktická zkouška a nakonec i didaktický test.

Proto její chodby na chvíli ztichly. Není
to ale na dlouho, neboť nová školní budova v areálu Střední školy – Podorlické
vzdělávací centrum v Dobrušce žije svůj
velký školní sen.
(jme)

Čtvrťáci vypouštěli mladé pstruhy do Zlatého potoka
Dobrušské středisko firmy Aqua servis připravilo ve spolupráci se zástupci rybářského svazu
v Opočně v pátek 22. dubna pro žáky ze čtvrtých
ročníků ZŠ Pulická atraktivní program v rámci
oslav Dne Země. Cílem projektu bylo vypouštění mladých pstruhů do Zlatého potoka v Mělčanech. Pro děti bylo velkým zážitkem pohybovat
se v blízkosti vody, sledování pohybu malých pstruhů v tekoucí
vodě a některé děti měly možnost si na živou rybu poprvé sáhnout vlastníma rukama. Nechybělo ani
připravené občerstvení v podobě opékání buřtů a soutěž
s drobnou odměnou.
Děti se díky podobným akcím učí
poznávat
přírodu
a chovat se k ní
zodpovědně. Mockrát děkujeme firmě
Aqua servis a ry-

bářům z Opočna za zájem o vzdělávání dětí a příjemně prožité
dopoledne.
(mp)

Život ve tmě
V pátek 13. května bylo na hřišti
za gymnáziem veselo. Pro první, druhý
a pátý ročník ZŠ Pulická si zde připravila
program paní Renata Moravcová, která je
nevidomá.

V rámci projektu Putování s hendikepem přijela spolu se svými přáteli.
Na stanovištích dětem předvedli situace
a představili předměty, které jsou denní
součástí lidí, jež přišli o zrak. Během dvou
hodin si děti fyzicky zkusily chůzi se sle-

peckou holí, psaní
na stroji pro nevidomé, čtení Braillova
písma,
poznávání
peněz podle hmatu, lítí vody do kelímku. Fascinoval
je mluvící mobil
a mluvící osobní váha. Vodící psi Xanto
s Lexem měli úspěch největší. Kolik takový pes stojí? Co žere? Jak spolu pejsci vycházejí? Co umí? Na tyto všetečné otázky
Renata Moravcová trpělivě odpovídala.
Děkujeme pořadatelům za krásnou
a zajímavou akci. Žáci byli nadšeni a odnesli si spoustu cenných prožitků.
Markéta Schmoranzová
19
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Čarodějnický slet ve školní družině
U nás v Pulické
škole
jsme se chystali
na čarodějnický slet celý týden. Ať to bylo
„vypátrání“
čarodějnic dle
daných indicií
nebo procvičení
si mozkových závitů na různých čarodějnických rébusech. Každý si mohl vytvořit svou čarodějnici dle náhodného hodu
kostkou, děti dostaly čarodějnickou hůlku, s jejíž pomocí si vyzkoušely kouzla.
Pro nejstarší děti připravila paní vychovatelka týmovou hru, ve které nejprve
zdolávaly různé překážkové dráhy, než se
postupně dopídily k návodu na uvaření
čarovného lektvaru.

Ti nejmladší zase v tělocvičně soutěžili
v různých disciplínách, předváděli i čarodějnické kreace do rytmu hudby.
Děti z druhého oddělení si vyrobily

společnou figurínu čarodějnice, kterou dle
tradice zapálily a odvážně přeskakovaly plameny, abychom byli, jak praví tradice, všichni zdraví a mladí.
Dana Eﬀenberková

Budoucí prvňáčci u zápisu
V pátek 22. dubna čekal budoucí prvňáčky zápis do 1. třídy. My všichni
školou povinní jsme je netrpělivě vyhlíželi, protože jsme je mohli
po nedobrovolné dvouleté covidové pauze uvítat osobně u nás v Základní škole
Františka Kupky.
A tak jsme se na to náležitě připravili.
Chodby a třídy byly vyzdobeny jarními
obrázky, „rozkvetl“ i plot před školou.
Žhavou novinkou letošního zápisu byl
i připravený fotokoutek. Rodiče mohli využít služeb přítomné klinické logopedky
a speciální pedagožky.
Hned u vchodu dostaly děti na krk pastelku se svým jménem a v barvě třídy, kde
probíhala motivační část zápisu. Tam budoucí žáčky doprovodily naše mažoretky
ve třpytivých kostýmech. Ve třídě na děti
čekalo pár zábavných úkolů: poznávaly
zvířátka, barvy, malovaly obrázek, vytleskávaly a počítaly slabiky, ale také zpívaly a procvičovaly jazýček při povídání

s paní učitelkou. Vyzkoušely si i počítání
a poznávání geometrických tvarů.
Za svou snahu a šikovnost byli budoucí školáčci odměněni drobnými dárky

Ukliďme Dobrušku
V sobotu 23. dubna se za krásného jarního, slunečného a teplého počasí konala v Dobrušce bohulibá akce s názvem Ukliďme Dobrušku. Akce
byla uspořádána jako oslava pátečního Dne Země.
Ráno se nás u domku F. L. Věka sešlo skoro dvě stě. Naše škola
měla vlastní skupinu pod vedením učitelek Anny Kopecké a Kateřiny Šuhajdové. Další naši žáci byli ve skupině dobrušských skautů.
Dostali jsme pytle a rukavice, vybrali si náš „revír“ a vyrazili jsme uklízet. Stihli jsme uklidit okolí i samotné hřiště uprostřed sídliště, ulici Na Příčnici a okolí naší školy. A povím vám
tedy, nebyla to jednoduchá práce. Nakonec z toho byly čtyři pytle
nepořádku! Shodli jsme se na tom, že to bylo pěkné dopoledne
s dobrým výsledkem. Domů jsme odcházeli s pocitem, že jsme pro
naši Zemi a Dobrušku udělali dobrý skutek! Tak zase za rok.
Anna Kopecká
20

a sladkostmi. Od paní ředitelky obdrželi naši hrdinové medaili a pamětní list.
Na závěr vedla cesta všech do školní družiny a na školní dvorek, kde si děti mohly
zasportovat.
V srpnu proběhne pro rodiče budoucích
prvňáků a jejich děti informativní schůzka
k prvním dnům ve škole. Už teď se na vás
těšíme!
(ip)
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Interaktivní beseda o činnosti městské policie
Po dlouhé nucené odmlce naši školu
navštívil vrchní komisař Městské policie v Dobrušce Adolf Soumar. Stejně tak
jako v minulosti se na společné setkání
pečlivě připravil. Úvodem žáky seznámil
s některými činnostmi, které vykonávají
strážníci městské policie. A věřte, nejsou
to jen obchůzky města a vypisování pokut
u špatně zaparkovaných vozů. Ano, hlavním úkolem strážníků městské policie je
zabezpečení veřejného pořádku. Realizují
například kontroly u mladistvých, zda se
chovají slušně, nepopíjejí alkohol, neničí
cizí majetek, dodržují pravidla bezpečnosti silničního provozu... Ale co takoví
zaběhnutí psi? Kdo se o ně postará? Opět
je to na městské policii. To jakým způsobem se zaběhnutí psi odchytávají, uspávají a přenášejí, nám vrchní komisař názorně
předvedl. Ztraceným psíkem se v tu chvíli
chtěli stát skoro všichni.

Druhá část zážitkového programu proběhla velmi akčně. Všechny důležité součásti výbavy strážníka městské policie,
které přivezl s sebou, si mohli žáci nejen
prohlédnout, ale i prakticky vyzkoušet.
Největší zájem byl samozřejmě o policejní pouta. Spoutaná i připoutaná chtěla
být dokonce i děvčata! A jako bonus si
mohli žáci na závěr ještě vyzkoušet ne-

průstřelnou vestu,
prohlédnout uspávací pistoli na odchyt
zatoulaných
psů
a podstoupit zkoušku na přítomnost
alkoholu v krvi alkoholovým testerem
s
profesionálním
snímačem.
V průběhu celé
besedy
probíhala
vzájemná interakce mezi městským
policistou a žáky.
Tímto
děkujeme
za čas, který nám
věnoval, a už teď se
těšíme na naše další
setkání.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Žáci ZUŠ Dobruška se výrazně prosadili v celostátní konkurenci
V uplynulém
měsíci
soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní
rok 2021-22 pokračovaly ústředními koly.
Žáci Základní umělecké školy Dobruška
se v celostátní konkurenci neztratili, předvedli skvělé výkony, o čemž svědčí umístění na medailových pozicích.
Zuzana Marešová se představila
v Trutnově a v konkurenci dalších patnácti soutěžících z celé republiky vyzpívala
v kategorii IV. do třinácti let úžasné třetí
místo!

Zuzana Marešová s učitelkou Šárkou Potůčkovou v Turnově.

Leon Macháček vybubnoval v Holicích
třetí místo.
Ústřední kolo ve hře na bicí nástroje se
konalo v Holicích. V „naší“ VII. kategorii
do sedmnácti let soutěžilo pět nejlepších
bubeníků ze všech zušek v republice. Až
do večerních hodin čekal učitel Oldřich
Ševců s Leonem Macháčkem a jeho rodiči
na rozhodnutí poroty. A stálo to za to –
Leon skončil na skvělé třetí příčce.
Soutěžní přehlídka tanečního oboru
měla teprve své krajské kolo, které se

Tanečnice Tereza Obršálová, Veronika
Kotvová, Petra Čtvrtečková, Michaela
Faitová, Magdaléna Petrov a Kristýna
Šmídová s učitelkou Petrou Felcmanovou.

Dobrušská děvčata se svou choreografií
Odhodlání vytančila v Hronově stříbrné
pásmo.
konalo v Hronově. Dobrušská děvčata se
svou choreografií „Odhodlání“ vytančila
stříbrné pásmo a získala od poroty ocenění za scénografii. Gratulujeme Tereze
Obršálové, Veronice Kotvové, Pétě Čtvrtečkové, Michaele Faitové, Magdaléně
Petrové a Kristýně Šmídové a samozřejmě i učitelce Petře Felcmanové.
A co nás ještě čeká? Slávek Bílek
se představí v ústředním kole saxofonů v Praze a děvčata z tanečního oboru
budou reprezentovat zušku i naše město
v ústředním kole scénického tance v Kutné Hoře. O tom ale zase příště.
(mr)
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DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2022

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Stavění májky a pálení čarodějnic
Poslední dubnový den
se tradičně nese ve znamení stavění májky a pálení čarodějnic. V našem
městě tuto tradici již mnoho let zajišťuje
středisko Junáka ve spolupráci s městem
Dobruška.
Po vynucené covidové přestávce mohli
opět všichni dobrušťáci vidět stavění májky bez použití techniky, pouze pomocí lan
a dřevěných kůlů. Tohoto úkolu se zhostili
starší skauti z oddílu Mohykánů, čarodějnici k upálení připravily skautky z oddílu
Slunečnic. Stavění májky bylo, také již tradičně, doprovázeno vystoupením dechové

kapely Valanka, která následně odvedla
pochodňový průvod skautů a shromážděné veřejnosti do Archlebových sadů
k zapálení čarodějnického ohně. Na místě
bylo připraveno občerstvení, přítomným

celý večer zpříjemnilo vystoupení country kapely KPS. Celá akce se vydařila,
nedílnou součástí úspěšného večera bylo
i příznivé jarní počasí. Doufejme, že tato
tradice bude pokračovat bez přerušení
i v následujících letech.
(ep)

Příroda jako puzzle
Ve dnech 21. a 22. dubna bylo celá dopoledne v Domě dětí a mládeže rušno. Pro
žáky 3. tříd ze zdejších základních škol
jsme připravili interaktivní program, který
byl naší oslavou Dne Země. Během těchto
dnů téměř sto dětí v budově i zahradě DDM
soutěžilo, přemýšlelo a získávalo nové poznatky především z oblasti včelařství.
Děti si vyzkoušely poznávání rostlin
a určování místa jejich výskytu, jmenova-

ly podle typických znaků
zvířata žijící v naší přírodě. Za každý správně
splněný úkol získaly část
puzzle. Jeho sestavením vytvořily nástěnku plnou informací o zajímavostech z přírody, kterou si odnesly do školy.
Lákadlem byla možnost stát se alespoň
na chvíli včelařem. Velký dík za tuto možnost patří Zdeňku Štěpánovi s manželkou

z Chábor. Ti se po celé dopoledne dětem
trpělivě věnovali a vysvětlovali, proč se
říká „pilný jako včela“, a mnoho dalšího. Žáci si mohli vyzkoušet včelařskou
kuklu, tavit včelařský vosk i připravovat
rámečky do úlu. Nejvíce se jim však líbilo vykuřování okolí včelařskou kuřačkou.
Poznali, že včelařství je nejen koníček,
ale i velmi užitečná činnost.
Věříme, že děti si získané poznatky
o přírodě, jejich krásách a zákonitostech
ponesou do života nejen ve sváteční den
naší matičky Země.
Jitka Macková
22
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Zlatá udice
V sobotu 23. dubna uspořádali opočenští rybáři místní kolo Zlaté udice. Přišlo
soutěžit třiatřicet dětí z rybářského kroužku
Domu dětí a mládeže, které se utkaly v rybolovné technice a rybářských znalostech.
Český rybářský svaz podporuje činnost rybářských kroužků v místních organizacích
a jedním z vrcholů této činnosti je i soutěž Zlatá udice. Ta je pořádána na úrovni
místních organizací, krajských svazů, kde
jsou z jednotlivých sedmi svazů nominováni ti nejlepší do celostátního finále. Mladí
závodníci tedy mají motivaci ukázat, co se
v kroužku DDM Dobruška naučili.
Každoročně se soutěží ve dvou disciplínách. V rybářských znalostech mladí rybáři vyplňují znalostní test a poznávají různé

druhy ryb, rostlin
a živočichů. V druhé
disciplíně se soutěží
v hodech na terče
skish a arenberger
a v hodech do dálky.
Kdo má nejlepší výsledky, vyhrává.
A jak to bylo
letos?
Nejchytřejším rybářem se stal
Martin
Votroubek
z Podbřezí a nejlépe
se trefoval do terčů Jaroslav Coufal
z Českého Meziříčí. Ten se stal také celkovým vítězem místního kola. Na druhém místě ho doplnil Jonáš Flégl z Pohoří
a na třetím místě se celkově umístil Radek

Štěpán z Českého Meziříčí. Ti nejlepší si
zajistili postup na územní kolo v Kopidlně.
Pavel Marek, předseda ČRS, z.s.,
MO Opočno

CHARITNÍ ZPRÁVY
Úspěšná sbírka pro Matyáška
Každým rokem parta maminek s dětmi
(ve farnostech Dobruška, Nový Hrádek a nově i Přepychy)
vyrábí a prodává vánoční výrobky pro
podporu nemocného dítěte v našem okolí - pod názvem „DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM aneb vyrábění pro dobrou věc“.
Když jsme se dozvěděly o malém
Matyáškovi a jeho těžkém osudu, ani
na chvíli jsme nezaváhaly a rozhodly se,
že letošní pomoc věnujeme právě jemu
a jeho rodině. Společně s paní ředitelkou
Farní charity Dobruška jsme se snažily do této pomoci zapojit co nejvíce lidí
a rozběhla se tedy sbírka. Zapojilo se

mnoho
dobrých
lidí a vybrala se
neuvěřitelná částka - 107 464 Kč.
Matyáška jsme
měly možnost osobně navštívit. U dveří
nás přivítala usměvavá babička Jana.
Matyášek je zcela
ochrnutý a napojený
na plicní ventilaci.
Je ale bystrý a s babičkou se snaží komunikovat malým pohybem hlavy a očima.
Péče o něho je velmi náročná a celodenní. Ovšem to, s jakou láskou a profe-

sionalitou o něj jeho babička pečuje, je
úžasné a obdivuhodné.
Pro každé dítě s jakýmkoliv postižením, nemocí či trápením, je vždy velmi
důležité, aby bylo obklopeno svými nejbližšími, a proto by tyto rodiny měly mít
vhodné domácí podmínky pro takovouto
náročnou péči. Ne ve všem pomůže stát,
a proto pomáhají dobří lidé.
Velké díky tedy patří vám všem, kteří jste přispěli na pomoc malému Matyáškovi. Všechny vybrané peníze budou
použity na jeho rehabilitace a malou bezbariérovou rekonstrukci bytu.
Babička Jana je vám všem velmi vděčná a moc děkuje za vybrané peníze. Jakékoliv pomoci si velmi váží.
Markéta Hůlková a Jana Poláčková

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Výlety do Polska a hlavního města
Spolky Doteky naděje a Městská organizace seniorů Dobruška pro vás mají další pozvání. Těšíme se na společné chvíle
a zážitky.
NA SLOVÍČKO
Ve středu 1. června se v 9.30 hodin sejdeme v Rýdlově vile.
Tento den všechny děti slaví svůj svátek, a tak na našem dopoledním posezení se bude ke kávě podávat to, co chutná všem
dětem. Už víte, na co se můžete těšit?
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Červnové posezení bude trochu jiné. Sejdeme se ve středu 15. června v Retru, kam za námi v 15 hodin přijde i náš
host. Jestli si chcete odpoledne užít s námi, dejte nám to vědět nejpozději do neděle 12. června na níže uvedené kontakty
Děkujeme.

PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
V sobou 4. června se vydáme do Polska. Ve městě Kudowa-Zdroj nás čekají tři zastavení: v tržnici, japonské zahradě
a před návratem domů posedíme na grilovaných rybách.
V sobotu 9. července se uskuteční výlet do Prahy. Navštívíme Břevnovský klášter, projdeme si park na Kampě a navštívíme muzea. U kávy si posedíme v cukrárně ve Werichově vile.
Zchladíme se ve zmrzlinárně Angelato na Malé Straně. Potom
nasedneme do kabinkové lanovky a vyjedeme na Petřín. Oběd
bude zajištěn v restauraci nedaleko kláštera. Přihlášky nejpozději do 15. června.
Renata se svými psími kluky a Petr Tojnar
Kontakty, dotazy a přihlášky:
renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz
mobil 732 262 600, tel. 494 622 953
23
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI

V červnu oslaví významná životní jubilea
Zdeněk Říčař
František Dvořák
Jana Netíková
Hana Michalčíková
Jana Kozová
Ludmila Červinková
Marta Marešová
Marie Oulická
Vlasta Mervartová
Milan Verner
Milan Koleno
Marie Hrnčířová
Jaroslava Andršová
Josef Štěpán
Josef Černý

92 let
91 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Belveder
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Domašínská
Dobruška, Mírová
Dobruška, Orlická
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Mělčany
Dobruška, Domašín
Dobruška, Opočenská
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, V Zahradách
Dobruška, Šubertovo nám
Dobruška, Doly
Dobruška, 1. máje

V dubnu z našich řad odešli
Zdenka Hrnčířová
Marie Hejzlarová
Jindřich Chmelař
Jan Leiner
Josef Petr
Lidmila Frýdová
Jarmila Školníková

1944
1928
1935
1939
1933
1938
1931

Dobruška
Dobruška
Běstviny
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

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

Vzpomínka na Medu Mládkovou
Dne 31. srpna 2012 byla Medě Mládkové v muzeu Kampa za účasti představitelů města Dobrušky udělena zlatá
medaile Za zásluhy o propagaci a rozvoj
Dobrušky.
Město vyjádřilo svůj dík slavné mecenášce za celoživotní propagaci díla Františka Kupky, s jehož jménem se do širšího
povědomí dostává i sama Dobruška.
O dva měsíce později Meda Mládková
navštívila naše město osobně. V malém
sále Společenského centra – Kina 70 se
za mimořádného zájmu veřejnosti uskutečnila beseda spojená s autogramiádou.
Česká sběratelka umění a mecenáška,
zakladatelka Nadace Jana a Medy Mlád-

Beseda spojená s autogramiádou Medy
Mládkové v malém sálu Společenského
centra – Kina 70 se těšila velkému zájmu.
kových a Musea Kampa zemřela 3. května 2022 v Praze ve věku 102 let. Čest její
památce!
(pš, dr)

Při setkání na dobrušské radnici Meda Mládková a profesor
gymnázia Miloslav Güttner, znalec a propagátor díla Františka
Kupky už od 60. let minulého století.
24

Meda Mládková převzala před deseti roky
v muzeu Kampa zlatou medaili Za zásluhy
o propagaci a rozvoj Dobrušky.

Dobrušský místostarosta Miroslav Sixta klade kytici k rakvi při
posledním rozloučení s Medou Mládkovou v kostele Panny Marie
Vítězné v pražské Karmelitské ulici.
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ZE SPORTU
Nejúspěšnější sportovec roku 2020 a 2021
v okrese Rychnov nad Kněžnou
Anketu Nejúspěšnější sportovec roku 2020 a 2021 okresu ovládla stolní tenistka Zdena
Blašková z SK Dobré před rallyovým jezdcem Janem Kopeckým z Kostelce nad Orlicí a horolezcem Markem Dismanem z TJ Sokol Deštné v Orlických horách. Sportovní osobností byl
vyhlášen deštenský horolezec Jiří Švejda.
Na slavnostním galavečeru, který uspořádalo Okresní sdružení České unie sportu Rychnov
nad Kněžnou ve spolupráci s agenturou Sport aktion Chomutov v pátek 22. dubna v rychnovském Pelclově divadle, byli oceněni jak sportovci všech věkových kategorií, jednotlivci
a družstva, tak trenéři, funkcionáři, starostové a pořadatelé sportovních akcí. Je potěšitelné, že
na pódiu se představila řada sportovců, kteří reprezentují barvy klubů z Dobrušky.
Jednotlivci dorost - junior
Třetí místo za dvojicí rychnovských
badmintonistů Pavlem Maňáskem a Petrou Maixnerovou obsadil Ondřej Paleček.
Atlet SK Dobruška obsadil na mezinárodním halovém mítinku zemí V4 v Bratislavě 8. místo v běhu na 1500 metrů. Jako
orientační běžec RFOBL Teamu Rychnov
nad Kněžnou obsadil 2. místo na MČR
v horském orientačním běhu v Ústí nad
Labem a 9. místo na MČR v orientačním
běhu na krátké trati v České Kamenici.

příčce. Nejmenší adeptky královny sportu obsadily 2. místo v krajském přeboru
družstev Královéhradeckého kraje 2021.
Sestava družstva: Monika Skálová (kapitánka), Lucie Odlová, Noemi Koďousková, Veronika Škopová, Karla Šanovcová,
Adéla Hlávková, Sabina Hlávková a Natálie Drašnarová.
Kolektiv dospělí
Mezi kolektivy kralovaly extraligové
stolní tenistky SK Dobré. Stříbrnou pozici
vybojovalo atletické družstvo mužů SK
Dobruška včele s kapitánem Petrem Čápem. Dobrušští skončili druzí v krajském
přeboru družstev Královéhradeckého kraje. Složení družstva: Petr Čáp, Slavomír
Bílek, Lukáš Seidl, Ondřej Locker, Jiří
Touc, Robert Kopecký, Ondřej Čáp, Robin Weiss, Jakub Pacina, Adam Ovčarik.

Místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta
předal ceny pro Ondřeje Palečka do rukou Adama Ovčarika.
Kolektiv mládež
Dívčí družstvo atletické přípravky
SK Dobruška skončilo v anketě na páté

Mezi oceněnými kolektivy mládeže byly
dívky z dobrušské atletické přípravky.

Kapitán družstva mužů atletického oddílu
SK Dobruška Petr Čáp při rozhovoru.
Třetí příčku obsadil senior tým Kuželkářského klubu Dobruška. - vítěz
jubilejního 10. ročníku Senior ligy Královéhradeckého kraje 2021. Dobrušský
tým startoval ve složení Jan Králíček,
Vladimír Gütler, Marie Frydrychová a Jan
Sedláček a v konkurenci jedenácti týmů
navázal na svá vítězství z let 2017 a 2019.

Bronzovou příčku mezi dospělými kolektivy získali kuželkáři KKS Dobruška.
Veteráni nad 45 let
Veteránskou kategorii ovládla orientační běžkyně Jana Smutná z OB Vamberk.
Další medailová místa patřila sportovcům
z Dobrušky. Druhý skončil Jan Pochobradský (SCARPA Skialpinklub Orlické
hory), který v roce 2020 obsadil druhé
místo v celkovém pořadí Českého poháru
ve skialpinismu v kategorii veteránů. Dále
vybojoval řadu medailových umístění
v závodech Středečního poháru, duatlonu
a triatlonu. V roce 2021 vyhrál Letohradský triatlon Triatlon Ústí nad Orlicí, Decimuž Litomyšl – triatlon.
Na třetí příčce skončil člen SK atletika Dobruška Ondřej Čáp. V roce 2020

V kategorii veteránů nad 45 let obsadil
druhou příčku dobrušský skialpinista Jan
Pochobradský (vpravo) a třetí skončil atlet Ondřej Čáp.
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dosáhl těchto výsledků: 2. místo MČR
na 3 km v hale, 3. místo MČR na dráze 10 km, 3. místo MČR na dráze 3 km
překážek. Ve 46 letech splnil časový limit do elitní kategorie mužů a startoval
v půlmaratonu v Kostěnicích a na 10 km
v Běchovicích. V roce 2021 obsadil
2. místo na MČR veteránů v silničním
běhu na 10 km (35:59 min) v Havířově,
3. místo na MČR veteránů na dráze 10 km
v Šumperku a na mezinárodním mítin-

ku v Lovosicích pětkrát zvítězil (1 km, 1
míle, 3 km, 10 km, běžecký trojboj).
Akce roku - pořadatel
Přespolní běh areálem zdraví Chábory O putovní pohár SH ČMS. V loňském
roce pořadatelé ze Sboru dobrovolných
hasičů Chábory v čele s ředitelem závodu
Jaroslavem Svědíkem uspořádali jubilejní
40. ročník! Hlavní závod měří 10 kilometrů a je součástí seriálu Velká cena východních Čech v bězích.

Zvláštní cena České unie sportu
Florbalistka Marie Havlíčková obdržela Zvláštní cenu Okresního sdružení
České unie sportu Rychnov nad Kněžnou.
Odchovankyně FBC Dobruška v současné době obléká dres týmu FAT PIPE
Florbal Chodov. V letech 2020 – 2021 vybojovala titul vicemistryně extraligy žen,
obsadila 3. místo na juniorském světovém
šampionátu a 4. místo na seniorském mistrovství světa.
(dr)

Chlum ovládli běžci a bikeři
Dobrušský Tri club
ve spolupráci se Sborem
dobrovolných
hasičů
Mělčany uspořádal druhý květnový víkend dva závody. Na okruhy v lese Chlum se vydali nejprve běžci,
druhý den je vystřídali bikeři. Obě akce
se konaly za podpory města Dobrušky
a Královéhradeckého kraje.
Mělčanský kros
Na start devátého ročníku běžeckého
závodu, který je součástí Velké ceny východních Čech v bězích 2022, se postavilo šestatřicet vytrvalců.
Muži v hlavních kategoriích absolvovali v lese Chlum dva okruhy (10,4 km).
První proběhl cílem Mojmír Svoboda
(roč. 1966) z AB Sped Pardubice v čase
42:12. Druhý v absolutním pořadí skončil

Ondřej Čáp (roč. 1974 – KOP Dobruška),
jenž dosáhl času 42:40. Třetí nejrychlejší čas (44:18) zaběhl Pavel Krunčík (roč.
1985) z SK Týniště nad Orlicí.
Mezi ženami, které běžely poloviční
trasu, byla nejrychlejší Kateřina Černíková (Cyklo Tony – 23:27) před Veronikou
Vítkovou (SDH Nahořany – 24:03).
XC MTB Mělčany
Závod horských kol byl úvodním podnikem osmidílného amatérského cyklistického Dobrušského poháru, který se
letos koná již po devětadvacáté. Závodu
se zúčastnilo celkem 71 závodníků všech
věkových kategorií. Muži v hlavních kategoriích absolvovali pět okruhů o celkové délce 25 kilometrů. Nejrychlejší byl
Ondřej Ptáček (roč. 1976 – CSS Sobotka),
který trasu zvládl v čase 1:17:26,3 těsně

Přespolní běh areálem zdraví Chábory
Již po jedenačtyřicáté zamíří běžci všech věkových
kategorií do Chábor, kde se v neděli
12. června uskuteční
přespolní běh areálem zdraví o putovní
pohár SH ČMS Sboru dobrovolných
hasičů. Závod je
součástí 34. ročníku
Velké ceny východních Čech v bězích
a koná se na počest
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před Lukášem Čápem z HSK Cycling Teamu (roč. 1984 - 1:17:26,8). Mezi ženami
na dvacetikilometrové trati dominovala
Aneta Khýrová (Carla.Kupkolo.cz Dvůr
Králové nad Labem)v čase 1:20:41,1.
Kompletní výsledky obou závodů najdete na http://triclub.dobruska.cz.
(dr)

145. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů na Cháborách.
Přihlášky předem do 11. června
(do 20.00 hodin) na e-mail: beh.chabory@seznam.cz nebo tel. 604 236 293.
V přihlášce uveďte jméno, příjmení, rok
narození, klub, trať. Program: 8.00–9.30
prezence závodníků, 10.00 start kategorií
hlavního závodu na 10 000 metrů, 10.05
start ostatních kategorií na 3330 metrů,
11.25 vyhlášení výsledků a předání cen.
Startovné: 50 Kč, platí se při prezenci. Ceny: diplomy a věcné ceny budou
pro všechny účastníky + tombola. Trať:
běží se na okruhu 3330 metrů, trasa vede
po polních (1 km) a lesních cestách zpevněných živicí (2 a 3 km).
(dr)
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Kraj staví druhou část opočenského obchvatu
Stavba
druhé
etapy přeložky silnice II/298, jíž se
dokončí
obchvat
města Opočna, oficiálně začala v úterý 17. května slavnostním poklepáním
základního kamene. Terénní práce ale
na místě probíhají již od konce února.
Zakázku v hodnotě téměř 219 milionů
korun včetně DPH vysoutěžily společnosti M-Silnice a Eurovia. Celkové náklady budou 235 milionů korun včetně
DPH. Stavba bude trvat tři roky a propojí první část obchvatu od kruhové
křižovatky U Jordánku s výpadovkou
na Třebechovice pod Orebem a Hradec
Králové.
Přeložka je nezbytná vzhledem k dopravní situaci ve městě. „Centrum Opočna je zvláště v posledních letech zatížené
nadměrnou dopravou. První část ochvatu,
kterou kraj dokončil před téměř dvěma
lety, přinesla místním jen dílčí úlevu. Tato
stavba je významná vzhledem k dopravnímu napojení na nově dokončenou dálnici
D11 do Jaroměře a také jako přístupová
komunikace do Orlických hor,“ říká hejtman Martin Červíček.
Délka úseku je půl druhého kilometru.
Je tedy kratší než zprovozněná část, ale
po technické i finanční stránce mnohem
náročnější. „Komunikace musí překlenout
údolí Zlatého potoka. Nový most o čtyřech polích bude mít rozpětí 129 metrů
a šířku 12,5 metru. Stavba se navíc musí
vypořádat se ztíženými geologickými
podmínkami údolní nivy. Je také nezbytné
vystavět tři opěrné zdi,“ vysvětluje první
náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.
Součástí stavby budou přeložky účelových komunikací, kanalizačních a vodovodních přípojek a veřejného osvětlení.
Vyžádá si úpravu meliorací a následnou

Obchvat Opočna II - okružní křižovatka.

Obchvat Opočna II - pohled na trasu.
rekultivaci okolí. Vzniknou také nové
chodníky a nové nasvícení kruhové křižovatky.
Během skrývky ornice došlo k archeologickému nálezu – pozůstatků dvou chat
čtvercového půdorysu a zbytků keramiky.
Jedná se o stopy germánského osídlení
z období 100 až 250 let našeho letopočtu.
Dobrou zprávou pro motoristy je, že

většina stavebních prací bude probíhat
bez dopadu na silniční provoz. Omezení si
vyžádá pouze závěrečné napojení na stávající silniční síť. Stavbu dodavatelé dokončí na jaře roku 2025.
Stavba první dvoukilometrové části
obchvatu Opočna za zhruba 150 milionů korun skončila v létě 2020. Začala
v březnu roku 2019.
(khk)

Malá horská obec Janov opět ožila.
Nejchutnější bábovka byla z Dobrušky
V sobotu 14. května za přítomnosti faráře z místní farnosti
Jana Barborky byla
opět po mnoha letech
vysvěcena kaplička
sv. Josefa v Janově.
Tato událost byla
spojena s doprovodným programem pro

děti i dospělé včetně soutěže o nejchutnější bábovku. V konkurenci 22 soutěžících
zvítězila Lucie Kleinerová z Dobrušky.
Další dvě místa obsadili domácí soutěžící. Vydařená akce vyvrcholila večerní
zábavou s hudební skupinou Zeus z Dobrušky se zpěváky Františkem Boháčem
a Pavlínou Štěpánovou.
Dana Kořínková
27
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
červen 2022
RADNICE
Pondělí 13. června 15.30
Křest knihy Jiřího Macha
ORLICKÉ HORY
- KRÁLOVSTVÍM PRINCEZNY KAČENKY

přehled akcí
AKCE V ČERVNU
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.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45,
☎ 494 629 668, 603 373 752 a 725 048 991
RODNÝ DOMEK FRANTIŠKA VLADISLAVA HEKA
(F. L. VĚKA):
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.
Přístupný je nově také sklep domku s výstavou Příběh jednoho domu.
DŮM FRANTIŠKA KUPKY:
denně mimo pondělí 9 - 12.00 / 12.30 - 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 / 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.
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KAMENY ZMIZELÝCH – pietní setkání
Pondělí 13. června v 19.00
V roce se 2021 město Dobruška z popudu pedagogů a pracovníků vlastivědného muzea připojilo k projektu Kameny zmizelých,
v jehož rámci budou všem 40 dobrušským obětem holokaustu
postupně položeny památníky v podobě mosazných dlažebních
kostek s životními daty před jejich domy. V první fázi projektu
Kameny zmizelých byly položeny čtyři mosazné destičky před
dům čp. 186 v Novoměstské ulici. V roce 2022 bude položeno
dalších šest kamenů, z toho tři nedaleko náměstí u čp. 15 rodině Adlerových a tři v těsné blízkosti synagogy členům rodiny
Fleischerovy. Na odhalení Kamenů zmizelých před čp. 46 bude
v 19.30 navazovat pořad Šansonárium v synagoze.
ŠANSONÁRIUM MILONĚ ČEPELKY
Pondělí 13. června v 19.30
Zhudebněné balady a romance vycházející z básní oblíbeného
herce a cimrmanologa Miloně Čepelky zpívá šansoniérka a hvězda české muzikálové scény Barbora Šampalíková, kterou na klavír doprovodí autor hudby Patrik Ulrich.
Vstupné 200 Kč. Předprodej v IC Dobruška, lístky bude možno
zakoupit i na místě.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
VÝSTAVA KRVAVÝ ROMÁN
7. června až 29. července 2022
Výstava jediného díla na velkoformátových tiscích přiblíží vznik
tohoto unikátu. Krvavý román je nejznámějším a nejčastěji vydávaným Váchalovým tiskem. Představena bude také přesná kopie knihy samotné. Román se dočkal dvou vydání v roce 1974
a v roce 1990. Širokému publiku jej dodnes přibližuje filmová verze Jaroslava Brabce z roku 1993 a mnohá divadelní zpracování.
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou a autorkou publikace Mgr. Hanou Klimešovou (Regionální muzeum v Litomyšli)
spojená s vernisáží proběhne 14. července od 16 hodin.
Výstava je volně přístupná v otvírací době městského úřadu.
UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu
poskytne kurátor František Nagy – tel. 721 537 933.
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KNIHOVNA
Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738
VÝPŮJČNÍ DOBA:
Oddělení pro dospělé:
pondělí, úterý, středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.30
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 14.00
Ve čtvrtek je knihovna pro veřejnost uzavřena.
Oddělení pro děti:
pondělí 12.30 – 17.00
středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00
Výstava ve foyer knihovny na měsíc červen:
JOSEF PÁCHA
KNIŽNÍ OBĚ-KTY
Dobrušská knihovna opět po letech přivítá ve svých prostorech
trochu netradiční výstavu. Ke svému výročí založení si „nadělila“ foyer plné netradičních knih. Výstava Josefa Páchy zahrnuje
knižní objekty, které vytvořil pro zábavu v průběhu své knihařské práce. Knihař a experimentátor Josef Pácha představí své pojetí knihy jako výtvarného
díla. Jsou to knihy, které se
rozhodně nedají číst. Ne, že
by byly nudné nebo zdlouhavé, jenom prostě nejsou
ke čtení. Jsou k prohlédnutí,
úsměvu, zamyšlení... Hradecký knihař Josef Pácha se
vyučil knihařem souběžně
v Praze a v jihlavské tiskárně Grafia. V letech 1992 až
1996 provozoval se svými
dvěma kamarády malou tiskárničku v Havlíčkově Brodě, poté působil roky ve své
knihařské dílně v Hradci
Králové.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní čp. 428, ☎ 494 623 794
Pondělí 6. června v 18.00:
Premiéra divadelního představení Revizor v Kině 70
Středa 8. června v 18.00:
Absolventský kytarový koncert v dobrušské synagoze
Pondělí 13. června v 17.00:
Koncert žáků ZUŠ v sále školy
Pátek 17. června v 17.00:
Vystoupení tanečního oboru v Kině 70
Pondělí 20. června v 18.00:
Absolventský koncert v dobrušské synagoze
Úterý 21. června v 18.00:
Koncert žáků ZUŠ v kostele Sv. Václava v Dobrušce

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
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 - Prázdninový rozjezd
Pátek 1. července od 8–15 hodin, prázdninový program pro
školní děti. Děti se mohou těšit na letní tvoření, zábavné hry
a k obědu si upečou pizzu. Cena 150 Kč. S sebou přezůvky, pití,
svačinu. Přihlášky předem.
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 hodin.
Taneční tábor - Kamerám neutečeš! Od 14. srpna–21. srpna,
ubytování v rekreačním zařízení Radost v Plasnicích, vhodné pro
děti od 1. třídy.
Přihlášky a bližší informace v DDM,
Domašínská 363, ☎ 494 621 505 📞 605 396 466

HISTORICKÁ KOVÁRNA
Kostelní 364
Kovářství Požár – otevírací doba
Červen: 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 ulici Zdeňka Nejedlého 574:
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.30 hodin.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program všech našich pravidelných akcí najdete na našich webových stránkách www.ixko.eu. Bližší informace získáte
také na výše uvedeném telefonním čísle.
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ
K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ!
Středa 1. června v 17.30
JEŽEK SONIC 2
Repríza americké komedie pro všechny diváky. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 122 min.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 2. června v 10.00
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Premiéra slovensko-české komedie. Na začátku bylo krásné
ráno, ale pokud se hrdinům filmu něco může pokazit, zaručeně se
to pokazí. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 91 min.
Čtvrtek 2. června ve 20.00
PÁNSKÝ KLUB
Premiéra české komedie. Terapie pro „eroticky závislé“ svede
dohromady naprosto nesourodou pětici. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný. 89 min.
Pátek 3. června ve 20.00
CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
Repríza českého hudebního dokumentárního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 97 min.
Sobota 4. června v 17.30
TOP GUN: MAVERICK
Repríza amerického dramatického akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 131 min. České znění.
Sobota 4. června ve 20.00
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Premiéra zběsilé akční komedie ČR. Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 107 min.
Neděle 5. června v 17.30
ZAKLETÁ JESKYNĚ
Premiéra rodinné fantastické pohádky SR/ČR. Hrají: Marko
Igonda, Táňa Pauhofová, Karel Dobrý, Martina Zábranská, Ondřej Kraus a mnoho dalších. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč.
98 min.
Neděle 5. června ve 20.00
VYŠEHRAD: FYLM
Repríza české komedie. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč.
105 min.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pondělí 6. června v 18.00
REVIZOR
LDO ZUŠ Dobruška uvádí hru Nikolaje Vasiljeviče Gogola.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Středa 8. června v 19.30
VESELÉ VELIKONOCE
Situační komedie, která vychází z nejlepších tradic tohoto žánru. Hrají Martin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová a další. Autor hry Jean Poiret. Vstupenky již v prodeji v IC
a v pokladně Kina 70 a webových stránkách. Vstupné 390 Kč. Již
zakoupené vstupenky jsou i nadále v platnosti.
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Čtvrtek 9. června ve 20.00
Pátek 10. června ve 20.00
Sobota 11. června v 17.30
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Premiéra amerického akčního dobrodružného sci-fi filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 146 min. České znění.
Sobota 11. června ve 20.00
VYŠEHRAD: FYLM
Repríza české komedie. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč.
105 min.
Neděle 12. června v 17.30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Repríza amerického rodinného fantastického filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 143 min. České znění.
Neděle 12. června ve 20.00
PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
Repríza hudebního filmu ČR v režii Michaela Kocába. Mládeži
přístupný. Vstupné 130 Kč. 95 min.
Čtvrtek 16. června ve 20.00
Sobota 18. června ve 20.00
Neděle 19. června ve 20.00
KDYBY RADŠI HOŘELO
Premiéra české dramatické komedie. Hrají: Michal Isteník, Miroslav Krobot, Anna Polívková, Vladimír Škultéty a mnoho dalších. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 84 min.
Pátek 17. června ve 20.00
VYŠEHRAD: FYLM
Repríza české komedie. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč.
105 min.
Sobota 18. června v 17.30
ZAKLETÁ JESKYNĚ
Repríza rodinné fantastické pohádky SR/ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 98 min.
Neděle 19. června v 17.30
RAKEŤÁK
Premiéra amerického animovaného rodinného dobrodružného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 105 min.
České znění.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 23. června v 10.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Repríza českého filmu od režiséra Rudolfa Havlíka. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 95 min.
Sobota 25. června v 17.30
ZAKLETÁ JESKYNĚ
Repríza rodinné fantastické pohádky SR/ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 98 min.
Sobota 25. června ve 20.00
VYŠEHRAD: FYLM
Repríza české komedie. Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč.
105 min.
Neděle 26. června v 17.30
RAKEŤÁK
Repríza amerického animovaného rodinného dobrodružného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 105 min.
České znění.
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Čtvrtek 23. června ve 20.00
Pátek 24. června ve 20.00
Neděle 26. června ve 20.00
PREZIDENTKA
Premiéra české romantické komedie od režiséra Rudolfa Havlíka. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 98 min.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 30. června v 10.00
ŽENY A ŽIVOT
Repríza české romantické komedie od režiséra Petra Zahrádky.
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč. 87 min.
Čtvrtek 30. června ve 20.00
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
Premiéra české komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč.
90 min.

MALÝ SÁL
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A ARTEFAKTŮ Z CEST
7. června – 6. července 2022
MIROSLAV ZIKMUND – JIŘÍ HANZELKA
(zapůjčeno s laskavým svolením Muzea H+Z ve Zlíně)
Výstava bude otevřena v provozních hodinách Kina 70 a na požádání.
NA ŽELEZNIČNÍ STANICI PŘIPRAVUJEME
PŘISTAVENÍ KINEMATOVLAKU 2022
Sledujete webové stránky města Dobrušky, Kina 70,
tisk a plakátovací plochy.
V neděli 26. června se uskuteční tradiční
Koncert na peróně.

31

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2022

SPORT, RELAXACE A TĚLOVÝCHOVA
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
Provozní doba – červen
Otevřeno denně od 9 do 19 hodin
Podle počasí otevřeno letní koupaliště (celodenní vstupné)
nebo krytý bazén.
Uzavření krytého bazénu:
Pondělky
16.00 – 1800
středa 1. 6.
17.00 – 19.00
pátky 3. a 17. 6.
13.00 – 14.00 a 18.00 – 19.00
soboty 4. a 18. 6.
11.00 – 12.00 a 18.00 – 19.00
Rezervace krytého bazénu:
úterky
15.30 – 17.00 rezervovány 2 dráhy
17.00 – 17.30 rezervována 1 dráha
čtvrtky
15.30 – 17.00 rezervovány 2 dráhy
17.00 – 17.30 rezervována 1 dráha
pátky
14.30 – 16.00 rezervována 1 dráha
pátky (10. a 24. 6.) 18.00 – 19.00 rezervována 1 dráha
Sauna
úterý
středa
čtvrtek
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12.00 – 19.00 ženy
12.00 – 19.00 muži
12.00 – 19.00 společná

Ranní plavání, aquaerobic a spinning – v červnu neprobíhají
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
Mistrovské zápasy fotbalistů SK Dobruška
Sobota 4. června
Krajský přebor – muži:
Dobruška A – Slavia Hradec Králové

17.00

Neděle 5. června
Okresní přebor II. třídy – muži:
Dobruška B – Přepychy

17.00

Neděle 12. června
Krajský přebor – mladší žáci:
Dobruška, Broumov, Třebeš, Č. Kostelec

10.00
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Křížovka o ceny
Tajenka květnového vydání Dobrušského zpravodaje souvisela se sportovní
halou u ZŠ Pulická. V dubnu minulého
roku byla stavba slavnostním poklepáním na základní kámen zahájena, letos
o prázdninách by měla být hotova. Tajenka 5/2022 zněla následovně: POKLEPÁNÍ NA ZÁKLADNÍ KÁMEN HALY.

Z 54 úspěšných luštitelů byli vylosováni tři výherci: Roman Petr ze Spáleniště, Andrea Paďourová a Josef Mervart
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 středy 15. června.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.
NÁPOVĚDA: YZ, AZA, NIV, YVA, LAI,
PADOL.
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Technicky jsme realizovali
projekt capirychnov
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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PASIVNÍ DOMY A ÚSPORNÉ BYTY
Rezidence Solnice

Byt 2KK 54m2 od 4,4 mil.*
Rodinný dům od 6,9 mil.
(vč. pozemku a technologií)

*Cena neobsahuje sklepní kóji a garážové stání

Rezidence Solnice právě v prodeji! Jedinečná příležitost moderního bydlení.
Nové pasivní rodinné domy a úsporné byty u obce
Solnice/Kvasiny. Moderní technologie, maximální úspora
energií, atraktivní design a úžasné výhledy do přírody.

Velmi dobrá dopravní obslužnost a občanská vybavenost.
Pomůžeme vám zajistit nejvýhodnější hypotéku. Poraďte
se o možnosti získání dotace na pasivní domy.

Volejte pište 213 213 213, info@rezidencesolnice.cz Další informace na www.rezidencesolnice.cz
36

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 6 / 2022

INZERCE
Lékárna v Dobrušce
Náměstí F. L. Věka 18
Dobruška

• tlumí bolest a zánět
• ke zmírnění bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti
zubů a menstruační bolesti

sobota
neděle

sleva
100 Kč

sleva
60 Kč
Ibuprofen
Dr.Max
400 mg
potahované
tablety, 100 tbl.

pondělí–pátek

Dr.Max
Panthenol
10% spray, 150 ml

Atix sprej
pro bezpečné
odstraňování
klíšťat
9 ml + pinzeta
Akční cena

99 Kč
Běžná cena 159 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.

• použijte u lidí a zvířat
Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek.

sleva
30 Kč

• zklidňující pěna s D-panthenolem
vhodná pro péči o pokožku po slunění
• D-panthenol hydratuje a regeneruje
podrážděnou pokožku

• okamžitě zmrazí klíště
• sníží riziko přenosu
infekčních chorob v průběhu
odstraňování klíštěte

8.00–17.00
8.00–11.00
zavřeno

Akční cena

249 Kč
Běžná cena 349 Kč

V nabídce také Dr.Max
Panthenol 7% gel s HA,
100 ml, za 89 Kč
a Dr.Max Panthenol
7% tělové mléko
s HA, 200 ml, za 129Kč.

119 Kč

Kosmetické přípravky.

Běžná cena 149 Kč

Akční cena

Nabídka platí pro držitele Karty výhod Dr.Max od 1. do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

7.SRAZ PĞÁTEL
ZNAÿKY JAWA
V RO D I Š T I Z A K L A DAT E L E F R A N T I Š K A J A N E ÿ K A

VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLĦ A AUTOMOBILĦ
• hosté letošního srazu:
– Jiğí Šedivý a Jiğí JaneĀek legendární rallye posádka
– vítďzové Barum Rallye, Rallye Škoda a Rallye Poprad
– absolutní vítďzové Poháru spğátelených zemí 1980
– Antonín Baborovský mistr republiky v motokrosu
– Jiğí Štancl 5× vítďz Zlaté pğilby
• Stunt trial show – Lukáš PetráĀek 8× mistr ÿR TRIAL FMX
• ochotnické vystoupení – S Jawou kolem svďta
• jarmareĀní hudební tďleso Nešlapeto
• úĀast továrního stánku JAWA
• pivní speciály Ovipistán
• dďtský skákací hrad

… N EJENOM ZN A ÿK Y J AWA

OBEC

LEDCE

•
knnledce •
• www.knnledce.cz •
• smida.honza@gmail.com •
• 604 104 276 • 603 276 156 •

11.6. 2022
LEDCE (u HK)
od 10.00 hodin

prezence úĀastníkħ od 8.00 hodin

areál koupalištď
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Technické služby
města Dobrušky

Volná místa městský úřad:
• Vedoucí oddělení životního prostředí

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

Beseda Val z. s. pořádá
15. ročník festivalové přehlídk y divadel v areálu Přírodního divadla Val
29. 5. — ve 14.00 h

VR ÁTIL A SE JEDNOU V NOCI
Divadlo Ve středu / Lanškroun / režie Růžena Štef lová
5. 6. — ve 14.00 h

STRÝČEK HARRY
Divadelní soubor F. A. Šuber t / Dobruška / režie Zdeněk Šíma
18. 6. — od 18.00 h / vstup zdarma
posezení s kapelou L ANGR TR IO

SOUSEDSK Á
podvečer zaměřený na společnou společenskou konzumaci všeho …
19. 6. — ve 14.00 h
divadelní představení pro děti i dospělé

ČERT A K ÁČA
Divadelní spolek J. N. Štěpánka / Chrudim / režie Karel Bříza
hraje se za každého poasí, areál je zast$ešen
vstup do areálu vždy od 12.00 h — oberstvení zajišt-no!
vstupné
dospělí 90,– Kč / studenti a senioři 70,– Kč
školáci 25,– Kč / mrňata zdarma

DIVADELNÍ
POHODA

FESTI-VAL 2022
3mosquitos©2022

15 . 5 2 ý 1 Ì .
PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTĚ
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• Referent/ka oddělení životního prostředí
• Referent/ka odboru kancelář tajemníka
• Sociální pracovník/pracovnice,
místní protidrogový koordinátor,
veřejný opatrovník/opatrovnice
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Podrobnosti na elektronické úřední desce:
mestodobruska.cz/urad/uredni-deska

Dobrušský zpravodaj
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DEN VÍTĚZSTVÍ. Vedoucí představitelé města a vojenského úřadu v Dobrušce uctili památku obětí nacismu a II. světové války před památníkem u střední průmyslové školy v ulici
Čs. odboje, u památníku generála Josefa Churavého v areálu kasáren a pamětní desky armádního generála Miroslava Štandery ve Svatodušské ulici.

STAVBA NOVÉ SPORTOVNÍ HALY u Základní školy Pulická
a gymnázia pokračuje rychlým tempem ke svému cíli. Moderní zařízení nabídne školákům a členům dobrušských oddílů kvalitní zázemí
pro sportovní vyžití.

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

Na náměstí F. L. Věka odstartovala v sobotu 23. dubna VYHLÍDKOVÁ JÍZDA historických
automobilů a motocyklů. Její účastníci už posedmé absolvovali cestu po Orlických horách.
Akci s podtitulem Po stopách F. L. Věka pořádali Autoveteráni Pěčín.

VĚRA MARTINOVÁ S KAPELOU MERITUM se představila v pondělí 25. dubna ve velkém sále Společenského centra –
Kina 70. První dáma české country music, která je od roku 2019
držitelkou zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
za dlouhodobé šíření dobrého jména města, sklidila na „domácí
půdě“ velký aplaus.

S velkým zájmem malých i dospělých návštěvníků se setkala květnová LEGO VÝSTAVA, kterou v prostorách bývalé Komerční
banky uspořádal Důmlega.cz ve spolupráci s městem Dobruška.

DOBRUŠSKÝ KOVÁŘ Ondřej Požár předváděl na dvorku domku F. V. Heka svoje
umělecké řemeslo. Dětem výheň a kovadlina doslova učarovaly, o čemž svědčila fronta
malých zájemců na zhotovení klíče či vlastního přívěsku.

HASIČI OTEVŘELI DVEŘE. Při příležitosti květnového svátku patrona hasičů svatého Floriána většina hasičských stanic v Královéhradeckém kraji uspořádala Den otevřených dveří. Výjimkou nebyli dobrušští hasiči, kteří předvedli zásahovou techniku zejména dětem.

