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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
uplynulý
měsíc
byl v našem městě doslova nabitý
kulturními a společenskými akcemi.
Tradičně velkou
pozor poutal jedenáctý ročník Dne
bezpečnostních
a záchranných složek Integrovaného
záchranného systému na náměstí F. L.
Věka. Vystavená technika i akční ukázky
zaujaly malé i velké návštěvníky. Letošní ročník populární akce byl výrazně bohatší díky úzké spolupráci s Vojenským
geografickým a hydrometeorologickým
úřadem, který ve stejnou dobu uspořádal
Den otevřených dveří a dětský den. Vydařená akce vyvrcholila báječným večerním
koncertem hudební skupiny Pink Floyd
Revival Czech.
Naše město se vloni zapojilo do celoevropského projektu Kameny zmizelých. Jistě jste zaznamenali, že k prvním
čtyřem dlažebním kostkám s mosaznou
ploškou v blízkosti domu č. 186 v Novoměstské ulici nyní přibyly další tři v těsné
blízkosti synagogy na Šubertově náměstí a tři na křižovatce ulic Novoměstská
a Poddomí.
Těší mě rozvíjející se spolupráce
s polským partnerským městem Piława
Górna. Dvěma výměnnými akcemi úspěš-

ně odstartoval mikroprojekt s názvem
„Mladá generace překračuje hranice“,
který vyvrcholí v září dalšími sportovně-zábavnými akcemi u nás a u polských
přátel. Společně strávené chvíle dětem
určitě pomohou k lepšímu poznání života
našich sousedů.
Dobruška je město sportu. To potvrdili
členové oddílu národní házené T.J. Sokol
Dobruška, kteří mají za sebou vskutku výjimečnou sezonu. Ženy získaly po několikaleté přestávce mistrovský titul a muži
vybojovali postup do první ligy. Chtěl
bych jim touto cestou ještě jednou pogratulovat a poděkovat za skvělou reprezentaci našeho města.
A sportem bude Dobruška žít i v červenci. Na sedmém ročníku Open Air
Cupu, největším florbalovém turnaji pod
širým nebem v České republice, se představí 220 týmů! Čtyřdenní program nabídne vedle florbalových soubojů i koncert či
rockovou zábavu. Pozornost bude rovněž
poutat 32. ročník Dobrušského poháru
ve futsalu. Přijďte si zasportovat nebo
jen zafandit na Městský stadion Václava
Šperla.
O uskutečněných i plánovaných akcích se podrobněji dočtete v červencovém Dobrušském zpravodaji. Přeji všem
pěkné počtení, školákům bezvadné prázdniny a všem spoluobčanům pohodovou
dovolenou.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 1
Žák dobrušské základní umělecké školy Slavomír Bílek v ústředním
kole soutěže Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve hře na dechové nástroje v Praze vyhrál svou
kategorii a navíc se stal i absolutním
vítězem soutěže ve hře na saxofon.
K velkému úspěchu talentovaného saxofonisty, který je také členem
literárně-dramatického oboru ZUŠ
a s ostatními herci zaujal diváky
v hrách Rychlé šípy či naposledy
v Revizorovi, osobně pogratuloval
starosta Petr Lžíčař. Na slavnostním
křtu nové knihy Jiřího Macha v obřadní síni historické radnice, kde saxofonový kvartet vystupoval, předal
Slavomíru Bílkovi zlatou pamětní
medaili Dobrušky a upomínkové
předměty. Velká gratulace za vzornou reprezentaci školy a města. (dr)

Město pro byznys:
Dobruška obhájila třetí příčku
Nejlepším městem pro podnikání je
v Královéhradeckém kraji Nová Paka
na Jičínsku. Město zvítězilo ve 14. ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2021.
Loni se Nová Paka umístila na druhém
místě, v minulosti srovnání několikrát
vyhrála. Letos se na první místo prosadila dobrým hospodařením a celkově
kvalitními podmínkami pro podnikání.

Na druhém místě skončil loňský vítěz
Hradec Králové a třetí byla opět Dobruška. Ve výzkumu, který zpracovává analytická agentura Datank, je zahrnuto patnáct
měst, která mají status obce s rozšířenou
působností.
Bronzová Dobruška bodovala nulovými náklady na dluhovou službu. „Peníze radnice směřuje zejména do bydlení
a sportu. Počet úředních hodin, během
nichž si podnikatelé mohou vyřídit vše
potřebné, je v rámci regionu nadprůměrný,“ uvedli organizátoři výzkumu.
Výzkum hodnotí města za uplynulý rok
na základě 28 kritérií rozdělených do dvou
oblastí, a to podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou oblast mohou
radnice svým chováním ovlivnit. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom,
partnerem stavební skupina Eurovia
CS a Svaz měst a obcí ČR.
(dr)

Celkové pořadí
1. Nová Paka
2. Hradec Králové
3. Dobruška
4. Nové Město nad Metují
5. Hořice
6. Jičín
7. Nový Bydžov
8. Kostelec nad Orlicí
9. Náchod
10. Rychnov nad Kněžnou
11. Vrchlabí
12. Jaroměř
13. Dvůr Králové nad Labem
14. Trutnov
15. Broumov
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Úplná znění usnesení zastupitelstva a rady města jsou zveřejněna na internetových
stránkách města.

Rada města
dne 26.05.2022
schvaluje
– uzavření darovací smlouvy se společností Škoda auto a. s., jejímž předmětem je
poskytnutí peněžních prostředků ve výši
100.000 Kč za účelem podpory mobility sociálních služeb
– uzavření smlouvy o operativním leasingu
a dodatku smlouvy o operativním leasingu
se společností ŠkoFIN s. r. o.

Rada města
dne 30.05.2022
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
9/2022 dle předloženého návrhu
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce – Strukturovaná
kabeláž, EZS výběr nejvhodnější nabídky
pro plnění této veřejné zakázky, nabídky
společnosti AT Com plus a. s. a uzavření
smlouvy o dílo s touto společností. Nabídková cena činí 1.243.611,70 Kč bez DPH
– objednání dodávky a osazení kotle včetně
akumulační nádoby v hasičské zbrojnici
v Křovicích u společnosti Klito CZ s. r. o.
v ceně 320.080,09 Kč vč. 21 % DPH
– uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí za účelem umístění lešení u štítové zdi
domu čp. 441 v ulici Radima Drejsla v Dobrušce pro zateplení štítové zdi tohoto domu
– dočasné navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby
a životního prostředí o jednoho od července
2022 do března 2023. Důvodem je předání
agendy silničního správního úřadu a nábor
a zaučení nového zaměstnance před odchodem referenta do starobního důchodu
– uzavření dohody o prodloužení smlouvy
o umístění Technického zařízení a instalaci
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů s CENDIS, s. p.
– poskytnutí finančního daru hotovosti
ve výši 2.000 Kč pro každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem 10 dětí), jež se
zúčastní vítání občánků dne 10.06.2022.
Finanční dar se poskytuje na základě podmínek schválených usnesením č. RM
14/81/2020 ze dne 05.10.2020 a pamětní
medaile nordic gold „700 let města“ pro každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem
10 dětí), jež se zúčastní vítání občánků dne
10.06.2022
– uzavření smlouvy o zajištění ubytování pro
uprchlíky z důvodu ozbrojeného konfliktu
na Ukrajině s Královéhradeckým krajem.
Předmětem smlouvy je vzájemná úprava
práv a povinností smluvních stran v rozsahu stanoveném usnesením vlády č. 207 ze
dne 16. března 2022, o vyčlenění volných

4

ubytovacích kapacit v kraji
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 13.06.2022
– podání žádosti o finanční příspěvek z grantového programu Nadačního fondu Škoda
Auto Podpora rozvoje obecních volnočasových zařízení
– Domu dětí a mládeže v Dobrušce poskytování bezplatné výuky pro ukrajinské
uprchlíky bydlící na území města Dobrušky. Náhrada výdajů za výuku bude poskytnuta DDM ve formě provozního příspěvku
po předložení vynaložených mzdových prostředků na odměny pro lektora nejpozději
do konce roku 2022
– Ceník úkonů Pečovatelské služby s účinností od 01.07.2022

–

–

–

souhlasí
– s použitím finančních prostředků z příspěvku zřizovatele Mateřské škole J. A. Komenského, Dobruška, k úhradě stravného dětem
uprchlíků z Ukrajiny po dobu nouzového
stavu, nejdéle však do 30.06.2022
– s projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení pro stavbu Rodinný dům
čp. 323 – podkrovní byt
– s bezplatným zvláštním užíváním a uzavírkou části místní komunikace náměstí F.
L. Věka dle přiloženého nákresu v sobotu
20.08.2022 od 7:00 do 11:00 hodin pro shromáždění, výstavu a start rallye při příležitosti
konání orientační soutěže historických vozidel Veteran Rallye Podorlicko 2022, kterou
pořádá Podorlický Veteran Car Club, z. s.

uděluje
– souhlas společnosti TO-PI-TO Czech s. r.
o. se zvláštním užíváním místní komunikace z důvodu provádění stavebních prací
a souhlas s uzavírkou místní komunikace
v Dobrušce v místní části Křovice po dobu
provádění opravy jímací šachty a dešťové
kanalizace v Křovicích u domu čp. 72

byla seznámena
– s oznámením o zahájení revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území
Běstviny, kterou zaslal Katastrální úřad pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Revize údajů
bude probíhat v období od 11.07.2022 přibližně do 31.12.2022

doporučuje Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit provedení rozpočtového opatření
číslo 10/2022 dle předloženého návrhu
– schválit změnu projektu Rekonstrukce
odborných učeben ZŠ Pulická, Dobruška
spočívající ve vynětí přeměny sborovny
na školní poradenské pracoviště / reedukační místnost z předmětu tohoto projektu
v případě, že se v okamžiku zahájení podá-

–

–

–

vání žádostí o dotaci v rámci připravované
výzvy k podávání žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 nepodaří splnit požadavky
na stupeň připravenosti přeměny sborovny
stanovené tímto programem
schválit pověření Rady města Dobrušky
ke schvalování změn smlouvy o dílo se
smlouvou příkazní uzavřené 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
schválit pověření Rady města Dobrušky
ke schvalování změn objednávky projektové dokumentace pro projekt Rekonstrukce
odborných učeben ZŠ Pulická, Dobruška
u Ing. Davida Poura, IČO 88835324
souhlasit s případným poskytnutím slevy panu Miroslavu Baše, IČO 73610321,
na nájemném za užívání stánku pro poskytování občerstvení, technického stánku
a dvěma částem pozemku parc. č. 2170/4
v obci a k. ú. Dobruška na městském koupališti za rok 2021, a to maximálně ve výši
50 %. Přesnou výši slevy a podmínky jejího
poskytnutí stanoví Rada města Dobrušky
rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí dotací uvedených v příloze a schválit uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s úspěšnými žadateli, a to dle vzorové
smlouvy schválené Radou města Dobrušky
dne 08.03.2021
souhlasit ve smyslu § 84 odst. 2 písm. p)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
s uzavřením dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr mezi městem Dobruška a zastupitelkami Blankou Čiháčkovou a Bc. Martinou Raškovou k projektu
Mladá generace překračuje hranice
schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
organizační složky Sportovní zařízení města Dobrušky

Rada města
dne 13.06.2022
schvaluje
– uzavření smlouvy o údržbě plynové přípojky pro sportovní halu v Dobrušce se společností GasNet Služby s. r. o. Výše úplaty
za provozování a údržbu plynové přípojky
činí 120 Kč bez DPH ročně. K úplatě bude
připočteno DPH v platné výši
– uzavření dodatku č. 1 k objednávce opravy
jímací šachty a dešťové kanalizace u domu
čp. 72 v Křovicích u společnosti TO-PI-TO Czech s. r. o., kterým se navyšuje cena
za dílo o 26.741 Kč vč. DPH za provedení
nově sjednaných prací
– objednání dokumentace pro společné povolení a výběr zhotovitele – Prodloužení vodovodu od vodojemu u kostela Sv. Ducha
do místí části Doly u společnosti AKVOPRO, s. r. o., za 172.546 Kč vč. DPH
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
jejímž předmětem je realizace akce Oprava havarijního stavu chodníku v Cháborách
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–

–

–

–

–

–

–

–

na pozemcích parc. č. 3000/3 a 2933/1,
k. ú. Dobruška, se společností APCO
technex, s. r. o. Cena se zvyšuje
na 1.866.104,77 Kč vč. 21 % DPH
při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Nákup uklízecího stroje
Nilfisk SCRUBBER SC500 53 B FULL
PKG pro sportovní halu v Dobrušce uzavření kupní smlouvy se společností Nilfisk, s.
r. o. Nabídková cena tohoto dodavatele činí
167.766,50 Kč vč. DPH 21 %
udělení plné moci společnosti EP ENERGY
TRADING, a. s., k výpovědi stávajících
smluv o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrná místa „80 stadion kab.“,
EAN kód 859182400700676005, „81 škola
Pulice“, EAN kód 859182400700687476,
a „82 spol. pr. 17 BJ“, EAN kód
859182400708749077
udělení plné moci společnosti ČEZ ESCO,
a. s., k výpovědi stávající smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu
pro odběrné místo „9 škola Pulice“, EIC
kód 27ZG500Z0081105I
podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na hospodaření
v lesích podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
v celkové výši 99.650 Kč u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje
realizaci projektu Zateplení střechy, stínění,
výměna zdroje tepla a IRC regulace, VZT
a FVE v budově ZŠ Pulická 378 Dobruška
o předpokládaných celkových nákladech
45,94 mil. Kč vč. DPH 21 %, a to včetně
zajištění jeho financování ve výši odpovídající minimálně spoluúčasti příjemce dotace a veškerým neuznatelným výdajům,
a podání žádosti o podporu na tento projekt
z Národního plánu obnovy prostřednictvím
Národního programu Životní prostředí, výzva č. 12/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
udělení plné moci k podání žádosti o podporu na projekt Zateplení střechy, stínění,
výměna zdroje tepla a IRC regulace, VZT
a FVE v budově ZŠ Pulická 378 Dobruška a k dalšímu jednání s jejím administrátorem, Státním fondem životního prostředí
Ing. Davidu Plíštilovi, Ph.D., MBA, MSc.
vymezení etapy projektu Revitalizace areálu
staré teplárny v Dobrušce o celkových předpokládaných realizačních nákladech ve výši
cca 61 mil. Kč, která zahrnuje demolici budovy staré teplárny, výstavbu zázemí pro
obecní techniku a technické služby a výstavbu objektu údržbářské dílny se sociálním zařízením a výměníkovou stanicí označeného
v dokumentaci pro stavební povolení, jejímž
zpracovatelem je společnost ORGATEX-NÁCHOD, s. r. o., Wolkerova 1749, 547 01
Náchod, IČO 25260341, jako SO 02 DÍLNY
a realizaci vymezené etapy projektu Revitalizace areálu staré teplárny v Dobrušce, a to
včetně zajištění jejího financování ve výši
odpovídající minimálně spoluúčasti příjemce dotace a veškerým případným neuznatelným výdajům, a podání předběžné žádosti
o dotaci na tuto etapu z dotačního programu
Ministerstva průmyslu a obchodu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
realizaci projektu Využití dešťových vod
pro zálivku travních ploch Archlebových
sadů k. ú. Dobruška o předpokládaných
celkových nákladech 1,33 mil. Kč vč. DPH
21 %, a to včetně zajištění jeho financování
ve výši odpovídající minimálně spoluúčas-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ti příjemce dotace a veškerým případným
neuznatelným výdajům, a podání žádosti
o podporu na tento projekt z Národního plánu obnovy prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, výzva č. 10/2021
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
udělení plné moci k podání žádosti o podporu pro projekt Využití dešťových vod pro
zálivku travních ploch Archlebových sadů
k. ú. Dobruška a k dalšímu jednání s jejím
administrátorem, Státním fondem životního prostředí Ing. Davidu Plíštilovi, Ph.D.,
MBA, MSc.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na stavbu Městský stadion Václava Šperla – Inline dráha, přístup k oválu – I. etapa, se společností APCO technex, s. r. o.,
za 2.671.269,44 Kč vč. 21 % DPH
objednání realizace podatelny a recepce
do budovy městského úřadu a hotelu čp.
777 v ul. Solnická v Dobrušce u společnosti
KAREJA, s. r. o., za 710.153,84 Kč včetně
21 % DPH
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu, název:
Dobruška, ul. Provozská, p.č. 1719/3-kNN,
se společností ČEZ Distribuce, a. s.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, název: Dobruška, Křovická 1047-úprava kNN, se společností ČEZ
Distribuce, a. s.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spolu s dohodou
o umístění stavby č. 01, řešící realizaci
stavby s názvem Dobruška Unifikace TS
kvn10/35kV vývod 1, se společností ČEZ
Distribuce, a. s.
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytů v ulici Na Příčnici, Fr. Kupky a v Pulicích
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na činnost v roce 2022 spolku
Klub českých turistů, odbor Dobruška z. s.
uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích
práv ke službě ASPI se společností Wolters
Kluwer ČR, a. s.
bezplatný odvoz materiálu na letní dětský
tábor na Trčkově u Orlického Záhoří a zpět
pořádaný v létě 2022 spolkem Junák – český skaut, středisko Dobruška, z. s.
bezplatné zapůjčení areálu Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce a městského mobiliáře - skládací stoly a lavice
(pivní sety), mobilní ploty a mobilní dopravní značky, vše od 27.06. do 07.07.2022
spolku FBC Dobruška z. s. za účelem realizace akce Open Air Cup Dobruška 2022.
Pořadatel akce zapůjčené prostory městského stadionu a označený městský mobiliář převezme dne 27.06.2022 a předá zpět
čistý a uklizený dne 07.07.2022. V případě
poškození nebo ztráty půjčeného majetku
je pořadatel 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 paušální úhradu za odebranou elektrickou
energii na akci Open Air Cup Dobruška 2022
ve výši 14.000 Kč včetně DPH za celou akci,
která je splatná v hotovosti do 15.07.2022
uzavření smlouvy o zápůjčce s Československou obcí legionářskou, o. s., na bezplatné zapůjčení exponátů pro expozici
Dům Františka Kupky

– uzavření smlouvy o výpůjčce s Muzeem
a galerií Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou na zapůjčení 18 ks autorských prací Věry Jičínské za účelem přípravy výstavy
– uzavření Licenční smlouvy se společností
Wander Book s. r. o., která řeší zajištění
práv k užití autorského díla (fotografie fasády Domu Františka Kupky)
– podmínky účasti na řemeslném trhu a vzor
přihlášky k účasti na řemeslném trhu konaném v rámci kulturní akce Svatováclavské
slavnosti v Dobrušce, která se uskuteční
ve dnech 23.09. - 24.09.2022
– objednání stožárů veřejného osvětlení
u společnosti Sonepar Česká republika spol.
s r. o. v ceně 145.408,73 Kč vč. DPH 21 %

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí se společností Lidl Česká republika v. o. s.

Rada města
dne 16.06.2022
schvaluje
– podání žádosti o podporu na projekt Výměna 3D systému a audioprocesoru ve Společenském centru – Kině 70 v Dobrušce
v rámci výzvy č. 2022-4-1-22 Digitalizace
a modernizace kin vyhlášené Státním fondem kinematografie
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky Dodávka laserového projektoru
a nafukovacího plátna pro letní kino v Dobrušce uzavření kupní smlouvy se společností
XC tech, s. r. o. Nabídková cena tohoto dodavatele činí 400.522 Kč vč. DPH 21 %.
– realizaci projektu Kyberbezpečnost MěÚ
Dobruška 2024 o celkových předpokládaných nákladech 8.537 tis. Kč, jehož cílem je
zajištění kybernetické bezpečnosti ve smyslu zákona 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti, a zajištění jeho financování
minimálně ve výši odpovídající spoluúčasti
města jakožto příjemce dotace a všech případných neuznatelných výdajů
– podání žádosti o dotaci na projekt Kyberbezpečnost MěÚ Dobruška 2024 na základě
výzvy připravované v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu 20212027, specifický cíl 1.1: Využívání přínosů
digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány
– objednání vyhotovení, zpracování a podání
projektové žádosti ve výzvě IROP 20212027 - Kyberbezpečnost a zpracování studie proveditelnosti u společnosti ICT plus,
s. r. o., za nabídkovou cenu 60.500 Kč včetně DPH 21 %
– uzavření smlouvy o dílo se společností AQUA SERVIS, a. s. Cena díla činí
3.908.447,64 Kč vč. DPH podle platné sazby

Zastupitelstvo města
dne 13.06.2022
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 5/2022 –
9/2022 schválenými Radou města Dobrušky

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
10/2022 dle předloženého návrhu
– účetní závěrku města Dobrušky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2021 a pověřuje Odbor finanční a školský Městského
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–

–

–

–

–

–

úřadu v Dobrušce vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky
závěrečný účet města Dobrušky za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2021, a to
bez výhrad
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
podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Pulická,
Dobruška
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 325.490 Kč vč. DPH 21 %
objednání projektové dokumentace rekonstrukce učeben u Ing. Davida Poura, IČO
88835324 za cenu 128.600 Kč
změnu projektu Rekonstrukce odborných
učeben ZŠ Pulická, Dobruška spočívající
ve vynětí přeměny sborovny na školní poradenské pracoviště / reedukační místnost
z předmětu tohoto projektu v případě, že se
v okamžiku zahájení podávání žádostí o dotaci v rámci připravované výzvy k podávání
žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 nepodaří
splnit požadavky na stupeň připravenosti přeměny sborovny stanovené tímto programem

– pověření Rady města Dobrušky ke schvalování změn smlouvy o dílo se smlouvou
příkazní uzavřené 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
– pověření Rady města Dobrušky ke schvalování změn objednávky projektové dokumentace pro projekt Rekonstrukce
odborných učeben ZŠ Pulická, Dobruška
u Ing. Davida Poura, IČO 88835324
– koupi pozemku parc. č. 2977/2 v obci a k. ú.
Dobruška za kupní cenu ve výši 51.000 Kč
a uzavření kupní smlouvy se Správou železnic, státní organizace
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 99.300 Kč na sociální službu Osobní
asistence poskytovanou v roce 2022 příjemci Farní charita Dobruška
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 20.000 Kč na sociální službu Odlehčovací služby poskytovanou v roce 2022
příjemci Oblastní charita Rychnov nad
Kněžnou
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 3.000 Kč na sociální službu Nízkoprahová denní centra poskytovanou v roce
2022 příjemci Oblastní charita Rychnov
nad Kněžnou
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 250.000 Kč na činnost v roce 2022
příjemci Tělocvičná jednota Sokol Dobruška
– Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační
složky Sportovní zařízení města Dobrušky
– druhou změnu Zakládací listiny ústavu

Domov F. A. Skuherského, z. ú., schválené Zastupitelstvem města Dobrušky dne
24.06.2020 usnesením č. ZM 11/11/2020
– uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí se společností Lidl Česká republika v. o. s.,

neschvaluje
– prodej pozemku parc. č. 154/15 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na sociální službu Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi poskytovanou
v roce 2022 příjemci Salinger, z. s.
– poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci akce „II. etapa rekonstrukce sociálního zařízení v sokolovně“, příjemci
Tělocvičná jednota Sokol Dobruška

souhlasí
– s případným poskytnutím slevy panu Miroslavu Baše, IČO 73610321, na nájemném
za užívání stánku pro poskytování občerstvení, technického stánku a dvěma částem
pozemku parc. č. 2170/4 v obci a k. ú. Dobruška na městském koupališti za rok 2021,
a to maximálně ve výši 50 %. Přesnou výši
slevy a podmínky jejího poskytnutí stanoví
Rada města Dobrušky
– ve smyslu § 84 odst. 2 písm. p) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením
dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr mezi městem Dobruška a zastupitelkami Blankou Čiháčkovou a Bc. Martinou
Raškovou k projektu Mladá generace překračuje hranice

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 16. 5.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě čp. 777
■ Úterý 17. 5.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly
■ Pátek 20. 5.: předání maturitních vysvědčení absolventům gymnázia
■ Sobota 21. 5.: výroční schůze Sboru
dobrovolných hasičů Křovice
■ Neděle 22. 5.: koncert Novoměstské
filharmonie
■ Pondělí 23. 5.: kontrolní den na stavbě
čp. 777
■ Středa 25. 5.: jednání se zástupci společnosti Aqua servis
■ Čtvrtek 26. 5.: vrácení a převzetí nového auta pro pečovatelskou službu
od společnosti Škoda Auto
■ Pátek 27. 5.: porada vedoucích odborů

■
■
■
■
■

a oddělení městského úřadu
a organizačních složek, předání maturitních vysvědčení
absolventům Podorlického vzdělávacího centra
Pondělí 30. 5.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě čp. 777
Úterý 31. 5.: setkání starostů obvodu
obce s rozšířenou působností
Středa 1. 6.: předání maturitních vysvědčení absolventům střední průmyslové školy
Čtvrtek 2. 6.: jednání poradního sboru úřadu práce, jednání představenstva
společnosti Centrální zdroj tepla
Pátek 3. 6.: Den bezpečnostních a záchranných složek IZS na dobrušském
náměstí

■ Neděle 5. 6.: závody Dolský bike cup
■ Pondělí 6. 6.: jednání s předsedou SBD
Karlem Jouklem, kontrolní den na stavbě čp. 777
■ Středa 8. 6.: jednání se zástupci společnosti PZP Heating a.s.
■ Pátek 10. 6.: slavnostní otevření koupaliště v Žamberku
■ Sobota 11. 6.: hasičská soutěž na stadionu
■ Neděle 12. 6.: utkání 2. ligy mužů
a 1. ligy žen národní házené
■ Pondělí 13. 6.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě čp. 777, křest knihy
Jiřího Macha, zasedání zastupitelstva
města
■ Úterý 14. 6.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly

Okénko poslance Petra Sadovského
Vážení a milí
spoluobčané,
v rubrice Okénko
poslance vás pravidelně informuji
o své práci z pohledu poslance
Parlamentu ČR
a rovněž mís6

tostarosty Dobrušky. Vzhledem k blížícím
se zářijovým komunálním volbám jsem se
rozhodl, že nebudu komentovat celostátní politickou situaci a dění v parlamentu.
Svou funkci poslance vnímám nadstranicky jako službu pro všechny obyvatele
Dobrušky a blízkého okolí. V tomto kontextu chci předejít případným konfliktům
a reakcím na moje články, byť by nebyly

jakkoliv politicky zaměřené. Po komunálních volbách se v této rubrice budu
snažit i nadále informovat především
o své práci spojené s životem a děním
v Dobrušce. Děkuji za pochopení. Přeji všem krásné léto. Užijte si prázdniny
a dovolené co nejlépe.
Petr Sadovský,
místostarosta a poslanec Parlamentu ČR
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AKTUALITY Z MĚSTA
Další Kameny zmizelých v Dobrušce
Vloni se Dobruška připojila k celoevropskému projektu Kameny zmizelých
položením prvních čtyř kostek v blízkosti
domu č. 186 v Novoměstské ulici, připomínajících dobrušské oběti holokaustu
s tím, že svůj památníček v podobě dlažebních kostek s mosaznou nápisovou
ploškou postupně dostane všech 40 místních židovských obětí.
V červnu bylo položeno dalších šest
kamenů, z toho tři s životními daty členů
rodiny Fleischerovy v těsné blízkosti synagogy na Šubertově náměstí, kde proběhl
v pondělí 13. června v podvečer pietní akt.
Nechyběli na něm studenti průmyslovky s pedagožkou, iniciátoři zapojení města

do projektu, kteří i tentokrát přečetli jména židovských obyvatel, jenž zahynuli.
Průběhem provázela
Pavla Skalická, vedoucí muzea, o historii
místního
židovského ghetta
pohovořil historik
Jiří Mach. Na závěr
přednesl
tradiční
hebrejskou modlitbu
za oběti kantor Federace židovských
obcí Daniel Vaněk
a mnohým z přítomných se jistě tajil dech. Poté jednu
z rudých růži osobně

položil na nové „kameny“ také politolog
Alexandr Tomský, potomek židovských
obětí z Novoměstské ulice.
Je nepochybně dobře, zvláště v dnešní
době, že se Židé, kteří byli nedílnou součástí života v našem městě po staletí, prostřednictvím Kamenů zmizelých dostávají
znovu do povědomí široké veřejnosti.
Až tedy půjdete po chodníku kolem
domu čp. 46 na Šubertově náměstí nebo
po Novoměstské ulici od náměstí k domku F. L. Věka, skloňte na chvílí hlavu
(eda)
a přečtěte si jejich jména…

Setkání starostů v Dobrušce
Poslední květnový den se uskutečnilo setkání starostů obvodu
obce s rozšířenou působností Dobruška. Akce se zúčastnili starostové a místostarostové dvaceti obcí.
Na programu byly informace z krajského úřadu, a to aktuality
k činnosti obcí, které prezentoval nový ředitel krajského úřadu
Ing. Miroslav Vrba, informace k volbám od vedoucí oddělení

vnitřní správy podala Mgr. Štěpánka Blažková. Tajemník MěÚ
Dobruška JUDr. Jan Šťastný seznámil starosty s povinnostmi
podle zákona o střetu zájmů a informačního zákona. Za Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly přijela
Mgr. Hana Jansová se školením k obecně závazným vyhláškám
obcí, zejména s úpravou veřejného pořádku a nočního klidu.
Setkání starostů pořádá Dobruška pravidelně, online proběhlo
i v době covidové pandemie, slouží k seznámení obcí s aktuálními informacemi i k diskuzi nad aktuálními tématy.
(jš)
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Dobrušské děti poznávají polské přátele
Na čtyřech výměnných pobytech se
už v roce 2020 dohodlo město Dobruška
s polským partnerským městem Piława
Górna, vzdáleným 90 kilometrů. Bohužel,
vloni naplánované vzájemné návštěvy
zhatil covid-19, takže mikroprojekt nesoucí název „Mladá generace překračuje
hranice“ se realizuje až letos.

„V pátek 20. května dvacet žáků 4. až
6. tříd z dobrušské základní školy Františka Kupky soutěžilo v základní škole
v Piławě Górnej. Perfektně připravený
pestrý zábavný den dovednostních aktivit
se odehrál venku na hřišti, kde se skákalo
do dálky, běhalo, házelo medicinbaly či
překonávaly překážky. Na finále se děti
přesunuly do sportovní haly, v níž se
skákalo do výšky
a hrála netradiční
vybíjená s obřími
míči.
Dobrušské
učitelky
využily
nabídku
ředitelky
polské školy a polské vzdělávací zařízení si prohlédly
doslova od sklepa
až po půdu,“ popsal
úspěšnou premiérovou akci dobrušský
místostarosta Miroslav Sixta.
V pondělí 13.
června
navštívila
Dobrušku dvacítka
stejně starých dětí
z Polska. V základní
umělecké škole si
báječně užily tvůrčí výtvarné aktivity,

o nichž se píše na jiném místě tohoto čísla.
Mikroprojekt „Mladá generace překračuje hranice“ je financovaný z fondu
Euroregionu Glacensis pod registračním
číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/000
2666 Programu INTERREG V-A 20142020 a vyvrcholí dvěma akcemi po letních prázdninách. Ve středu 21. září se
na městském stadionu Václava Šperla
uskuteční česko-polský sportovně-zábavný den. O dva dny později se dobrušští
předškoláci vydají do Piławy Górnej, kde
si společně s polskými přáteli užijí prima
zábavný den.
(ms, dr)

Výstava o hrdinech RAF
Jako součást jedenáctého ročníku akce Den bezpečnostních
a záchranných složek IZS, který se uskutečnil první červnový
pátek v Dobrušce, byla otevřena v prostorách bývalé expozitury
Komerční banky v budově městského úřadu výstava Příběh československých příslušníků RAF (vojenského letectva britských
ozbrojených sil) od prvopočátků do dnešních dnů.
Výstavu připravil klub vojenské historie, zabývající se připomínáním československých občanů v řadách RAF a WAAF
(Ženských pomocných leteckých sborech) za druhé světové

války, který nese název KVH 276th Sqdn. (reenactzed) RAF,
z.s. Do Dobrušky se výstava dostala zásluhou Pavla Štěpána,
který se tématikou letců RAF dlouhodobě zabývá. Není příliš
rozšířeno, že v řadách britské RAF sloužilo 2500 Čechoslováků a několik desítek žen v řadách WAAF. Více než 500 se jich
domů nevrátilo, položili své životy v boji s nepřítelem. Ač hrdinové, hodní úcty a slávy, dočkali se v komunistickém Československu šikany, pronásledování, věznění a někteří i smrti.
Část z nich se zachránila útěkem za hranice. Tito „báječní
muži na létajících strojích“ i členky pomocných sborů sloužili v 68. noční stíhací peruti, 310. československé stíhací peruti,
311. československé bombardovací peruti, 312. československé stíhací peruti a 313. československé stíhací peruti. O nich,
o jejich osudech, byla tato výstava.
(joj)
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Ocenění eOsobnost Egovernmentu
Magazín Egovernment udělil pro rok
2022 ocenění eOsobnost Egovernmentu
tajemníkovi Městského úřadu Dobruška,
získal 3. místo v kategorii měst.
Komise hodnotí představitele veřejné
správy, kteří se věnují rozvoji elektronizace veřejné správy. Udílení cen probíhalo
pod záštitou Ivana Bartoše, místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro
místní rozvoj.
Tajemník JUDr. Jan Šťastný (na snímku
druhý zleva) byl oceněn za návrh realiza-

ce aplikace Generátor 106, jejímž cílem je
urychlení a řádné vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se o
aplikaci pomáhající úřadům, vyřeší problém
s vyřizováním žádostí, vytvoří automaticky
potřebné dokumenty a ohlídá lhůty.
Zástupci veřejné správy z Královéhradeckého kraje letos uspěli vícekrát, oceněna byla také tajemnice MÚ Jaroměř
Ing. Michaela Skovajsová a Ing. Radmila
Velnerová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
(re)

Výstavba družstevních viladomů
probíhá v dobrém tempu
Tímto příspěvkem chceme čtenářům
Dobrušského zpravodaje i stavebníkům
poskytnout několik aktuálních informací a snímků z postupu výstavby čtyř
družstevních viladomů s 52 byty, které
vyrůstají v prostoru pod Mírovou ulicí
v Dobrušce.
Všechny domy již nyní mají položeno
konečné izolační souvrství na střešních
pláštích včetně finální izolační krytiny. Už
i poslední čtvrtý dům je před dokončením
včetně stavebníky nasmlouvaných tzv.
klientských změn, které si jejich budoucí nájemníci uzavřeli oproti standardům
schváleného projektu.
Dále se v pořadí již ve třetím domě
(ve směru od krytého bazénu) dokončují vnitřní omítky stěn bytů a společných
prostorů a v prvních dvou domech jsou

rovněž položeny konečné cementové a anhydritové podlahy.
Jedná se o přípravu na následnou finální
pokládku vinylových podlahových krytin.
Souběžně zde také probíhá ve vnitřních
prostorách postupná instalace sádrokartonových podhledů. Tento popsaný
předchozí postup prací dovolil stavební
společnosti CH&T, která stavbu pro nás
realizuje, vybudovat již na prvních dvou
bytových domech vnější lešení k postupnému instalování pouzder pro vnější
předokenní žaluzie, kotev pro budoucí zábradlí a zahájení montáže zateplovacích
systémů vnějších stěn, teras a balkonů.
Jsme velice spokojeni s tímto probíhajícím tempem a kvalitou prací, které jsou
řádně dozorovány naším stavebním dohledem a na pravidelných čtrnáctidenních
kontrolních
dnech
vyhodnocovány
a
dokumentovány.
Velmi rádi bychom
chtěli v nejbližším
možném
termínu
opět uskutečnit jednak naše vzájemné
společné setkání se
všemi
budoucími
uživateli bytů a seznámit je podrobně
s postupem prací
v domech a hlavně
jim podat informace
o problémech, které

Změny autobusových jízdních řádů
V neděli 12. června 2022 vstoupila
v platnost celostátní změna jízdních řádů
autobusové a železniční dopravy.
Dobrušsko:
Autobusy
Z důvodu ukončení spolupráce kraje
a závodu Škoda Auto Kvasiny na provozu
linky 349 Červený Kostelec – Nové Město nad Metují – Kvasiny – Rychnov nad

Kněžnou je tato linka zkrácena do trasy
Červený Kostelec – Česká Skalice. V úseku Rychnov nad Kněžnou až Nové Město
nad Metují mohou cestující využít spoje
linky 309.
S ohledem na nulové využití je na lince 260 zrušen první ranní spoj z Hlinného
(4:40) do Dobrušky. Tento spoj nově bude
začínat až v Dobrém.

řešíme ve finále výstavby. Dále máme zájem, jak to jen bude technologicky možné,
jim postupně umožnit požadovanou návštěvu již v prvním dokončovaném domě zejména pro účely měření, k jejich zadávání
a zajišťování si výbavy interiéru jako jsou
například kuchyně a koupelny.
Stavební bytové družstvo věří, že
současné tempo prací se udrží, práce budou moci být koordinovány také u činností spojených s budováním nových
chodníků, parkovacích míst a nové komunikace, veřejného osvětlení i u projektované úpravy terénu spolu s výsadbou
dostatečné zeleně v tomto prostoru a mezi
jednotlivými domy.
Karel Joukl,
předseda představenstva SBD Dobruška
Vlaky
Trať 026 Choceň – Náchod, Opočno
pod Orlickými horami – Dobruška.
Vlak Os 1792 bude nově veden pouze
v úseku Choceň (5:56) – Týniště nad Orlicí (6:25). Ve dnech školního vyučování se
souprava tohoto vlaku bude v Týništi nad
Orlicí spojovat s vlakem Sp 1824 a dále
do Hradce Králové pojedou společně.
Vlak Sp 1881 nově pojede z Týniště
nad Orlicí o 6 minut dříve (5:53).
9
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Dětský den ve Vršovce
V neděli 19. června jsme byli pozváni do zábavního areálu Za Humny v obci Vršovka, kde
se pořádal den plný soutěží a her pro děti. Naši
strážníci vyrazili na místo, aby dětem předvedli činnost městské policie a ukázali jim veškeré

vybavení, které si malí návštěvníci samozřejmě i vyzkoušeli.
Děkujeme za pozvání a příjemně strávené odpoledne.
Bc. Adolf Soumar, vrchní komisař MP Dobruška

Třešně dostaly napít
V závěru dubna bylo na okraji Dobrušky nedaleko pulické cihelny vysázeno
nové stromořadí mladých třešní. Tři čtvrtě
kilometru lemuje cestu osmdesát stromků,
stromořadí je složené z pěti druhů třešní.
Životadárnou vláhu v období sucha dodávají stromkům padesátilitrové zavlažování vaky, které pracovníci dobrušských
technických služeb pravidelně naplňují
vodou až po okraj. Zajistí tak třešním dostatek vláhy po dobu desítek hodin.
Město Dobruška pro výsadbu nových
stromů využilo finanční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu životního

prostředí (výzva č. NPŽP 4/2021). Vloni v listopadu se u městského stadionu Václava Šperla vysadilo 33 habrů
za 200 tisíc korun, letos k nim přibylo
těchto osmdesát třešní v celkové hodnotě
téměř čtvrt milionu korun.
(dr)

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2022
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
02. 07.
03. 07.
05. 07.
06. 07.
09. 07.
10. 07.
16. 07.
17. 07.
23. 07.
24. 07.
30. 07.
31. 07.
06. 08.
07. 08.
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MUDr. Sudová Simona
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
MUDr. Štulík Richard
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Tancurinová Jana
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
MDDr. Učňová Petra
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Valešová Pavla
Pulická 99, Dobruška
MUDr. Veselská Renata
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
MUDr. Bergmanová Dita
Záhumenská 445, České Meziříčí
MDDr. Borůvková Veronika
Pulická 99, Dobruška
MDDr. Grymová Natalie
Kvasiny 145
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
771 155 445
494 531 955
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ADVOKÁT RADÍ
Jak je to nově s mobiliárními exekucemi u nemajetných seniorů?
Manžel v době trvání manželství
hodně sázel a dostal nás do dluhů.
Po jeho úmrtí se na mě sesypali věřitelé a od té doby jsem v exekucích.
Vzhledem k tomu, že mám velmi malý
důchod, tak mi sráží z důchodu pouze
asi dvě stovky měsíčně. Před několika
lety mně už zazvonil u dveří exekutor
a byla to hodně nepříjemná zkušenost.
Ráda bych se zeptala, jestli se v možnosti vstupovat do bytu dlužníka něco
nezměnilo. Slyšela jsem, že exekuce potkala celá řada změn a já už v bytě skutečně nic cenného nemám.
Možnost provádění těchto tzv. mobiliárních exekucí, tedy exekuce, kdy
vykonavatel navštíví obydlí dlužníka a zabavuje věci, které na místě najde, je vůbec
největším strašákem řady lidí v exekuci.
Narušení soukromí je velmi nepříjemné
a strach ze zabavení běžných věcí, které
třeba ani nemají nijak vysokou hodnotu,
je velmi nepříjemný. Citlivě pak vnímají
takovou situaci právě senioři.
Dobrou zprávou tak pro povinné jistě
může být, že pro část seniorů, kteří jsou
v exekuci, nebude už muset být mobiliární

exekuce strašákem. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že řada seniorů kvůli svému
nízkému důchodu, nedosáhne na možnost
oddlužení. Dlouhodobě tak žijí ve strachu
z návštěvy exekutora, aniž by jim jejich
příjmy umožňovaly dluhy efektivně splácet. Ačkoli do budoucna není návštěva exekutora zcela vyloučena, tak je nepochybné,
že bude méně pravděpodobná.
Novinka účinná od ledna 2022 tedy
znamená, že pokud senior pobírá starobní
důchod nižší, než je minimální mzda (tedy
cca 15 200,- Kč), tak lze v domácnosti
zabavit pouze věci, které neodpovídají
běžným majetkovým poměrům. Neznamená to tedy vyloženě, že by exekutor
do domácnosti povinného přijít nemohl,
nicméně zabavovat by mohl výlučně věci,
které lidé běžně doma nemají. Už by tedy
nemělo hrozit zabavení starší televize,
mikrovlnné trouby nebo třeba běžných rodinných šperků s nijak vysokou hodnotou.
Na druhou stranu ale samozřejmě platí,
že dluhy by měly být uhrazeny a pokud by
senior měl cenný majetek, který exekuci
podléhá, třeba drahé obrazy, cenné sbírky
apod., tak pouze nízký příjem neznamená,

Děti si oslavu náramně užily

Ve středu 1. června bylo na našem
gynekologicko-porodnickém a dětském
oddělení hned několik důvodů k oslavě.
Byl to přesně rok od přestěhování obou
oddělení z horního areálu nemocnice
do moderních prostor nových pavilonů.
Připojili jsme se také k oslavám Mezinárodního dne dětí a současně si připomněli
Den těhotenství a Den matek, které se celosvětově slavily v květnu. Naším cílem
bylo uspořádat oslavu pro děti a budoucí
i současné maminky. Zároveň jsme přivítali novou primářku dětského oddělení,
MUDr. Alici Mílovou.
Ve spolupráci se Zdravotním klaunem,
konkrétně dr. Arnoštem Houskou a sestrou Blážou Kotrlou, se na dětském oddělení podařilo vytvořit příjemně uvolněnou
a veselou atmosféru a prostory 7. patra
pavilonu K rozezněl smích dětí z mateřských škol, které přišly sfouknout první
svíčku na velkém narozeninovém dortu.
Jakmile svíčka zhasla, malí návštěvníci
již stáli dlouhou frontu na svůj kousek.
Oblíbenou atrakcí byla také výroba odznaků, které si děti vlastnoručně vybar-

že by nemohly být vykonavatelem zabaveny a v exekuci prodány.
Každé pravidlo má své výjimky, tedy
tato nová úprava se nebude vztahovat
na případy, kdy se vymáhá výživné, náhradní výživné, náhrada újmy způsobené ublížením na zdraví, trestným činem,
přestupkem nebo úmyslným protiprávním jednáním. Výjimka se nevztahuje ani
na věci vedené ve veřejných seznamech,
typicky jde o automobily nebo třeba střelné zbraně.
Naopak vedle seniorů s nízkým starobním důchodem se omezení možnosti mobiliární exekuce vztahuje i na invalidní
důchodce v druhém či třetím stupni nebo
na dlužníky pokud jejich dluh vznikl ještě
před 18. rokem života.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.
spolupracující advokát
Iuridicum Remedium, z. s.
Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z. s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva práce a sociálních věcí.

CENTRUM SOCIÁLNÍ
POMOCI A SLUŽEB, o.p.s.

MANŽELSKÁ
A RODINNÁ PORADNA
Hálkova 432, 547 01 Náchod
e-mail: rod.poradna@csps-hk.cz
KRIZOVÁ POMOC V NÁCHODĚ
KRIZE – DŮSLEDEK
TĚŽKÉHO OBDOBÍ, ZTRÁTY,
PSYCHICKÝCH OBTÍŽÍ…
vily, a velký zájem byl o všudypřítomné
balónky plněné heliem.
Tělocvična gynekologicko-porodnického oddělení a přilehlá chodba zase patřila spíše maminkám a poskytla zázemí pro
nabídku dětské a těhotenské kosmetiky,
oblečení, pomůcek pro kojení a péči o miminka, včetně kojenecké výživy a také
laktační a výživovou poradnu. Za pomoc
při organizaci děkujeme studentům Střední odborné školy sociální a zdravotnické
– EA v Náchodě, Zdravotnímu klaunovi
a všem zaměstnancům naší nemocnice,
kteří se zapojili. Spokojenost dětí i maminek byla pro všechny organizátory velkou
odměnou a inspirací pro založení nové
tradice v naší nemocnici.
(rd)

Ocitli jste se
v náročné životní situaci?
Potřebujete si s někým promluvit?
Všechny služby jsou poskytovány
BEZPLATNĚ, DŮVĚRNĚ
a S RESPEKTEM.
Objednejte se na tel. čísle:
733 434 174, 606 962 073
Nebo nás navštivte přímo
v naší Manželské a rodinné poradně
na adrese Hálkova 432, Náchod.
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Z HISTORIE – ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE
Přírodní katastrofy ve starých dobách
Přírodní katastrofy nejsou výsadou
naší současnosti. Tuhé zimy, sucha, nebo
naopak přívalové deště spojené s povodněmi, to všechno tu už mnohokrát v minulosti bylo. Jenom naše individuální
historická paměť je schopna si vybavit
pouze ty, které jsme prožívali osobně, případně, o nichž nám vyprávěli pamětníci
z generací předchozích.
Nahlédněme dnes do řádek dobrušské kroniky, která v předminulém století
zaznamenala na základě starších historických zápisů i katastrofy, kterými nás
příroda „obdařila“ již před několika staletími. Věřte, že nebyly o nic menší než ty,
které čas od času prožíváme v době dnešní, a vyvolávaly v našich předcích stejné
pocity beznaděje a bezmoci vůči přírodním silám, jež prožívají naši současníci.
„Roku 1662, dne 17., 18. a 19. května
uhodil krutý mráz a napadlo mnoho sněhu, čímž žito právě kvetoucí a útlé květy
stromů téměř úplně zničeny byly. Dne
8. července 1665 o 3. hodině odpolední
objevila se nad městem hrozná bouřlivá mračna, která celou oblohu zahalila.
Za hrozné bouře, hromobití a krupobití nastala průtrž mračen, čímž ohromná
škoda na polích a zahradách způsobena.
Průtrž mračen byla tak mohutná, že veliké
kameny ze země vyrvány a i s prstí z polí
odnešeny byly. Blesk zapálil na kostele
se nalézající zvonici a roztříštil dřevěnou
vazbu, následující blesk oheň uhasil, vnikl klenbou po levé straně dovnitř kostela,
vyryl zde několik otvorů do dlažby, aniž by
však větší škody udělal.
Neblaze ohlašoval příchod svůj rok
1673. V pondělí po Třech králích povstala
krutá bouře, krupobití a vichřice, za bouře blesk několikrát uhodil a zapálil; vichřicí bylo nejen v Dobrušce, ale i v okolí
mnoho střech z domů a stodol smeteno, by
i několik příbytků úplně rozmeteno. Jako
náhradou za toto bouření byla téhož roku
nebývalá úroda obilí a ovoce.
Roku 1688 a 1690 utrpělo město zdejší
a okolí mnoho škody na osení i příbytcích
průtrží mračen; nejhůře postižena byla
vesnice Pulice.“
Značně poblázněné počasí postihlo
naše město a kraj ve dvacátých letech
18. století. I o těchto událostech podává
kronika své svědectví.
„Počátkem měsíce prosince roku 1725
napadlo neobyčejné množství sněhu, takže po dlouhý čas každá komunikace ztížena byla. Tento sníh zůstal do sv. Marka
(25. dubna) r. 1726 nepřetržitě ležeti, ná12

sledkem čehož mnoho ozimu vyhynulo.
Na to následovalo velmi suché a horké léto
a poněvadž teprve dne 22. srpna pršelo,
příliš to již pozdě pro polní plodiny, nastal
následkem toho velký nedostatek píce. Následkem dlouho trvajícího letního horka
vyvinulo se hmyzu, zvláště much a brouků, kteří obilí ve stodolách a na sýpkách
vyhlodávali, prázdnou slupku zanechávali, ba i slámu poškozovali a obilí k setí
nepotřebným učinili. Veliké toto horko
trvalo i v měsíci září, objevili zvláště zde
nikdy nepozorovaní, a tudíž úplně neznámí brouci, kteří pak pole pokryli a klíčící
obilí zničili. Avšak jak moudře prozřetelnost vše zařídila, vysvítá z té okolnosti, že
právě v tento čas ohromné množství vos
se objevilo, kterým tito brouci za potravu
sloužili a po nichž jen slupiny zanechávaly. K rozmnožení tohoto zla vyskytlo se
veliké množství myší, které to, co brouci
neporušené zanechali, úplně zničily.
Následkem těchto neobyčejných zjevů
přírodních byl nedostatek píce a obilí,
velká drahota a konečně nouze a veliká
úmrtnost a hynutí dobytka.
Pro velký nedostatek píce byli majitelé
dobytka nuceni tento za babku prodávati;
obilí bylo však tak drahé, že lidé, aby hlad
poněkud ukojili, mláto sušili, s otrubami
mísili a z toho chléb pekli; různé zeliny,
kořínky, květy a nezralé ovoce byly lahůdkami pro jich žaludek; drahota obilí
potrvala až do žní r. 1727; ačkoliv ozim
hmyzem trpěl, vypadla úroda nade všecko očekávání, a proto ceny obilí, počínaje měsícem srpnem, značně klesly. Téhož
roku kvetla zdejšímu občanu Václavu Ha-

merskému dvakráte hruška a také dvakráte zralé ovoce měla.“
Příznivá nebyla ani léta padesátá osmnáctého století. „V měsíci srpnu snesla se nad
zdejším městem náhlá průtrž mračen, spoustou vody odneseny byly jatky docela, mnohé
ulice byly zatopeny a na domech, zahradách
a na polích značná škoda způsobena.
Nestálostí počasí a velmi častými bouřemi vyznačoval se rok 1753; dne 9. července zvedla se o polednách beze všech
předcházejících známek orkánu podobná
vichřice, která z mnohých stavení střechy
strhala a jednu stodolu úplně rozmetala.
O měsíc později dne 8. srpna v jednu
hodinu odpolední objevil se nad městem
opět temný mrak, z něhož za hrozného
blýskání a hromobití spousta krup a ledu
velikosti holubího vejce se snesla. Zlatý
potok městem tekoucí proměnil se v okamžiku přívalem vody v dravý proud, který
jatky, sotva postavené, jakož i více domů
a stodol, podemlel a odnesl.
Poslední úryvek z kroniky města Dobrušky se týká trvale deštivého počasí
v roce 1770. „Roku 1770 pršelo denně
od jara do podzimu jednou i dvakráte, následkem čehož se žně zpozdily tou měrou,
že suché obilí nepodařilo se do stodol dovézti a žně se opozdily tak, že žito, pšenice a ječmen okolo sv. Václava, oves však
a luštěniny kolem sv. Martina se klidily.
Následkem dlouho trvajícího mokra nalíhlo se množství plžů, kteří ozim požrali,
takže osadníci museli vesměs pole jarním
obilím znovu osívati. Poněvadž mokré počasí po několik roků trvalo, nebylo možno
škodlivý hmyz nikterak vyhubiti.“
(jm)

PALEC NAHORU
Velká radost
z pouťových zážitků
Stejně jako v minulých
letech nám hlavní organizátorka dobrušské pouti paní
Monika Růžičková udělala velikou radost,
když nám zavolala skvělou zprávu: „Děti,
všechny vás opět zvu na pouť!“ Jediné,
co nám letos kazilo skvělý zážitek, bylo
deštivé počasí. Všechny atrakce byly opět
senzační a tašky plné sladkostí naprosto
vynikající. Jako bonus jsme si odváželi
ještě pozvání do Opočna na porcinkuli!
Jupííí. Děkujeme.
Děti z Dětského domova Sedloňov
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Z KULTURY
Festival F. L. Věka podvanácté
Přípravy 12. ročníku Festivalu F. L. Věka jsou v plném proudu. Program zahrnuje
deset koncertů, pro posluchače je opět připraveno několik festivalových premiér.
Po prologu, který se poprvé uskuteční v rámci Svátků skla – Tavení skla dřevem, se
mohou příznivci krásné hudby poprvé těšit na Indi Stivína (na snímku) a jeho Collegium
Stivinum, duo Siempre Nuevo a na samý závěr virtuózní cimbálovku Marka Baloga.
Jedním z vrcholů se jistě stane koncert v tovární hale Koenig & Bauer Grafitec. Slyšet
symfonickou báseň Má vlast Bedřicha Smetany v industriálním prostředí bude neopakovatelným zážitkem stejně jako umění houslisty Josefa Špačka, který vystoupí spolu
se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením světově vyhledávaného
dirigenta Petra Popelky. Hudební část obohatí navíc výstava kolekce dvorního festivalového fotografa Honzy Ježdíka nazvaná Kupkův kraj.
Organizátoři věří, že každý z koncertů letošního festivalu nabídne návštěvníkovi
něco mimořádného. Špičková dramaturgie je toho zárukou.
(eda)

PROGRAM FESTIVALU
Sobota 6. srpna v 17 hodin
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
Vstupné: 150 Kč
Sobota 3. září v 17 hodin
Argentinské tango Astora Piazzolly
Přepychy, kostel sv. Prokopa
Jaroslav Svěcený – housle
Ladislav Horák – akordeon
Vstupné: 300 Kč
Neděle 4. září v 17 hodin
Poklady české a španělské kytary
Dobruška, kostelík Sv. Ducha
Patrick Vacík, Matěj Freml – kytary
Vstupné: 150 Kč
Neděle 11. září v 17 hodin
Vivaldi: Čtvero ročních dob
Bohuslavice,
evangelický kostel
Iva Kramperová – housle,
František Kinský – mluvené slovo
Barocco sempre giovane
Vstupné: 250 Kč

Neděle 18. září v 17 hodin
Krása zpěvu a varhan
Opočno, klášterní kostel Narození Páně
Irena Chřibková – varhany
Eliška Tomeňuková – soprán
Vstupné: 150 Kč
Neděle 25. září v 17 hodin
Symfonický koncert v továrně
Dobruška, tovární hala Koenig & Bauer
Josef Špaček – housle
Petr Popelka – dirigent
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Josef Vejvoda – mluvené slovo
Vstupné: 500, 350, 150 Kč
Středa 28. září v 17 hodin
Svatováclavský koncert
Dobruška, kostel sv. Václava
Collegium Stivinum
Indi Stivín - dirigent a kontrabasista
Vstupné: 250 Kč

Sobota 8. října v 17 hodin
Italský klarinetista
Kvasiny,
zámek
Claudio Mansutti – klarinet
Kvarteto Apollon
Vstupné: 150 Kč
Neděle 16. října v 17 hodin
Chopin v originále
Opočno,
Kodymův národní dům
Jan Simon – klavír
Heroldovo kvarteto
Vstupné: 200 Kč
Neděle 23. října v 17 hodin
Virtuózní a strhující cimbálovka
Solnice, Kulturní dům
Cimbálový orchestr Marka Baloga
Vstupné: 300 Kč

Vstupenky a ABO vstupenky
Předprodej vstupenek na všechny koncerty 12. ročníku bude zahájen 15. července
v síti Ticketportal.
ABO vstupenky v hodnotě 1600 Kč jsou stále v prodeji v Informačním centru
v Dobrušce.
Festivalový autobus
Pro majitele ABO vstupenek a vstupenek bude vypraven festivalový autobus
na koncerty v Kvasinách (8. října) a v Solnici (23. října).

Výjimečný hudební zážitek
Novoměstská filharmonie je už v našem hudebním světě pojem. Jedná se
o skvělý amatérský soubor, který splňuje
náročná kritéria interpreta vážné hudby
a snese srovnání i s profesionály. Tuto

skutečnost potvrdil svým květnovým vystoupením v dobrušském kině.
Koncert měl dvě části. V té první se
věnoval dílům vážné hudby, jako třeba Chačaturjanově Maškarádě nebo arii
13
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z Verdiho opery Síla osudu, ve které
vystoupila hostující sopranistka Lucia
Bildová. Tuto část zakončil soubor bravurně přednesenou 4. větou Dvořákovy
Novosvětské. Všechny skladby ukázaly,
že v oblasti vážné hudby je soubor jako
doma a je schopen interpretace na špičkové úrovni.
Po přestávce si připravil pro své příznivce, kteří přeplnili sál dobrušského
Společenského centra, hudbu poněkud
lehčího žánru, a to hudbu filmovou. Nejprve zazněla známá melodie Elmera
Bernsteina ze slavného westernu Sedm
statečných, následovala hudba z filmu
Schindlerův seznam, ve které houslové
sólo zahrál hostující Petr Zdvihal, koncertní mistr Symfonického orchestru
Českého rozhlasu. Následoval Pán prstenů a závěrem skladba mexického autora
Arthura Marquéze. Navýsost spokojené

publikum připravilo všem účinkujícím
dlouhotrvající potlesk ve stoje. A orchestr
ho zase odměnil přídavkem, kterým byla
znovu melodie ze Sedmi statečných. Posluchač mohl mít pocit, že se rozevře
opona a ze stříbrného plátna se do sálu
vyřítí skupina pistolníků vedená Yulem
Brynerem.
Skvělý zážitek z koncertu kalí jen
skutečnost, že po 25 letech v čele souboru končí jak dirigent Jaroslav Rybáček,

Zhudebněná poezie Miloně Čepelky
aneb Šansonárium v synagoze
Skladba z pera Patrika Ulricha, inspirovaná návštěvou mikve a židovské expozice a synagogy v Dobrušce, zazněla 13.
června v synagoze na úvod Šansonária
Miloně Čepelky a jakoby symbolicky za-

vršila pietní akt odhalení Kamenů zmizelých na počest členů rodiny Fleischerovy,
kteří žili v sousedním domě.
Na klavír ji zahrál sám autor, umělecká
osobnost mnoha talentů – Patrik Ulrich,
režisér, scénárista,
skladatel, klavírista i zpěvák, který
zhudebnil
básně
a balady Miloně
Čepelky, a ke spolupráci na komorním
pořadu přizval zpěvačku Báru Šampalíkovou.
Šansony,
jako
například Tak končí
den, Země pod mrakem, Remíza, Suď
mě, Závěr je stejný

tak i jeho paní. Vím, že každý člověk je
nahraditelný, ale v tomto případě si nejsem zcela jistý. Každý, kdo zvedne dirigentskou taktovku po něm, bude narážet
na laťku kvality, v tomto případě hodně
vysoko položenou. Ale rozhodnutí již
bylo učiněno. Manželům Rybáčkovým
patří dík za to, že soubor takovéto úrovně zde vznikl, a všem členům filharmonie
poděkování, že s takovou láskou a profesionalitou hudbu hrají.
(joj)
jako začátek, Smutek světa či Zvěrokruh,
jsou velice působivé, a tak si je posluchači
doslova vychutnávali. Jaksi samozřejmě
sklidila velký potlesk píseň Dobrodružství s Bohem Pánem s textem Miloně Čepelky, proslavená Martou Kubišovou.
Ve chvílích, kdy utichl klavír, přečetl
známý herec a cimrmanolog pasáž z knihy Svědectví inspektora Toufara a jiné
povídky nebo společně s Bárou Šampalíkovou Dialog se smrtí. Mimo to prozradil,
jak ho o dvě až tři generace mladší Patrik Ulrich svým nápadem potěšil, zprvu
možná i trochu zaskočil. Výsledek ovšem
stojí za to.
Symbióza Šansonária s prostředím
stylově zrekonstruované synagogy, prostoru s mimořádným interiérem a vynikající akustikou, byla opravdu jedinečná.
Navíc o pauze někteří využili vzácnou
možnost prohlédnout si spojovací uličku
s prampouchy, mikve i část židovské muzejní expozice, což ještě více umocnilo
celkový dojem.
(eda)

Jiří Mach křtil další publikaci
V pondělí 13. června na dobrušské radnici za účasti cimrmanologa a regionálního patriota pana Miloně Čepelky, který se
stal kmotrem nové knížky, a přítomnosti
pana Martince, majitele nakladatelství,
dobrušského starosty i obou místostarostů
a samozřejmě za zájmu milovníků dobré
četby, tedy i knížek
z pera známého regionálního autora.
Jiří Mach volně
navazuje na své předcházející vyprávění
o kraji Orlických hor
a Podorlicka, tak jak je
zpracoval v Toulkách
krajem Orlických hor
14

a Zmizelých Orlických horách. Protože jak známo „nelze vstoupit dvakrát
do téže řeky“, musel
autor hledat „nové“,
byť třeba již dávno
zapomenuté příběhy, události a neotřelé pohledy na náš
region. A hned
na začátku je třeba říci, že se mu to
podařilo.
Knížka Orlické hory – Královstvím
princezny Kačenky je vlastně jakýmsi,
jak jsem již jednou napsal, čapkovským

cestopisem, ve kterém navštívíme Opočno
a přes Dobrušku budeme putovat vzhůru do hor, z Olešnice pak přejdeme až
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do Rokytnice, autor nás pak dále povede
od Potštejna přes Vamberk do Rychnova
nad Kněžnou a odtud přes Skuhrov, Solnici,
Přepychy až do Českého Meziříčí. Na cestě navštívíme nejen památky hmotné kultury – zámek, hrad, kostel, ale vyslechneme
i vyprávění o osudech zdejších obyvatel,
malířích, řezbářích či sochařích, kteří zde
žili a tvořili. Protože nejen „minulostí živ
je člověk“, připomene nám autor i současnost – automobilku v Kvasinách nebo jeden z našich posledních cukrovarů, který

produkuje „bílé zlato“ v Českém Meziříčí.
Čtenář – turista se tedy může vydat
s knížkou v ruce po stopách autorových
příběhů, a pokud mu již nohy dobře neslouží, posadí se s knížkou v ruce za letního
dne do stínu stromu, či v zimě do pohodlného křesla a při četbě barvitého vyprávění možná zapomene i na chladnoucí kávu,
kterou si předtím připravil. A to se opravdu
stalo – mně, prvnímu čtenáři této knížky.
A co dodat na závěr? Snad několik
bibliografických údajů – knížku vyda-

lo ve své edici Tajemné stezky nakladatelství Regia s.r.o. Praha v pevné vazbě
s barevnou obálkou, která zájemce upoutá na první pohled. Publikace, která je
doplněna převážně fotografiemi autora
a kresbami Karla Liebschera z konce
19. století, je velmi vkusně graficky upravena, což ještě umocní čtenářský zážitek.
Zájemci si již mohou knihu zakoupit
v Informačním centru na náměstí v Dobrušce a bude jistě také k dostání v Knihkupectví U Hoňků.
(jf)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – červenec 2022
Beletrie pro dospělé
Steve Berry
Caroline Bernardová
Vesna Evans
Barbara Cartland
Pamela Hartová
František Niedl
B. A. Paris
Lenka Chalupová
Diane Chamberlainová
Iny Lorentzová
Patrick Chauvel
Javier Castillo
Vlastimil Vondruška
Lynette Noniová

Císařova past
Frida Kahlo a barvy života
Sametový domov
Tajemná služebná
Skandál v rytmu charlestonu
Útěk do pekel
Terapie
Páté jablko
Prolhané městečko
Vandrovní apatykářka
Sky, Apač, který chtěl být orlem
Ztracena v bílém šumu
Morový testament
Ranhojička. Královna rebelů

Naučná literatura pro dospělé
Martin Moravec
David Hecl: mluví k vám kapitán
Jiří Mach
Zmizelé Orlické hory
Oksana Solodovnikovová Síla rodu: její přijetí
Raymond J.L. Walters
Drahé kameny: drahokamy a polodrahokamy
Roman Cílek
Deset podob osudu
V. Kroc, E. Krausová
Letenka do neznáma
aneb Rozhovory přes oceán

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Clare Pooleyová: KAVÁRNA NA KONCI ULICE
1. vydání, Fortuna Libri, Praha, 2022, 394 s. 499 Kč
Příběh jednoho zeleného deníku, který spojil osudy šesti lidí
a vytvořil mezi nimi nečekaná pouta přátelství i lásky. Julina
Jessop, osamělý starý malíř, si uvědomuje, že většina lidí není
k druhým upřímná. Do obyčejného sešitu proto napíše pravdu
o sobě a nechá jej na stole v místní kavárně. Ta patří Monice,
která do zápisníku přidá svou pravdivou zpověď a odloží ho v nedalekém
baru. Tam ho najde Hazard, narkoman a alkoholik, který sám sobě slíbí,
že už zůstane jednou provždy čistý.
Zápisník postupně koluje od jednoho člověka k druhému a zachytává
jejich nejniternější myšlenky, tužby
a závislosti. Záhy se všichni střetnou
v Moničině kavárně, kde nesourodá a bizardní skupina lidí zjistí, že
upřímnost má opravdu sílu měnit
jejich životy k lepšímu. I přesto, že
pravda občas bolí.

Václav Budinský
s Austenem Ivereighem
G. Haitiwaji, R. Morgat
Petr Holý
Honza Čermák

Rituály šťastného člověka
papež František v rozhovoru
Nebojme se snít: cesta za lepší
budoucností v pocovidové době
Přežila jsem čínský gulag
Válka na Ukrajině: kontext
Hovory o světě

Literatura pro děti
Jonathan Stroud
Vlasta Žáčková

Psanci Scarlett & Browne
Adam a tajemství Těžkovského
hrádku
Petra Z. Jelen
Byl jednou jeden domeček
Ch. Beigel, Hervé Le Goﬀ O ovečce, která nemohla usnout
Maren Dammannová
Amaris: s větrem o závod
Zdeněk Smetana
Říkánky
Vladimíra Ottomanská
Jógové pohádky: pohybové
chvilky v MŠ
Pavlína Jurková
Tajemství rodiny M.
Connie Glynnová
Dobrou noc, tlapky! Tlapková patrola
Petr Horáček
Kamarád pro medvěda
Kateřina Závadová
Pan Ředkvička a vesmírné úvahy,
které končí boulí
Lucie Matějíčková
Runorytec
Lucy Flemingová
Ela a noční světýlko
Literatura pro děti
Yshan Li: JAK KRESLIT V MANGA STYLU:
kluci, holky, zvířata a mýtické bytosti
1. vydání, CPress, Brno, 2022, 144 s., 369 Kč
Úžasná výtvarná inspirace pro všechny začínající manga
umělce!
Pokud jste vždycky toužili kreslit v manga stylu, ale
nebyli jste si jisti, jak začít, tato zábavná kniha vám
jednoduše krok za krokem
ukáže, jak můžete svou cestu
ke kreslení komiksů úspěšně
nastartovat… Naučte se, jak
v manga stylu kreslit kluky,
holky a obyčejné i neobyčejné bytosti! Profesionální
ilustrátorka vám ukáže, jak
snadné je proměnit základní
geometrické tvary (kruhy,
obdélníky, čtverce a ovály)
v dívky a chlapce, kouzelníky a čarodějky, příšery a zvířata či ještě mnohem více…
15
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DEN PRO ČTENÁŘE aneb OSLAVA KNIHOVNY
Letos má Městská knihovna v Dobrušce dvě významná výročí
– 70 let své existence a 20 let působení ve stávající budově. Své
narozeniny oslavila se svými čtenáři ve čtvrtek 9. června. Oslavy
se opravdu vydařily!
Program byl bohatý. Ve 14 hodin
jsme otevřeli kavárnu pro naše čtenáře, kde jsme nabídli
kávu či čaj a k tomu
zákusky. Souběžně
v dětském oddělení
probíhala výtvarná
dílnička – malování
na sádrové odlitky a zábavná hra Knihoham po okolí knihovny.
Největší úspěch měl náramkový workshop Báry Drašilové, při
kterém si ženy odpočinuly při výběru a navlékání krásných minerálních korálků a poté odcházely ozdobené nádhernými náramky například v barvách čaker nebo podle znamení zvěrokruhu.
V pozdní odpoledne zaplnily dětskou půjčovnu až do posledního
místečka menší děti při loutkovém divadelním představení Jak
Rózička štěstí našla.

V průběhu celé akce si návštěvníci prohlédli výstavu originálních knižních obě-ktů Josefa Páchy, kroniky knihovny a také
zhlédli prezentaci o činnosti městské knihovny v průběhu posledních 20 let.
Během Dne pro čtenáře se do knihovny zdarma zaregistrovalo
deset nových čtenářů.
Milí čtenáři, děkujeme vám za vaši přízeň, těšíme se, že společně strávíme ještě dalších 20, 40, 60 let… Věříme, že budete
s nabídkou našich knih, audioknih, e-knih, map, kufříků, her, časopisů a také přednášek i výstav nadále spokojeni.
UPOZORNĚNÍ:
Během letních prázdnin (tj. od 1. 7. do 31. 8. 2022)
bude pozměněna výpůjční doba v dětském oddělení:
pondělí, středa, pátek 8.30–11.30 hodin
Výpůjční doba oddělení pro dospělé se nemění.
Letní prázdninová hra pro děti:
TAJEMSTVÍ MYŠKY FRANTIŠKY
Červenec – září, všechny objekty muzea a knihovny
v provozní době
Toulej se po Dobrušce za tajemstvími myšky Františky. Myška se přiznala, že kdysi dávno občas ohlodávala knížky Františka Vladislava Heka a ledacos u toho zaslechla. Teď přebíhá
za knížkami od muzea ke knihovně a šeptá dětem úkoly. Za odhalení všech jejích tajemství získáš malou odměnu. Herní karty
a pokyny budou k dispozici v informačním centru Dobruška
od 1. července.
KNIHOVNA NA KOUPALIŠTI
Ve vstupní části dobrušského koupaliště je umístěna naše letní
knihovnička. Návštěvníci koupaliště tu najdou výběr letního čtení (detektivky, sci-fi, romány pro ženy, humorné i dětské knihy).
Kdokoliv si zde může vybrat knihu, odnést si ji domů a po přečtení ji může opět vrátit, případně si ji nechat. V průběhu prázdnin jsou knihy neustále doplňovány.

ZE ŠKOL
Gymnazisté se vydali s Erasmem do Španělska
Na přelomu května
a června absolvovalo šest
našich studentů několikadenní cestu do španělského města Castellón de La
Plana. V rámci projektu
Erasmus+ If you harm the environment
it will harm you too, který je zaměřen
na nakládání s odpady a možnosti jejich
recyklace, dostali jedinečnou příležitost
porovnat přístup k této problematice v zemích zapojených do projektu.
V rámci nabitého programu navštívili třídírnu odpadu ve Valencii, hledali úlomky plastů na pláži a vyzkoušeli
nejmodernější aplikace motivující mladé lidi k efektivnímu třídění odpadu
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z domácností. Kromě těchto poznatků si
však odnesli i spoustu zážitků. Navštívili Barcelonu a Valencii a ochutnali mnohé z místní kuchyně. Vyzkoušeli si vodní
sporty na moři a objevovali krásy národního parku Desert de les Palmes. Hlavně
však poznali nové přátele z Polska, Španělska, Rumunska a Turecka a uvědomili si, že není důležité, z kterého koutu
Evropy pocházíme. Nejvíce totiž záleží
na vzájemném porozumění a ochotě hledat a uskutečňovat řešení vedoucí ke zlepšení životního prostředí na naší krásné
planetě.
Radka Čudová a Jana Tučníková
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Přednáška napověděla o volbě povolání
V úterý 7. června jsme ve Střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce přivítali
návštěvu z energetické společnosti ČEZ.
Přednáška obsahovala dva bloky. Po promítání prezentace a zodpovězení dotazů
v učebně následovaly ukázky technologie
a pomůcek, které pracovníci ČEZu používají při každodenní práci.

Během prezentace jsme se dozvěděli nejrůznější fakta - od náplně práce
a různých možností pracovních pozic, až
po průměrný plat pracovníků a jiných benefitů k platu. Obdrželi jsme energy drinky
a USB disky. Mnohem delší pak byla následná prohlídka automobilů, strojů a pomůcek. Zaujala nás čtyřkolka, kterou se
pracovníci dostávají na nedostupná místa.
Dále nám ukázali
auto s vysokozdvižnou plošinou, která zajišťuje přístup
k sloupům s vysokým napětím. Některé nástroje, například
pilku na dlouhé tyči,
jsme si vyzkoušeli.
Po důkladném školení a prověrce nás
pracovník
vynesl
plošinou do dvanáctimetrové výšky.
To byl adrenalinový
zážitek.

Celkově nám tato přednáška přinesla mnoho zajímavých informací. Pokud
mohu mluvit za všechny své spolužáky,
tak nám hodně pomohla při rozhodování,
co budeme v budoucnu dělat.
Matyáš Moravec, S3E

Úspěšné maturity a závěrečné zkoušky
Přelom května a června patří ve středních školách ústním maturitám a v některých i závěrečným zkouškám. Tak tomu
bylo také letos ve Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce.
Poslední dva květnové týdny v této
škole maturovali studenti denního studia
oboru Informační technologie a studenti
dálkového studia Podnikání. Letos poprvé byly ale maturity jiné, ne snad učivem,
ale prostředím, kde se maturovalo. Letošní maturity totiž probíhaly v nové školní

budově, kterou už škola téměř dva roky
plně využívá. A po kovidových letech
se zase vrátily písemné a ústní maturity
z českého a anglického jazyka, ty odborné
zůstaly stejné. A tak studenti SŠ – PVC
opět skládali maturitní zkoušku ze tří
částí - z písemné, praktické a ústní, všechny části připravovala škola sama. Čtvrtou
částí ještě byly didaktické testy, což byla
maturita státní. A ve všech částech byli
studenti této dobrušské střední školy opět
velmi úspěšní, proto si mohli poslední
květnový pátek v zaplněném malém sále
Společenského centra – Kino 70 právem
převzít maturitní vysvědčení.

Ve škole ale ani
po maturitách nenastal klid. Na své
závěrečné zkoušky se totiž připravovali studenti učebního oboru Nástrojař, Obráběč
kovů, Strojní mechanik a Klempíř. Jejich
zkoušky jsou celé řízeny státem, kde se zadání jednotlivých částí vybírá z jednotného
zadání a z banky úloh. A zadání písemné
práce a praktické zkoušky pro jednotlivé
studenty vybírá náhodným tipem počítač.
Otázky pro ústní zkoušku jsou pak vybírány
z padesáti otázek ve škole, kde jich zkoušející vybere dvacet pět. I přes tuto složitost
zadání byly i tyto zkoušky velmi úspěšné
a studenti učebních oborů si tak také mohli z rukou starosty města Ing. Petra Lžíčaře
převzít výuční list.
Ač žijeme ve velmi složité době plné
mnoha překvapení, můžeme říci, že o budoucnost technických absolventů nemusíme mít strach. Ti letošní ze Střední školy
– Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky se v životě určitě neztratí.
(jme)
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Do Anglie za Harry Potterem
Začátkem května se
sedmnáct žáků Základní školy Františka Kupky v Dobrušce
vypravilo na pětidenní poznávací zájezd do Londýna. V rámci zkvalitňování
a obohacování výuky anglického jazyka
pořádá naše škola už tradičně tyto pravidelné exkurze do Anglie. I tentokrát jsme
využili služeb cestovní kanceláře Arundel
z Nového Města nad Metují, díky kterým
naši žáci mohou poznávat nejvýznamnější
památky hlavního města Velké Británie,
jeho atmosféru a způsob života tamních
obyvatel. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách, a měli tak neopakovatelnou příležitost využít své jazykové
znalosti v autentickém prostředí.
V programu zájezdu měly své místo
nejznámější pamětihodnosti metropole, jakými jsou Houses of Parliament se
slavným Big Benem, Westminster Abbey
s pomníky mnoha slavných osobností,
Buckingham Palace, St. Paul’s Cathedral
s nádhernou vyhlídkou na město, Trafalgar Square a v neposlední řadě i velkolepé
London Eye. Kromě toho jsme se podívali

i do londýnského Toweru, kde jsme obdivovali dechberoucí královské klenoty.
Ovšem nejvíce očekávaným bodem
zájezdu byla návštěva filmových ateliérů
společnosti Warner Bros, které se nacházejí na okraji Londýna v části Leavesden.
Právě v těchto filmových ateliérech se natáčel příběh o Harry Potterovi. Rozsáhlé
tematické studio bylo vytvořeno na bývalé
ploše vojenského letiště a po celých deset
let pomáhalo všem tvůrcům, filmařům, režisérům a hercům vytvářet tajuplný příběh
magie. Když se blížil poslední díl s názvem
Relikvie smrti, uvědomili si tvůrci studia,
že si přejí, aby si celý svět mohl na vlastní
kůži vyzkoušet procházet se po Bradavicích a nasávat tuto kouzelnou atmosféru.
Proto bylo 31. března 2012 toto Warner
Bros studio otevřeno všem potterovským
fanouškům. Expozice se rozkládá na obrovské ploše, ale když sem jednou vstoupíte, tak vám čas ubíhá neskutečně rychle.
Během pobytu jsme měli možnost
pozorovat anglickou kulturu, povahu
místních lidí a jejich zvyky. Vyzkoušeli jsme si konverzaci s rodilými Ang-

Mladý zdravotník

Za dobrodružstvím do Mirákula

Celý školní rok jsme se v kroužku
Mladý zdravotník připravovali teoreticky i prakticky na poskytování první pomoci. Vyvrcholením naší práce byla účast
na soutěži zdravotníků v Jičíně.

V pátek 27. května jsme se konečně
dočkali a celí natěšení odjeli na školní
výlet do zábavního
parku Mirákulum.
Je to rodinný park,
který letos slaví už
deset let od svého
založení. Na dvanácti hektarech se
nacházejí různorodé atrakce jako největší lanové centrum
v republice, bludiště, lanovky, houpačky,
skluzavky, trampolíny, podzemní bludiště
a mnoho a mnoho dalších a stále se rozši-

ličany a i počasí nám celou dobu přálo.
Děkujeme paní PaedDr. Janě Helikarové
z cestovní kanceláře Arundel za velmi
profesionální přístup a za zprostředkování
tohoto londýnského dobrodružství. Velmi
jsme si ho užili!
Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ Františka Kupky

řuje o další atrakce. I přes nepřízeň počasí
jsme si to skvěle užili a určitě to nebyla
naše poslední návštěva.
Žáci 6. ročníků ZŠ Fr. Kupky

Den dětí ve znamení sportu
Za naši školu se zúčastnila jedna hlídka ve složení Veronika Macková, Nela
Maršálková a Natálie Hrubá. Soutěžilo
se na jedenácti stanovištích, kde se ošetřovala, obvazovala a transportovala různá
zranění. Používal se standardní i improvizovaný zdravotnický materiál. Dívky
musely obstát i v teorii biologie člověka,
například znát stavbu kostry a funkci orgánů. Po skončení soutěže rozhodčí dlouze
počítali výsledky devatenácti soutěžních
hlídek. Nakonec se všichni sešli na slavnostním nástupu a vyhlášení výsledků,
kde se naše skupinka umístila na krásném
třetím místě. Děkujeme děvčatům za reprezentaci naší školy.
Mgr. Radana Moravcová, ZŠ Fr. Kupky
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Mezinárodní den dětí byl na Základní
škole Františka Kupky tradičně ve znamení různých sportovních klání, soutěží,
her, ale také sladkostí a odměn. „Deváťáci“ zorganizovali pro mladší spolužáky
z 1. stupně sportovní den.

Děti na hřišti přivítali třídní učitelé devátých ročníků, kteří jsou zároveň pedagogy tělesné výchovy. Slunečný den děti
strávily na stanovištích, kde se projevil
jejich sportovní duch. Do plnění jednotlivých úkolů např. házení na koš, střelba
florbalovým a fotbalovým míčem do branky, skok daleký, hod na kuželky, hod na cíl
kriketovým míčkem, slalomová jízda
na koloběžce, daly všechny síly. Po splnění celého programu došlo i na přátelské
utkání ve vybíjené, do kterého se zapojili
i samotní organizátoři – deváťáci. Závěrem byli oceněni ti nejlepší, ale medaili si
na krku odnesli všichni účastníci. Děkujeme za krásný den a perfektní organizaci.
Za 1. stupeň Ing. Radka Sobotková
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Kurz dopravní výchovy žáky baví
Ve středu 8. června žáci
4. A Základní školy Pulická
navštívili dopravní hřiště
v Rychnově nad Kněžnou.
Tak jako každý rok (kromě
covidu) si mohli vyzkoušet jízdu na dopravním hřišti se značkami a kruhovým
objezdem, dvě jízdy zručnosti a napsali si
testík zaměřený na znalosti z dopravních
předpisů. Při splnění určitého počtu bodů
mohli získat průkaz cyklisty.
Žáci 4. ročníku mají za sebou první
roční kurz dopravní výchovy (jedna vyučovací hodina týdně), kdy se učí nejprve
předpisy pro chodce a v druhém pololetí
předpisy pro cyklisty. Samozřejmě se seznámí s řešením situací na křižovatkách,
tak jako jiní účastníci silničního provozu. V tom nám pomáhají pěkné moderní
učebnice, interaktivní program v Didaktě
a nebo internetové stránky Besipu.

Škoda, že v Dobrušce není dopravní
hřiště pro děti, jistě
bychom ho ve velké míře využívali. Jedna návštěva
dopravního
hřiště
za rok v jiném městě
je málo pro získání potřebných zkušeností. A k tomu
v poslední době díky
zdražování a komplikovanému řešení
dopravy a placení
této akce to nemáme
jednoduché.
Kurz dopravní výchovy žáky vždy velmi zajímá a baví. Vědí, že se učí něco,
co budou potřebovat, každý bude přece
v dospělosti chtít řídit auto. Proto v tom-

to předmětu nikdy neřešíme případnou
nekázeň, neúčast nebo nechtění se učit.
Naopak, děti si to užívají a samy již mají
zkušenosti z cyklovýletů nebo při jízdě
autem s rodiči.
(jp)

Základní škola Opočenská měla květen zcela nabitý
zajímavými akcemi s atraktivní tečkou ve škodovce
Lze spojit učení se zábavou a hrou?
Určitě! Na naší škole to dokážeme a vás
o tom lehce přesvědčíme v následujících
řádcích.
Odstartujeme krajským kolem výtvarné soutěže Nemocniční zajíček, které se
zúčastnilo 20 škol. Odborná porota měla
opravdu těžký úkol, a to vybrat ze 124
prací 24 nejlepších. Jedním z oceněných
byl i náš žák 1. stupně Vojta Obršál. Nejen, že získal diplom a cenu, ale radost
měl zejména z toho, že jeho výtvarné
dílo zútulňuje prostředí nemocným dětem
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
A další žáci na jeho úspěch navázali v
krajské soutěži O nejzdařilejší dílenský
výrobek. V kategorii starších žáků prokázal svoji šikovnost a s přehledem zvítězil
Adam Ferko. V kategorii mladších dosáhl
na 3. místo na bedně Josef Mirga. A rozjeli jsme to i ve výtvarné a literární soutěži
s názvem Bezpečný cyklista. Zasloužené
2. a 3. místo patřilo našim chlapcům Jozefu Menšíkovi a Lukáši Markovi. Ceny
jim osobně před „nastoupenou jednotkou“
předala poručík Mgr. Alena Kacálková,
zástupce Policie ČR.

A teď nastává ten správný čas na Den
otevřených dveří s příznačným květnovým názvem Rozkvetlá škola. Na jeho
přípravě se společně podíleli žáci i pedagogové. Návštěvníci se spontánně zapojili
do workshopů, ve kterých měli možnost si
vybrat z opravdu pestré nabídky kreativních, vědomostních i sportovních aktivit.
Školu si přišli prohlédnout zástupci města
Dobrušky, dále děti a paní učitelky z mateřských škol, bývalí žáci i zaměstnanci,
rodiče a prarodiče našich žáků, a v neposlední řadě i široká veřejnost.
Pomalu se blížíme do finále. Na projektový den Můj domácí mazlíček si

žáci přinesli do školy své nejlepší kamarády ze zvířecí říše. A tak s nimi do lavic
zasedli zakrslí králíčci, morčata, pejsci
a dokonce i andulka. A na závěr společně
navštívili minizoo v Domě dětí a mládeže
v Dobrušce.
A to nejlepší nakonec. Po několika
letech znovu otevřel své brány návštěvníkům závod Škoda Auto Kvasiny a my
jsme u toho samozřejmě nemohli chybět. Prohlédli jsme si svařovnu s roboty,
areál hasičů a jejich supermoderní vybavení a tréninkové centrum. Závěrečnou
třešinkou na dortu byla jízda superbem
s kombinovaným elektromotorem a spalovacím motorem. Ale to už jsme se přehoupli do června, kde na nás čekají další
zajímavé akce, o kterých vás samozřejmě
budeme informovat.
ZŠ Opočenská, Dobruška
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V ZUŠ to doslova frčelo
Je skvělé,
že doba už je
normální! Děje se toho totiž tolik! V dobrušské Základní umělecké škole to v uplynulých dnech doslova frčelo.
Děvčata se se svou choreografií „Odhodlání“ předvedla na krajské přehlídce
scénického tance mládeže a dospělých,
která se konala v Červeném Kostelci. Se
svými sólovými choreografiemi soutěžily
i Kristýna Šmídová a Magdalena Petrová.
Přivezly si, stejně jako z krajského kola
MŠMT, ocenění za scénografii.
O něco mladší dívky z tanečního oboru s choreografií Souznít reprezentovaly
nejenom ZUŠ, ale i naše město v ústředním kole scénického tance v Kutné Hoře.
Porota zde již ceny nerozdávala, ale moc
a moc chválila!
Absolutní vítěz
Významného úspěchu dosáhl Slavomír Bílek, který v ústředním kole soutěže
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve hře na dechové nástroje v Praze
vyhrál nejenom svou kategorii, ale stal
se i absolutním vítězem soutěže ve hře
na saxofon. V neděli 22. května se pak
vydal do hlavního města znovu, tentokrát
na koncert vítězů. Slávkovi, jeho učitelce
Hance Novotné i Lukáši Koblásovi, který jej doprovázel na klavír, patří veliká
gratulace! Osobně pogratuloval Slávkovi
i starosta Petr Lžíčař na slavnostním křtu
nové knihy Jiřího Macha, kde saxofonový
kvartet vystupoval.

ZUŠ Open 2022
Ve dnech 23.–28. května se v naší ZUŠ
konal ZUŠ Open 2022. Přehlídku zahájil
třídní houslový koncert učitelky Dagmar
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Prokopové. A bylo opravdu úžasné
slyšet všechny ročníky hrát společnou skladbu. V úterý 24. května
se po dvouleté pauze konaly dva
výchovné koncerty pro mateřské
školy. A „Cesta kolem světa“,
na kterou se děti spolu s našimi žáky a pedagogy vydaly, byla
opravdu velkolepá. Z Čech jsme
doputovali až do Ameriky – děti si
při poslední skladbě Oye como va
orchestru učitele Luboše Votroubka dokonce sami vyzkoušely hru na různé
perkusní nástroje.
Na čtvrtek 26. května jsme pozvali
do Kina 70 místní základní školy na koncert kapely učitele Vladimíra Tošovského.
A ohlasy? Kapela byla úžasná! A kdo ji
chce zažít naživo, má šanci – vystupuje
v Archlebových sadech v rámci letošního
dobrušského letního muzicírování v neděli 3. července od 18 hodin. Přijďte.
Rekordní zápis
Týden ZUŠ Open jsme zakončili sobotním zápisem pro příští školní rok. On-line
přihlášek dorazila skoro stovka. V pěti třídách po celé dopoledne probíhaly talentové zkoušky do všech oborů. Kapacita naší
ZUŠ je 450 žáků, a již posledních několik
let se pohybujeme na hranici. Zájem o studium v naší ZUŠ neupadá. A i po tomto
zápise jsme doplnili školu do maxima. Ti,
co se „dovnitř“ nedostali, nebo na zápis
zapomněli, mají možnost i na začátku nového školního roku.
Úžasný Revizor
V pondělí 6. června bylo „naše“ Kino
70. Od 18 hodin velký sál zcela zaplnili
diváci premiéry divadelního představení
našeho literárně-dramatického
oboru.
V režii učitele Jana
Holka byl v podání
našich již slavných herců viděn úžasný Revizor. Opravdu, byli neuvěřitelní! Pod taktovkou pana učitele jen kvetou, však to již
bylo čtvrté představení, které s ním sehráli.

Den s polskými kamarády
V pondělí 13. června se v Dobrušce
sešlo několik kulturních a společenských
akcí. Pro nás byl však hlavně ve znamení
česko-polské spolupráce. V rámci projektu „Mladá generace překračuje hranice“
do Dobrušky přijelo dvacet polských dětí
spolu s pěti dospělými. Připravili jsme
pro ně celodenní výtvarný program, který začal prohlídkou dobrušské radnice
a končil slavnostním rozloučením v sále
ZUŠ, kde se děti společně vyfotily spo-

lu se svými uměleckými díly. Celý den
strávily ve výtvarném ateliéru a na školní
zahradě. A i díky od města zapůjčenému
stanu jsme měli i venku, vzhledem k takřka celodennímu dešti, úplně úžasné zázemí. Věříme, že se jim u nás líbilo alespoň
tak, jako žákům ZŠ Františka Kupky při
návštěvě u nich. Polští přátelé si od nás
odvezli vedle zážitků ze street artu rovněž
trička a batoh s logem akce. Fotografie
z této zdařilé akce budou k vidění na připravované výstavě v budově Městského
úřadu na náměstí v Dobrušce. Jsou ale
i na webových stránkách školy.
Martina Rašková
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Dobrušské sluníčko
V sobotu 14. května se v dobrušské
sokolovně konal 27.
ročník amatérské nepostupové
taneční
soutěže Dobrušské sluníčko. Po dvouleté
odmlce se taneční skupiny z blízkého okolí
města Dobrušky mohly těšit na perníkové
odměny za vystoupení a ocenění tří vítězných skupin v jednotlivých tanečních kategoriích dle věku tanečníků a stylu tance.
Celkově se soutěže zúčastnilo přes dvě
stě tanečnic a tanečníků. Představilo se

D-RUSH

dvacet choreografií, které hodnotila pětičlenná porota složená
ze zástupců několika tanečních
stylů. I děti z tanečních kroužků z Domu dětí a mládeže
v Dobrušce na soutěži předvedly své vystoupení. Nejmladšími tanečníky byly děti
z kroužků Tanečních hrátek
od 3 do 6 let, které se umístily na 3. místě. Taneční skupina Melouňátka si ve své
kategorii vytančila 1. místo. Druhé místo obsadila taneční skupina Minisupress.
Starší žáci ze skupiny D-MEL I a D-MEL II
si rozdělili první a druhé místo v rámci
své věkové kategorie a děvčata ze skupiny
D-RUSH obsadila místo třetí. Za zmínku
stojí také úspěchy těchto tanečních skupin
na tanečních soutěžích v Rychnově nad
Kněžnou nebo v Týništi nad Orlicí. Rádi
bychom touto cestou poděkovali všem
vedoucím tanečních kolektivů, trenérům,
rodičům i tanečníkům, že i přes náročný
školní rok plný nemocí a karantén secvičili svá vystoupení a neztratili chuť se předvést a zasoutěžit si.
(pč)

D-MEL II.

D-MEL I.

Melouňátka a Minisupress

Územní kolo Zlaté
udice v Kopidlně
Územní (krajské) kolo rybářské soutěže Zlatá udice, se konalo ve dnech
20. až 22. května v Kopidlně. Družstvo
rybářů z Opočna s dětmi z rybářských
kroužků z Domu dětí a mládeže se celkově umístilo na 3. místě z osmi soutěžních
družstev. V jednotlivcích nejlépe uspěl
mezi dorostenci Jakub Bečvář, který svou
kategorii vyhrál a nominoval se na národní kolo do Vodňan. Jedná se o velký
úspěch a budeme Jakubovi držet palce,
aby nás úspěšně reprezentoval. V žákovské kategorii naši závodníci ve složení Marek Coufal, Radek Štěpán, Martin
Votroubek a Jaroslav Coufal obsadili 5.,
6., 16. a 20. místo. A v kategorii žákyň
Ester Ruprechtová skončila pátá. Všichni
naši závodníci jsou ve svých kategoriích
mladí a mohou se ještě několikrát zúčastnit příštích ročníků Zlaté udice. Věříme,
že nabyté zkušenosti zúročí.
Pavel Marek,
předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Děti z Dobrušky a okolí slavily svůj den D v pohádkovém lese
Obyčejný les pod vrcholkem Chlum
v Mělčanech se v sobotu 4. června po ránu
proměnil v les pohádkový. Doslova zázračnou proměnu měl „na svědomí“ Dům
dětí a mládeže, který tím pozval nejmenší
holčičky i kluky k společné oslavě Mezinárodního dne dětí - vše začínalo i končilo na táborové základě.
Hned na startu obdržel každý malý
účastník startovní list a plánek pohádkového lesa s patnácti stanovišti, která bylo
potřeba navštívit. U královny s králem
sázely děti kytičky do záhonů, u kočičky
házely barevné kroužky na stejně barevné cíle, u šaška skákaly „lesního panáka“,
u berušek hledaly jejich malé kamarádky
v lese, Fioně od Shreka donesly vajíčka
k snídani, Makové panence a Emanuelovi
zdobily motýlí křídla.
Ve Zlatém potoce je čekal vodník
a musely za ním dokonce až doprostřed
toku, princezničkám pomáhaly navlékat
rozsypané korále, s Mankou vařily dob-

roty pro Rumcajse
a Cipíska, u čaroděje poznávaly ingredience pro zázračné
lektvary, s Popelkou
třídily
potraviny
sesypané do jedné
ošatky, ježibabě pro
změnu namalovaly
perníčky na chaloupku,
Karkulce sháněly po lese
dobroty
schované
vlkem, dvě včelky
Máji je prosily o sesbírání kytiček na med
a Křemílkovi s Vochomůrkou pověsily
vyprané prádlo.
Za každý splněný úkol následovalo
pohádkové razítko. Teprve, když byla zaplněna všechna prázdná políčka, věděly
děti, že mohou spěchat za pohádkovou
babičkou, která je odměnila diplomem
a dobrotami. Ty se náramně hodily, proto-

že trasa to nebyla jednoduchá a její zdolání trvalo nejméně půldruhé hodiny.
Rozzářené dětské oči (a bylo jich těžko
uvěřitelných téměř dvě stě dvacet párů)
a nadšené vyprávění zážitků bylo pro
změnu největší odměnou jak pro organizátory, tak pro maminky, tatínky nebo třeba babičky, díky nimž překročil jistojistě
počet účastníků pětistovku.
(eda)
21
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Oslava třiceti let Diecézní charity Hradec Králové
Na oslavy 30. výročí charity v Královéhradecké
diecézi
dorazilo do poutního
místa Koclířov přes
300 účastníků a hostů.
Po slavnostní a děkovné mši svaté bylo oceněno 21 pracovníků
charit z celé diecéze za obětavou službu
v charitě. Jsou to profesionálové se srdcem
na dlani, kteří denně zajišťují služby pro
potřebné a nemocné - pečovatelé, zdravotníci, sociální pracovníci i projektoví manažeři a administrativní pracovníci.
Na oslavy přijeli také hosté z německého Hechingenu, kteří nám pomáhali rozjet první charitní služby. Arcibiskupové
z Indie Moras a Machado převzali rovněž
charitní ocenění a děkovali za veškerou
podporu chudých dětí v Indii. Přítomné

pozdravili také prezident Charity ČR Pavel Posád a hradecký biskup Jan Vokál,
kteří ocenili činnost charity. Oslavy završil odpolední koncert písničkáře Slávka
Klecandra a beseda s indickými arcibiskupy o Adopci na dálku. Akci doprovodila také výstava příběhů „Pomáháme vám

Poděkování
Vážení páni ředitelé Real TOP Praha,
společnosti Reklama MH a firmy M&T,
velice vám všem děkuji za dar v hodnotě 100 000 Kč, kterým jste podpořili
naši činnost. Vážím si důvěry, kterou jste
nám projevili tím, že jste se prostě rozhodli nám dát podporu a dali. Bez velkých řečí, bez mých žádostí a proseb,

srdcem už 30 let“ a jarmark výrobků klientů charitních dílen a center z Rychnova,
Nových Hradů a Červeného Kostelce.
Oslav v Koclířově se zúčastnil rovněž
charitní dobrušský tým. Velmi nás potěšilo, že mezi oceněnými byla naše kolegyně
Bc. Teresa Jiroušková, která pracuje jako
sociální pracovnice od vzniku Farní charity Dobruška v roce 2011. Od toho roku
vede terénní službu osobní asistence. Tuto
službu spolu s ředitelkou založila, nastavila a postupem času rozšířila její rozsah
do dnešní podoby. Je to její další dítě,
o které s láskou pečuje, a to i když je momentálně na mateřské dovolené. Udělené
ocenění je poděkováním za její dlouholetou práci a rovněž velkým vyznamenáním
pro celou naši organizaci.
Ing. Jana Poláčková,
ředitelka Farní charity Dobruška
bez únavného papírování. Toto se mi
nestává každý den, a proto je to pro nás
vzácné. Chci vás ujistit, že peníze poslouží dobré věci, použijeme je na pomoc seniorům a na námi poskytované
charitní služby. Přeji vám vše dobré,
ať jste zdrávi a daří se vašim firmám.
S úctou a díkem
Ing. Jana Poláčková,
ředitelka Farní charity Dobruška

V pátek 27. května se na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce uskutečnil
charitativní fotbalový zápas staré gardy SK Dobruška s Realem TOP Praha. Při této
příležitosti Ivo Ulich a Alexandr Smita předali Ing. Kateřině Hrnčířové z Farní charity
Dobruška šek na 100 000 korun.

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Prázdninová pozvání
Spolky Doteky naděje a Městská organizace seniorů Dobruška pro vás mají prázdninová pozvání. Těšíme se na společné chvíle a zážitky.
NA SLOVÍČKO
Ve středu 13. července se od 9.30 hodin sejdeme v Rýdlově vile na tradičním posezení. Podávat se budou letní ovocné
dobroty.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 21. července v 16 hodin na vás bude čekat v Rýdlově vile host, který nás naučí namíchat letní alko i nealko nápoje.
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PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
V sobotu 9. července se vydáme na výlet do Prahy. Díky
většímu autobusu máme ještě několik málo volných míst. Pokud se k nám chcete přidat, neváhejte se svým přihlášením
na níže uvedené kontakty. A co nás čeká? Navštívíme Břevnovský klášter, kabinovou lanovkou vyjedeme na Petřín,
ve zmrzlinárně ochutnáme netradiční příchutě zmrzlin a zajedeme i na Kampu, kde navštívíme Werichovu vilu.
Přejeme letní dny plné úsměvů, radosti a optimismu.
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
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V červnu oslavila významné životní jubileum
Alena Mervartová

65 let

Dobruška, Pulická

V červenci oslaví významná životní jubilea
Anna Dršková
Jaroslav Svoboda
Josef Hampl
Ing. Dimitrij Pago
Stanislav Vlk
Milena Říčařová
Mgr. Helena Martináková
Alena Jeriová
Alicja Wasilewska
Július Puška
Miluše Dvořáková
Bohuslav Štěpán
Helena Skočdopolová
Mgr. Olga Francová

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

Dobruška, Družstevní
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Čs. odboje
Dobruška, Mírová
Dobruška, Solnická
Dobruška, Belveder
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Křovická
Dobruška, Orlická
Dobruška, Radima Drejsla
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Jiráskova
Dobruška, Pulická
Dobruška, Za Universitou

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

Vstřícná a přívětivá Dobruška
Počátkem června zavítala do našeho kraje čestná členka spolku Abakus Opočno paní Narcis Delcroix, dlouhodobě žijící v zahraničí. Před lety dostala od maminky své kamarádky (dobrušské
rodačky) knížku o Františku Vladislavu Hekovi s doporučením,
aby při návštěvě vlasti neopomněla zajet do Dobrušky. Stalo se
tak letos, po více než třiceti letech. O to milejší bylo její překvapení, že jí průvodcem po městě byl Pavel Štěpán, který dárkyni
knihy znal od dětství. S vedoucí Vlastivědného muzea Pavlou
Skalickou dokázali, že Dobruška je městem přívětivým a pohostinným. Vyřizuji od paní Delcroix velké poděkování a přidávám
se k němu. Krásné vzpomínky jí budou odměnou za práci, kterou
sama přispívá k naší dobré pověsti v cizině.
Jiří Králíček, předseda spolku ABAKUS,
autor projektu Rodný kraj Františka Kupky

Paní Narcis Delcroix při návštěvě v rodném domku F. Vl. Heka.

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V květnu z našich řad odešli
Jiří Krawciw
Dana Fuchsová
Vladimír Svoboda
Hana Konířová
Vilma Kováčová

1953
1954
1940
1953
1929

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

Dřevěná socha připomíná
památku herce
V minulých dnech jsme si připomněli
nedožité 90. narozeniny českého herce, rodáka z nedaleké Osečnice, pana Miroslava
Zounara.
Miroslav Zounar se narodil 15. června
v roce 1932. Náhoda tomu chtěla, že 16.
června 2022 spatřil poprvé v celé svojí
kráse v hudebním divadle Karlín muzikál
Slunce seno, jahody (od původních autorů
Petra Markova, Zdeňka Trošky, Karla Vágnera, a po nově s hudbou Ondřeje G. Brzobohatého) podle původního scénáře filmu,
kde mu role charismatického předsedy JZD ve stylu Garyho
Coopera vynesla nekonečnou filmovou popularitu.
Mistr Zounar má ovšem zásluhy i na našem dobrušském divadelním počínání. V roce 1997 uvedl místní divadelní soubor
ke 160. výročí ochotnického divadla v Dobrušce klasickou hru
od J. K. Tyla: Strakonický dudák, báchorku o pěti jednáních, a to
v režii a původní úpravě Vladislava Balcara (premiéra 28. 11.
1997). Jednu z hlavních rolí, roli Kalafuny, venkovského muzikanta, ztvárnil právě Miroslav Zounar jako host.

V rodné Osečnici mu v pátek 17. června byla na věčnou památku, za přítomnosti jeho syna Martina a vnučky Klaudie,
odhalena dřevěná socha v životní velikosti, kterou vytvořil motorovou pilou Jan Paďour z Jaroměře.
Vy, kteří jste Miroslava Zounara znali, uctěte jeho památku
a poděkujte mu s námi za vše, co udělal pro náš kraj, který miloval, a vždy se do něj rád vracel.
Za všechny divadelníky - Pavel Štěpán
23
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na renesanční radnici na náměstí F. L. Věka se v pátek
10. června uskutečnilo vítání nových občánků města Dobrušky,
kterého se zúčastnily následující děti:
Horáková Anna
Dobruška, Spáleniště
Macková Zora
Dobruška, K. Michla
Dawiec Teo
Dobruška, Domašínská
Doležalová Magdaléna Dobruška, Domašínská
Čančara Daniel
Dobruška, Kostelní
Stolínová Diana
Dobruška, Javorová

24

Janů Karolína
Řičářová Olga
Hladík Dominik
Kadlecová Kamila

Dobruška, Družstevní
Dobruška, Družstevní
Dobruška, K. Michla
Dobruška, Solnická

Při každém vítání občánků se pořizují fotografie dětí s rodiči
a DVD se záznamem celého obřadu. Upozorňujeme rodiče a příbuzné, že si je mohou zdarma vyzvednout na odboru dopravy
a správy vnitřních věcí – matrice.
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ZE SPORTU
Národní házená slaví titul a postup mezi elitu
Oddíl národní házené T.J. Sokol Dobruška
má za sebou nadmíru
vydařenou sezonu. Prvoligové ženy získaly po osmi letech mistrovský titul, tento
úspěch podtrhli druholigoví muži postupem mezi elitu.
Zlato po osmi letech
V letošním soutěžním ročníku byla
první liga rozdělena na 4 skupiny (2 západní a 2 východní), kde se spolu týmy
utkaly systémem každý s každým. První dva týmy z každé skupiny postoupily
do finálové skupiny, kde se osm týmů
utkalo opět systémem každý s každým
o titul. Týmy, které se ve skupině umístily třetí a hůře, spolu vytvořily další dvě
skupiny (východní a západní), v nichž se
rozhodovalo o sestupu z ligy.
Dobrušské házenkářky, vedené trenérskou dvojicí Jiří Sychrovský a Božena
Laštovičková, nastupovaly v pravidelné
sestavě v bráně Helena Kočová, na obraně
Dagmar Drašnarová, Žaneta Krejčí Václavková (hostující z Náchoda), Johana
Bašová, Denisa Rydlová, Alexandra Svobodová, v útoku kapitánka Andrea Henclová, Nela Lebedová, Barbora Jelenová,
Nikol Malošíková a Barbora Petrová. Během podzimu se do sestavy útoku vrátila
po porodu Petra Vošlajerová, dále v útoku
nastupovala Kateřina Čtvrtečková, která však kvůli zranění již příliš nezasáhla
do jarní části. Občasně s týmem nastupovaly dorostenecké hráčky: v bráně Michaela Antošová, na obraně Petra Klučková,
Kristýna Domáčková a v útoku Michaela
Bezvodová a Karin Kudláčková. V bráně
občas vypomohla Veronika Židová.

Kapitánka Andrea Henclová s mistrovským pohárem.

Mistrovský tým dobrušských házenkářek se po závěrečném utkání raduje ze zlatých medailí a pohárů.
Základní skupinou proplula Dobruška Cesta za postupem do I. ligy
Po mnohaletém snažení se to dobsuverénně bez ztráty kytičky a zajistila si
v konkurenci Hlinska, Vracova, Pustějova rušským házenkářům konečně povedlo!
a Studénky jednoznačný postup do finálo- Ovládli II. ligu mužů - skupina B a zajistili si postup do I. ligy.
vé skupiny.
Snaha o postup do nejvyšší soutěže
Ve finálové skupině na dobrušské hráčky čekaly týmy Tymákova, Přeštic, Krčí- začala před pěti lety v sezoně 2017/18,
kdy Dobruška skončila na 2. místě o bod
na, Staré Vsi, Blovic, Bakova a Hlinska.
„I když jsme v každém zápase toužily za postupující Studénkou. Postup se nevyhrát, tak jsme se před sezonou nepo- konal z důvodu nezvládnutého prvního
važovaly za favoritky soutěže. Jakouko- utkání ve Studénce a posledního utkání
liv medaili jsme považovaly za úspěch. se Svinovem. Následující sezonu měla
Žhavými kandidáty na titul byly spíše Dobruška skvěle rozjetou a válcovala
soupeřky z Tymákova a z Přeštic. Jak to II. ligu, ovšem zisk pouhého jednoho
tak bývá, ne vždy se vše dařilo a ne vždy bodu z posledních třech zápasů znamenal
mohly všechny hráčky naplno nastoupit odsun na druhé místo a postup mezi elitu
do utkání. Měly jsme ohromné štěstí, že slavil ostravský Svinov. V dalších dvou
slabé chvilky jsme si vybraly se slabšími sezonách se vždy odehrál pouze podzim
soupeři a v rozhodujících zápasech právě a jaro nebylo možné dohrát z důvodu
s Tymákovem a Přešticemi se nám vcelku vládních nařízení spojených s epidemicdařilo a celý tým podal velmi dobrý vý- kou situací, a proto došlo k anulování
kon. Suverénně nejlépe nám vyšlo domácí
utkání s Tymákovem, kde jsme soupeře
přehrály 21:16. V odvetném utkání byl
průběh daleko vyrovnanější, kdy se skóre
přelévalo z jedné strany na druhou, ale nakonec jsme opět získaly dva body po výhře 26:23. S Přešticemi jsme doma celý
zápas vyhrávaly až do závěrečného skóre
21:18. V Přešticích jsme v závěru utkání
několika vlastními chybami nechaly soupeře utkání otočit a prohrály jsme 22:21.
Jelikož jsme my i Přeštice s ostatními soupeři vyhrály, tak o zlaté medaili rozhodl
rozdíl ve skóre vzájemných zápasů. Nakonec jsme se radovaly z titulu my,“ popsala Souboj v klíčovém utkání Dobruška – Vítcestu za zlatem zkušená Petra Vošlajerová. kovice.
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ročníků. O to byla větší rána pro dobrušské házenkáře, když po podzimní části
sezony v obou ročnících vedli tabulku
a v týmu byla vítězná nálada. Jenže opět
se postup nemohl slavit.
„Ročník 2021/22 vypadal, že by se
vše mohlo vrátit do normálu a sezona
by se mohla dohrát. Jenže před samotným startem přišla rána do dobrušského
mančaftu v podobě dlouhodobého zranění kolena brankářské jedničky posledních
třech sezon. Naštěstí se tuto vzniklou trhlinu v kádru povedlo velmi dobře zalepit
brankářskou dvojicí Michal Urban a Josef
Nejman. Dobruška měla na podzim šestizápasovou vítěznou sérii, kterou přetrhly
až Vítkovice. Byla to jediná naše porážka. Přezimovali jsme na druhém místě se
shodným počtem bodů jako vedoucí Vítkovice,“ vrátil se k úvodu sezony Tomáš
Preclík.
Jarní boje začaly snad nejtěžším zápasem s Pustějovem, který sice skončil
v celkové tabulce předposlední, ale své
body získal se soupeři z popředí tabulky.
V nepříliš atraktivním utkání se povedlo
Dobrušce zvítězit. Zvládla i klíčový víkend v Brně, kde porazila Moravskou Slavii i Draken.
„Tři kola před koncem jsme měli
na Vítkovice a Moravskou Slavii náskok
šesti bodů. Klíčová odveta s Vítkovicemi
se nám povedla na výbornou a již v půlce druhého poločasu bylo rozhodnuto.
Toto vítězství tak zařídilo dlouho vysněný postup do nejvyšší soutěže! Poslední dva zápasy na tom už nemohly nic
změnit. V nich dostali šanci hráči, kteří

Házenkáři T.J. Sokol Dobruška - horní řada (zleva): Josef Verner, Josef Nejman, Jakub
Šrenk, Tomáš Preclík, Vojtěch Dubský, Jan Verner, Jan Tomáš, Tomáš Holanec, Martin
Bašek a Pavel Holada. Dolní řada (zleva): Lukáš Tošovský, Radim Dolejší, Josef Tomáš, Jiří Ježek, Petr Ruml, Josef Morávek a Michal Urban.
nejsou v základní sestavě, a mladí, kteří jsou perspektivou do budoucna. A nevedli si vůbec špatně. Vítězství 23:18 nad
1. NH Brno a 22:21 nad Chropyní jen pečetilo první příčku v II. lize mužů sk. B
a cestu do nejvyšší soutěže,“ popsal závěr
soutěže Tomáš Preclík.
Následující sezona bude velkou výzvou pro hráče a též zajímavým srovnáním s top celky. Zároveň bude po letech
k vidění prvoligové derby mezi Dobruš-

kou a Krčínem, ve kterém hostuje několik
borců z Dobrušky, kteří pomohli novoměstským sousedům do letošního finále
I. ligy. Nechme se překvapit, jak dobrušští
házenkáři napíšou novou kapitolu svého
působení v I. lize a jak se jim povede prosadit mezi elitou.
Poděkování patří nejen všem hráčům
a hráčkám, ale i trenérům za sezonu, která
se nesmazatelně zapsala do historie dobrušské házené.
(dr)

Přespolnímu běhu areálem zdraví v Cháborách kraloval
suverénně Jaromír Hradecký ze Skutče
Absolutním vítězem jedenačtyřicátého
ročníku přespolního běhu areálem zdraví
o putovní pohár SH ČMS - Sboru dobro-

volných hasičů v Cháborách se stal Jaromír Hradecký, jenž získal hlavní cenu
- putovní pohár.

Absolutní vítěz Jaromír Hradecký převzal
putovní pohár od starostky obce Podbřezí
Ester Horákové a ředitele závodu Jaroslava Světlíka.

Start. Jedenačtyřicátého ročníku cháborského běhu zúčastnilo celkem 109 atletů všech
věkových kategorií.
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Vytrvalec ze Skutče na desetikilometrové trati jako jediný pokořil hranici
čtyřiceti minut a cílem proběhl suverénně první v čase 37:54,7. Na trati 3330
metrů kralovali Kateřina Černíková
z Cyklo Tony Náchod (14:46,7) a Jan
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Kateřina Černíková - nejrychlejší žena
na trati 3330 metrů.
Všetička z Lisports Teamu (13:06,1).
Na start závodu, který byl součástí
34. ročníku Velké ceny východních
Čech v bězích, se postavilo celkem 109

závodnic a závodníků všech věkových
kategorií. Nejstarším účastníkem byl Stanislav Doležal z BK Pardubice – ročník
1938!
„Letošní ročník našeho běhu se uskutečnil na počest 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Cháborách
a za finanční podpory Královéhradeckého
kraje. Jsme rádi, že do našeho sportovního
areálu našlo cestu více než sto závodníků
všech věkových kategorií – od nejmenší po veterány. Všem patří poděkování
za účast a výkony. Všechny zvu na příští ročník, který se uskuteční v neděli
11. června,“ sdělil ředitel závodu Jaroslav
Svědík.
Kompletní výsledky běhu 41. ročníku
cháborského závodu najdete na https://
ceskybeh.cz/vysledky/prespolni-beh-arealem-zdravi-chabory-2022.
(dr)

Vítězný Jan Všetička probíhá cílem běhu
na 3330 metrů.

Úspěšná fotbalová sezona
Po dvou nedokončených fotbalových
sezonách kvůli epidemii nemoci covid-19
se soutěže v kraji i v okrese tentokrát
dohrály kompletně. Z pohledu týmů SK
Dobruška skončil uplynulý ročník vcelku
úspěšně – áčko skončilo v nejvyšší kraj-

ské soutěži na 8. místě a B-tým uchoval
účast v okresním přeboru II. třídy.
Dobrušský fotbalový A-tým se ziskem 42 bodů obsadil 8. místo v krajském
přeboru. „Umístění v první polovině tabulky nejvyšší krajské fotbalové soutěže

se dá hodnotit jako úspěch. Kostra týmu
byla dobře složena, byl to mix zkušeností a mládí, což do sebe poměrně slušně
zapadlo. Zkušení borci jako Karal, Moník, Krahulec, Pěnička a Dvořák tvořili
pevnou kostru, velmi dobře sekundovali
mladíci Maty Brožek, Tom Štětina a Vojta Bílek, dobrušský objev jarní části
sezony. Laťka pro další sezonu je nastavena poměrně vysoko,“ řekl Petr Jánský,
trenér A-týmu.
B-tým SK Dobruška v nejvyšší okresní
fotbalové soutěži skončil na dvanáctém
místě, když získal 28 bodů. „Asi největším pozitivem uplynulé sezony je, že se
rezervnímu týmu podařilo udržet okresní
přebor. Cílem bylo hrát klidný střed tabulky, ale nakonec jsme bojovali o záchranu.
Máme silný ročník 2002 a tito hráči mají
v budoucnu tvořit kádr áčka. Ne všem
se posun do mužů podařil, a zůstali tak
za naším očekáváním. Měli jsme světlé
chvilky, kdy jsme se šňůrou 12 bodů odlepili ode dna tabulky, ale postupně jsme
se po odchodu některých opor opět tabulkou propadli. Pro příští ročník nás čeká
spousta práce. Věřím, že sezona bude
úspěšnější,“ přeje se Vladimír Zrzavý,
trenér B-týmu.
(dr)
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Open Air Cup Dobruska
ˇ

7. ročník největšího ﬂorbalového turnaje 3+1 pod širým nebem v Č
ČR!

220 TÝMŮ z celé ČR a Slovenska

SOBOTA 2.7. TURNAJ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ - U11, U13, B15, B17, G15

PONDĚLÍ 4.7. 1. HRACÍ DEN + ÚVODNÍ VEČER
16:00 - 20:00 Zápasy ve skupinách
20:30 Koncert THE APPLES - Girls

Rock!
+ rocková zábava Teplá Buchta

ÚTERÝ 5.7. 2. HRACÍ DEN
08:30 - 19:30 Zápasy ve skupinách
21:00 Turnajová párty

s PohodeX Teamem

STŘEDA 6.7. FINÁLOVÝ DEN
09:00 - 18:00 Poslední zápasy skupin + zápasy play - off
Přesný rozpis všech zápasů
naleznete na www.openaircup.cz

www.openaircup.cz

4. - 6. července 2022

Městský stadion Václava Šperla DOBRUŠKA
OPEN AIR CUP
DOBRUŠKA
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@OPENAIRCUPDOBRUSKA
#OPENAIRCUPDOBRUSKA
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
červenec 2022

přehled akcí

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 /
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. 603 373 752.
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, poslední prohlídka v 16:30. 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.
AKCE V ČERVENCI
VÝSTAVA PŘÍBEH JEDNOHO DOMU
1. května až 31. října
Sklep rodného domu Františka Vladislava Heka (vstup přes
domek v provozní době).
Roll-upová výstava přibližující dějiny kulturní památky Rodný
dům Františka Vladislava Heka doplněná o předměty z původní
expozice a modely stavby. Zajímá vás, jak se z obytného domu
před 50 lety stala expozice a co dalšího v Dobrušce připomíná
slavného rodáka? Nechte se k nám pozvat.
VÝSTAVA ŽIDOVSKÉ A EXOTICKÉ MOTIVY V TVORBĚ
VĚRY JIČÍNSKÉ
7. – 31. července, malý sál Společenského centra – Kina 70
Vernisáž proběhne v úterý 12. července v 17.00
Výstava obrazů, kreseb a sběratelských předmětů malířky, která prožila mnoho šťastných let v Dobrušce. Tentokrát uvidíte
obrazy z jejích cest na Slovensko, židovská témata, portréty
exotických modelů či jiné cizokrajné motivy. Přijďte se nechat
vtáhnout do dálek. Vstup volný. Výstava bude otevřena v provozní době Společenského centra – Kina 70.

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO (BĚSTVINY – LES HALÍN)
Čtvrtek 21. července v 18.00
Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí! Co lze vyčíst z terénních reliktů středověkých hradišť nebo pravěkých mohylníků? Chcete
se dozvědět, jak probíhalo dolování ve středověku, nebo vidět
nejstarší jeskynní malby v ČR? Na všech výpravách vás budou
provázet zkušení archeologové, kteří vás svým vyprávěním přenesou do dob dávno minulých. Procházka po mohylníku Halín
s předním odborníkem, archeologem Mgr. Bohumírem Dragounem. Sraz na autobusové zastávce Běstviny v 18:00.
LETNÍ DĚTSKÁ HRA
TAJEMSTVÍ MYŠKY FRANTIŠKY
Červenec – září, všechny objekty muzea a knihovny v provozní době.
Toulej se po Dobrušce za tajemstvími myšky Františky. Myška se
přiznala, že kdysi dávno občas ohlodávala knížky Františka Vladislava Heka a ledacos u toho zaslechla. Teď přebíhá za knížkami od muzea ke knihovně a šeptá dětem úkoly. Za odhalení všech
jejích tajemství získáš malou odměnu. Herní karty a pokyny budou k dispozici v informačním centru Dobruška od 1. července.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668
KŘEST KNIHY TAJEMNÉ ORLICKÉ HORY
(autor Jiří Mach)
Úterý 19. července v 17.00
Další kniha je na světě!
Vlastivědné muzeum v Dobrušce zve na křest knihy Jiřího Macha Tajemné Orlické hory.
Nová knížka zve do krásného kraje pod jedněmi z věnce našich
pohraničních hor. Stejně jako v dřívějších publikacích neuniká
její pozornosti zejména minulost Orlických hor a jejich podhůří,
ale tentokrát je autorovo vyprávění zaměřeno velmi specificky.
Zabývá se totiž událostmi, které jsou nějakým způsobem obestřeny závojem tajemství, většinou neodhaleného, nebo odhaleného
jenom částečně. Vždy však zůstává ještě nějaký otazník, který
může otevřít prostor a posloužit čtenářově fantazii.
Hudební doprovod: Alena Moravcová. Moderuje Pavla Skalická.
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LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
VÝSTAVA KRVAVÝ ROMÁN
7. června až 29. července
Místo konání: Lapidárium Městského úřadu Dobruška,
nám. F. L. Věka 11 (výstava je volně přístupná v otvírací době
městského úřadu). 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
KRVAVÝ ROMÁN
Čtvrtek 14. července v 16.00
Hudební doprovod: Ladislav Horký – koktejl kramářských písní zabývajících se mordy. Výstavou provede kurátorka a autorka
doprovodné publikace Mgr. Hana Klimešová (Regionální muzeum v Litomyšli). Občerstvení zajištěno.
UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu
poskytne kurátor František Nagy – tel. 721 537 933.

Výstava ve foyer knihovny na měsíc červenec a srpen:
PO RŮZNÝCH CESTÁCH
fotografie JIŘÍHO ŠTĚPÁNA
„Nic platno, chceš-li poznat
cizí kraj, musíš vystoupit
z auta a ubírat se pěšourem,
na kole, autobusem nebo lodí;
dálnice protínají krajinu řezem tak říkajíc chirurgickým,
kdežto prašné cesty a řeky ji
prostupují organicky, stezkami, kterými se po staletí ubíral život.
Vidíš z auta krajinu jednotvárnou a bez kouzla; rozběhni se po ní
jinými cestami, a objevíš v ní stromy, lidi, vesnice, kus dějin,
a dokonce světlo i duši kraje.“ Karel Čapek
Městská knihovna na letní měsíce zařadila tematickou fotografickou výstavu příležitostného cestovatele a nadšeného fotografa
Jiřího Štěpána mapující jeho cesty po Evropě.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
MINECRAFT dobrodružství v podivném lese – od 1. srpna
do 5. srpna a od 8. srpna do 12. srpna – všestranně zaměřený stanový tábor v Mělčanech pro děti od 1. do 7. třídy. Děti se mohou
hlásit i na jednotlivé týdny
Víkendový řezbářský kurz – na táborové základně v Mělčanech pátek 5. srpna od 18 hodin do neděle 7. srpna do 16 hod.
Taneční tábor- Kamerám neutečeš! – Od 14. srpna – 21. srpna,
ubytování v rekreačním zařízení Radost v Plasnicích, vhodné pro
děti od 1. třídy.
Nabídka zájmových kroužků a přihlášky pro školní rok 20222023 budou k dispozici v DDM od 1. září.
Přihlášky a bližší informace v DDM,
Domašínská 363, ☎ 494 621 505 📞 605 396 466

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, středa, pátek 8.30 – 11.30
30

IXKO
IXKO - Církev bratrská v Dobrušce
Dobruška, Zd. Nejedlého 574, tel. 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.
Ostatní setkání během letních prázdnin budou dle dohody.
Aktuální program najdete na našem webu.
Změna programu vyhrazena.
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Pátek 1. července ve 20.00
Neděle 3. července ve 20.00
PREZIDENTKA
Repríza nové české romantické komedie od režiséra Rudolfa
Havlíka. Kateřina Čechová (Anna Geislerová), historicky první
česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Mládeži přístupný.
Vstupné 150 Kč. 98 min.
Sobota 2. července v 17.30
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Premiéra americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 88 min. České znění.
Sobota 2. července ve 20.00
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
Premiéra české komedie. Ve filmu se vrátí parta kamarádů prvního filmu. Z předchozích událostí se už trochu oklepali a v létě
vyrazí na proslulou Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kč. 90 min.
Neděle 3. července v 17.30
RAKEŤÁK
Repríza amerického animovaného rodinného dobrodružného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 105 min. České znění.
MIMOŘÁDNÁ SVÁTEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Úterý 5. července ve 20.00
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
Repríza české komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min
Středa 6. července v 17.30
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Premiéra americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 88 min. České znění.
Čtvrtek 7. července ve 20.00
Sobota 9. července ve 20.00
ŘEKNI TO PSEM
Premiéra české romantické komedie nejenom pro „pejskaře.“
Dita (Berenika Kohoutová) místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa (Igor Orozovič) mladou border kólii,
přestože nikdy žádného psa nechtěla. Dále hrají: Štěpán Benoni,
Hana Vagnerová, Jiří Lábus, Taťjana Medvecká, Veronika Žilková a mnoho dalších. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 85 min.
Pátek 8. července ve 20.00
PLNÁ 6
Premiéra českého sportovního dokumentu od režiséra Adama
Sejka. Kamil Holán je aktuálně jedním z nejlepších českých motocyklových závodníků na přírodních okruzích. Přestože jeho
materiální možnosti a zázemí ani zdaleka nedosahují úrovně světových továrních jezdců, na nejtěžších roadracingových tratích
jako je Isle of Man, je schopen se jim vyrovnat. Dokumentární
portrét vypráví příběh muže z obyčejných poměrů, který podlehl
vášni rychlosti a podřídil jí svůj život i tělo. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kč. 80 min.
Sobota 9. července v 17.30
NÁMĚSÍČNÍCI
Premiéra německého animovaného filmu pro všechny generace.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 85 min. České znění.
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Neděle 10. července v 17.30
THOR: LÁSKA JAKO HROM
Premiéra amerického dobrodružného akčního filmu. Thor (Chris
Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení
vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický
zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik
bohů. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 119 min. České znění.
Neděle 10. července ve 20.00
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Repríza zběsilé akční komedie ČR. Tři Tygři zaseknou drápy humoru
i do filmových pláten! Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 107 min.
Čtvrtek 14. července ve 20.00
Pátek 15. července ve 20.00
HÁDKOVI
Premiéra české komedie. Když se sejde rodina, je to vždy radost.
Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který
je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. V hlavních
rolích: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka a jiní. Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kč. 90 min.
Sobota 16. července v 17.30
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Repríza americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 88 min. České znění.
Sobota 16. července ve 20.00
ČERNÝ TELEFON
Premiéra amerického hororového filmu. Finney Shaw je normální třináctiletý kluk, kterému změní život sadistický vrah, jenž ho
unese a uvězní ve zvukotěsném sklepě, kde nemá smysl volat
o pomoc. Mládeži nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 102 min.

Čtvrtek 28. července ve 20.00
VELKÁ PREMIÉRA
Repríza české komedie od režiséra Miroslava Krobota. Mládeži
přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.
Pátek 29. července ve 20.00
TOP GUN: MAVERICK
Repríza amerického dramatického akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 131 min. České znění.
Sobota 30. července v 17.30
Neděle 31. července v 17.30
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Premiéra americké animované akční dobrodružné rodinné komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min. České znění.
Sobota 30. července ve 20.00
ČERNÝ TELEFON
Repríza amerického hororového filmu. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 140 Kč. 102 min.
Neděle 31. července ve 20.00
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Repríza zběsilé akční komedie ČR. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kč. 107 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 je otevřena v provozních hodinách Kina 70 a na požádání.

Neděle 17. července v 17.30
RAKEŤÁK
Repríza amerického animovaného rodinného dobrodružného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 105 min. České znění.
Neděle 17. července ve 20.00
PREZIDENTKA
Repríza české romantické komedie od režiséra Rudolfa Havlíka.
Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kč. 98 min.
Čtvrtek 21. července ve 20.00
Pátek 22. července ve 20.00
VELKÁ PREMIÉRA
Premiéra české komedie od režiséra Miroslava Krobota. Herec
Pavel Šnajdr (Pavel Šimčík) má rád improvizaci a stand-up. Hraní si užívá i v normálním životě. Miluje uvádět lidi do rozpaků
a vytvářet trapné situace, což ovšem mnozí špatně snáší. Mládeži
přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.
Sobota 23. července v 17.30
RAKEŤÁK
Repríza amerického animovaného rodinného dobrodružného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 105 min. České znění.
Sobota 23. července ve 20.00
KDYBY RADŠI HOŘELO
Repríza české dramatické komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kč. 84 min.
Neděle 24. července v 17.30
THOR: LÁSKA JAKO HROM
Repríza amerického dobrodružného akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 119 min. České znění.
Neděle 24. července ve 20.00
HÁDKOVI
Repríza české komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.
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VÝSTAVA ŽIDOVSKÉ A EXOTICKÉ MOTIVY
V TVORBĚ VĚRY JIČÍNSKÉ
7. – 31. července, malý sál Společenského centra – Kina 70
Vernisáž se uskuteční v úterý 12. července v 17.00
Výstava obrazů, kreseb a sběratelských předmětů malířky, která prožila mnoho šťastných let v Dobrušce. Tentokrát uvidíte
obrazy z jejích cest na Slovensko, židovská témata, portréty
exotických modelů či jiné cizokrajné motivy. Přijďte se nechat
vtáhnout do dálek. Vstup volný. Výstava bude otevřena v provozní době Společenského centra – Kina 70.
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SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
KRYTÝ BAZÉN
A LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
Provozní doba – červenec
LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Otevřeno denně od 9 do 19 hodin.
KRYTÝ BAZÉN PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN
Ranní plavání, aquaerobic a spinning se v červenci nekoná.
SAUNA
úterý
12.00 – 19.00 ženy
středa
12.00 – 19.00 muži
čtvrtek
12.00 – 19.00 společná
Kontakt na saunérky - tel. č. 770 185 160.
Sledujte webové stránky www.bazen.mestodobruska.cz.

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
FLORBAL
Open Air Cup Dobruška
7. ročník největšího turnaje 3+1 pod širým nebem v ČR!
Sobota 2. července: turnaj mládežnických kategorií
Pondělí 4. července – středa 6. července: hlavní turnaj
Přesný rozpis zápasů najdete na www.openaircup.cz
FUTSAL
Sobota 16. července
32. ročník Dobrušského poháru

PALEC NAHORU
Poděkování poctivé nálezkyni
Chci prostřednictvím Dobrušského zpravodaje
poděkovat paní Iloně Mencelové z Dobrušky, která našla v úterý 14. června během trhů na náměstí
F. L. Věka moji ztracenou peněženku. Poctivá nálezkyně mě ihned telefonicky kontaktovala a peněženku předala.
Nabízenou odměnu odmítla. Je příjemným zjištěním, že jsou mezi
námi poctiví lidé, kteří zaslouží veřejné ocenění. Ještě jednou
mockrát děkuji.
Eliška Svědíková

Muzeum obdrželo sokolský kroj
Vlastivědné muzeum děkuje Jaromíru Dubánkovi za dar sokolského kroje jeho rodinného příslušníka a další materiály do sbírek a archivu.
(ps)
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Křížovka o ceny
Tajenka červnového vydání Dobrušského zpravodaje souvisela s jedenáctým
ročníkem akce Den bezpečnostních složek Integrovaného záchranného systému
na náměstí F. L. Věka. Tajenka 6/2022
zněla následovně: ZÁCHRANÁŘI, HASIČI, VOJÁCI NA NÁMĚSTÍ.
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Z 60 úspěšných luštitelů pracovnice
Informačního centra vylosovaly tři výherkyně: Věra Hejzlarová, Miluše Kuncová
a Alena Fialová, všechny z Dobrušky.
Gratulujeme! Šťastné výherkyně se mohou těšit na knihu s tematikou spjatou
s Dobruškou, poukázky obdrží poštou
a knižní cenu si převezmou v Informačním centru.

Vyhrát knihu může každý, kdo 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 pátku 15. července.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.

NÁPOVĚDA: AMANU, ANAT, APAL, INGRES, OY.
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INZERCE
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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Jedna z nejlépe řízených ﬁrem
České republiky sídlí v Dobrušce
Servisbal navázal na úspěchy z minulého
roku a opět získal prestižní ocenění Czech
Best Managed Companies, což je uznávaný
globální program podporující rozvoj a oceňující kvalitu a úspěch předních soukromě
vlastněných a řízených společností. Tento
program se koná pod záštitou společnosti
Deloitte.
Hodnocení se zaměřuje na celkové obchodní výsledky a udržitelný růst společnosti, ale měří více než jen finanční výkonnost.
Oceňuje úsilí celé organizace a kvalitu řízení
společnosti.
„Firmy, které úspěšně projdou Czech Best
Managed Companies programem, prokazují
kvalitu řízení na úrovni těch nejlepších. Rozhodují dlouhodobé cíle, pozice na trhu, promyšlená produktová strategie, adaptivní firemní kul-

tura, otevřenost k inovacím a změnám obecně,
přilákání talentů a péče o ně. Společným rysem
těchto firem je uvědomění si záběru managementu a leadershipu. Nejde jen o ten jeden nápad nebo o jednu silnou osobnost, ale nejlépe
řízené firmy chápou význam nastavení procesů,
které je vedou k tomu být v dané oblasti nejlepší.
Na rozdíl od intuitivního řízení mají dlouhodobou strategii a všichni zainteresovaní lidé vědí,
jaký je cíl a proč.“
Miroslav Svoboda
lídr programu Czech Best Managed
Companies, Deloitte Private

„Cenu Best Managed Companies jsme přebírali s celým vedením a v zastoupení celé firmy,
protože je to ocenění nejen vnitřních mechanismů firmy, ale i práce všech kolegů. Je to také
důkaz, že těch, dnes už téměř 30 let, existence
firmy, bylo využito účelně a že se nám stále daří
posouvat směrem kupředu a šířit tak do světa
dobré jméno Servisbalu i dobré jméno města
Dobrušky, kterému stále zůstáváme věrní.“
Lukáš Horčička
majitel Servisbal Obaly s.r.o.

Získání tohoto ocenění je pro nás cennou
zpětnou vazbou – neboť víme, že svoji práci
děláme dobře, ale také víme, kde je potřeba
se ještě zlepšit a na co se zaměřit. Zároveň je
to záruka kvality a spolehlivosti pro naše zákazníky.

Společnost Servisbal Obaly s.r.o. se sídlem v Dobrušce se zabývá tvorbou obalových řešení převážně z vlnité lepenky. Založena byla v r. 1993. Ve svých návrzích obalu klade důraz nejenom na
ochranu balených produktů, ale také na všechny navazující procesy. Tedy, aby se s obalem snadno manipulovalo, bylo možné ho úsporně skladovat a efektivně přepravovat. Za své obaly získal Servisbal velké množství Českých i zahraničních ocenění, mezi nimi Worldstar for Packaging,
v celosvětové obalové soutěži. V žebříčku časopisu Forbes byl zařazen mezi nejvýznamnější české
rodinné ﬁrmy. Servisbal je jako jediná česká obalová ﬁrma členem prestižní evropské obalové sítě
PackSynergy, která sdružuje přední výrobce obalů z dvaceti evropských států. Servisbal dále provozuje internetový obchod Eobaly.cz, jehož prostřednictvím nabízí velmi široký sortiment obalů
s doručením do 24 hodin. Majitelé společnosti: rodina Horčičkových. Počet zaměstnanců: 136

www.servisbal.cz
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P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB

Božský tanec
Richarda Rohra II

0

prof. RNDr. Jan
KONVALINKA, CSc.

9HONpREMHY\YELRORJLL²
REMHYLWHOp QH YLGLWHOQt
SURI,QJ-'2/(ä(/'U6F
Gregor Mendel –
augustiniánský opat
a otec genetiky

Mgr. Jan ŠPILAR
Hranice chození

O

B

P. Leoš RYŠKA, SDB

S
N
Í
D
A
N
ċ

Celebrace
mše svaté

P. Mgr. et Mgr. Marek
VÁCHA, Ph.D.
(GLWDFH'1$²QHMYčWät
HWLFNpGLOHPDVRXÿDVQRVWL

0

0

11:00Ĺ 11:15Ļ

Markéta KUTILOVÁ
Mgr. Roman
CARDAL, Ph.D.
Co nového
D
Zbožnost
v Arménii,
v SokratovČ životČ
Sýrii a IS
prof. PhDr. Ing.
P. Benedikt
Jan ROYT, Ph.D., DSc.
Rudolf
MACHALÍK,
Ikonografie smrti, PosledOPraem.$
0
ního soudu a Apokalypsy
SURI3DYHO+2â(.7K'
P. Tomáš
MUDr. Kristina
HOFFMANN
Chasidská
HÖSCHLOVÁ
spiritualita
Váleþná medicína
a mystika

P. Jan
BYSTRÝ

Mgr. Matyáš ZRNO;
RNDr. Jan KOFROĕ, Ph.D.
Jak šlo Rusko na chuj

plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard
STEHLÍK, Ph.D., MBA

Marie ŠANDOVÁ
Sázava – obnova
poutního místa
(autorská filmová projekce)

E

Václav KOUBEK
a pĜátelé
Koncert
'

ý

JÁ TO JSEM
Malý princ
GLYDGORSURGČWLLGRVSČOp

SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS

Koncert

E

GČNDQVNêNRVWHO10Q0HW

Michal PROKOP Trio
Koncert
ě
JiĜí STIVÍN, Václav UHLÍě
Koncert barokní hudby

GČNDQVNêNRVWHOY1RYpP
0ČVWČQDG0HWXMt
E

táborák

Legendy a omyly kolem
atentátu na Heydricha

=

PěEDNÁŠKY A BOHOSLUŽBY JSOU NAHRÁVÁNY.
ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Doporuþujeme, abyste si pĜed návštČvou zkontrolovali aktuální program na webu.

Podporují: Hronovský s.r.o. • Servisbal Obaly s.r.o. • KAMAT spol. s r.o. • Kulturní a sportovní nadace mČsta Náchoda
AZUB bike s.r.o. • PRIMÁTOR a.s. • Nové MČsto nad Metují • ěímskokatolická farnost N. MČsto nad Met. • Feinmetall CZ s.r.o.
Ing. Jan ýopík, Ph.D. • Duben Sound Company • Atelier duplex • Tiskárna Smola • MČstské informaþní centrum N. MČsto nad Metují • aj.
Mediální partneĜi: Televize NOE • CSI – KĜesĢanská mezinárodní solidarita • Náchodský SWING

22:00

21:30

20:00

18:15

V

(vernisáž)

=
prof. MUDr.
'
JÁ TO JSEM
Jan PIRK, DrSc.
Pinocchio
Proþ bychom mČli
GLYDGORSURGČWLLGRVSČOp
sportovat
SURI,QJ0JU7RPiã
prof. PhDr.
David EBEN, Ph.D.
0$&+8/$3K'7K'
+XGEDQD.DUORYčXQL 3ĝLUR]HQiVSĝt]QčQRVWYH
YHU]LWčYHDVWROHWt ILORVRILLWHRORJLLDXPčQt
prof. PhDr. Vladimír
' *(,66/(56
JUST, CSc.
+2)&202(',$17(1
Baroko a Kuks
'U\iÿQLFHDQHE
jako divadlo
þW\ĝLNR]\YE\OLQiFK
/XNiã.29$1'$3K' prof. MUDr. Cyril HÖSCHL,
ZmČny
DrSc., FRCPsych.
Placebo – podvod,
ekonomického
nebo užiteþný nástroj?
uspoĜádání svČta
16:30Ĺ 17:00Ļ

0

ċ

14:30

0

3GRF-8'U6WDQLVODY3ě,%</3K'-&'7K'

MUDr. Roman JOCH
Západ a post-Západ

12:45

Válka, solidarita,
odpuštČní, smíĜení

prof. JindĜich ŠTREIT
Ze tmy do svČtla
16:30Ĺ 17:00Ļ

František ŠESTÁK
Z ýech
až na konec svČta

doc. PhDr. Jan HÁBL,
Ph.D.
Péþe o charakter
v míru i válce

AKADEMICKÉ TÝDNY o.p.s.
info@akademicketydny.cz
Tel. (+420) 494 909 100, 494 909 103

www.akademicketydny.cz

LEGENDA

0
P. JCLic.
PhDr. Mgr.
Radim
CIGÁNEKD
0

Mons. Václav MALÝ
Diskuse
v plné svobodČ
PhDr. Mgr. Jeroným
KLIMEŠ, Ph.D.
Lidé s þernou duší
aneb dystymie

RNDr. JiĜí GRYGAR, CSc.
Osmá múza astronomie

Ztráty a nálezy

16:45

16:00

16:15
16:30

15:00

14:30

14:00

12:15

11:30

10:30

10:45

9:30

9:00

32.

Zahájení 32. AT,
mše sv.
0
s biskupem
Václavem MALÝM

P. Mgr. Jan LINHART

NE 24. 7.
PO 25. 7.
ÚT 26. 7.
ST 27. 7.
ýT 28. 7.
PÁ 29. 7.
SO 30. 7.
NE 31. 7.

8:30

8:00

SO 23. 7.

7:30

32. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ v termínu 23. 7. – 31. 7. 2022, CHATA HORALKA ve Sněžném v Orlických horách

v3

Mše sv. (vstup zdarma)
Divadelní pĜedstavení
PĜestávka
Výdej stravy
= Vstup ZDARMA

0
'
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Lékárna v Dobrušce
Náměstí F. L. Věka 18
Dobruška
sleva
60 Kč

sobota
neděle

sleva
100 Kč

Akční cena

269 Kč
Fenistil
1 mg/g gel, 50 g

Běžná cena 329 Kč

• rychlá a účinná úleva od svědivé podrážděné pokožky různého původu: svědiváá
vyrážka, poštípání hmyzem, spálení od slunce, povrchové popáleniny a kopřivka
ka
• účinkuje přímo v místě svědění a podráždění
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Fenistil 1 mg/g
gel je lék k použití na kůži. Obsahuje dimetindeni maleas.

skinexpert®
BY DR.MAX
SOLAR
celá řada
• opalovací přípravky
s vysokým stupněm
ochrany pro dospělé i děti
• garantovaná voděodolnost
u opalovacích
opalova
opal
ovacíc
cíchh krémů
kkrém
rémůů a mlék
mlék
Při nákupu přípravků skinexpert® BY DR.MAX SOLAR
získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 100 Kč.
Kosmetické
Kos
Kosm
etické přípravky.

Nabídka platí pro držitele Karty výhod Dr.Max od 1. 7. do 31. 8. 2022 nebo
bo do vyprodání zásob.

40

pondělí–pátek

8.00–17.00
8.00–11.00
zavřeno
sleva
40 Kč
Ibuprofen
Dr.Max
400 mg
potahované
tablety, 100 tbl.
• tlumí bolest a zánět

Akční cena

119 Kč

Běžná cena 159 Kč
• ke zmírnění bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti zubů a menstruační bolesti
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.
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Dobrušský zpravodaj

KÏ

20

2
NÉ

P
TU

VS

FESTIVAL ZaHumny

otevěení areálu 16:00

DJ KOVI

www.arealzahumny.cz

22.7.22

ZÁBAVNÍ AREÁL ZA HUMNY
VSTUPENKY ZAKOUPÍTE NA SMSTICKET.CZ

Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Leoš Dragúň (dr),
e-mail: l.dragun@mestodobruska.cz, tel. 778 536 600.
Redakční rada: Bc. Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Mgr. Pavla Skalická (ps), Ing. Jana Hedvičáková (jh),
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný.
Autor fotografie z Dne bezpečnostních složek na titulní straně:
Tereza Pecenová.
Autoři fotografií: Pavel Štěpán, Petr Lžíčař, Miroslav Sixta,
Leoš Dragúň, Honza Dušek, Dana Ehlová, Tereza Pecenová,
Honza Ježdík, Miloš Kaňa, Jaroslav Řehák.
Archivy: města Dobrušky, vlastivědného muzea, městské knihovny,
gymnázia, Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum,
ZŠ Pulická, ZŠ Fr. Kupky, ZŠ Opočenská, SPŠel•it Dobruška,
Oblastní nemocnice Náchod, Městské policie Dobruška,
Farní charity Dobruška, fotbalového oddílu SK Dobruška,
Domu dětí a mládeže a ZUŠ Dobruška.
Tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci (v prosinci 10.).
Distribuce: Česká pošta.

NAJDETE NÁS 549 01 VRŠOVKA KOUSEK OD SPŁ A NOVÉHO MêSTA NAD METUJÍ
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Další turistická zajímavost Podorlicka.
Naučná stezka Zlatý potok v Podbřezí
U košaté jabloně na břehu potoka pod
zámkem Skalka se v neděli 29. května
krátce před 15. hodinou sešlo nebývalé
množství místních obyvatel. Důvodem
bylo slavnostní otevření naučné stezky
Zlatý potok.
Nejdříve iniciátorky projektu ze Sdružení žen Podbřezí v čele s Petrou Čepelovou představily svůj nápad, pak se
děkovalo za realizaci, za spolupráci,
za podporu. Starostka Ester Horáková
ocenila aktivity všech spolků v Podbřezí,
bez nichž si tu už nikdo nedovede společenský život představit.
Děti, kterým stezka nepochybně patří
především, odhalily první informační tabuli a vzápětí se také ochotně ujaly role
„střihačů pásky“. Poté, co byla Naučná
stezka Zlatý potok otevřena, vydali se
všichni na trasu. Kluci a holčičky přitom

42

plnili na každém
ze sedmi zastavení
zvláštní
úkoly – skákali
v pytlích, zdolávali vyznačenou
dráhu, trefovali
šiškami košíky,
sbírali a třídili
schválně pohozené odpadky,
aby pak dostali za odměnu razítka nebo
sladkosti.
Stezka to není „obyčejná“. Má také
kryté posezení a malou venkovní učebnu
pro předškolní i školní děti s lavičkami
místo klasických školních lavic. Trasa
končí u lesního židovského hřbitova, magického místa v sousedství splavu na potoce, které vzniklo už v roce 1725.

Povedené odpoledne spojené s oslavou
Dne dětí pokračovalo
v areálu za školou,
kde ti nejmenší mohli
prokázat svoji šikovnost v tvořivé dílničce nebo se vyřádit
na skákacím hradu.
Pro úplnost informací ještě připomeňme, že s realizací projektu Naučná
stezka Zlatý potok pomohli: historik Jiří
Mach, Filip Laštovic s naučnými texty
a kresbami, vlastivědné muzeum Dobruška. Helenku Mladotovou, průvodkyni
turistů, vytvořila výtvarnice Jarmila Haldová. Finančně akci podpořili Nadační
fond Škoda Auto, Adient, Židovská obec
v Praze, firmy Proteco a Amipe, velké díky
také patří místním, tedy obci Podbřezí,
spolkům sportovců a hasičů. Vše umocnila vstřícnost majitele pozemků Václava
Cháry, který umožnil vznik stezky.
(eda)

STAVBA MÍŘÍ DO FINIŠE. Práce na nové sportovní hale u Základní školy Pulická a gymnázia spějí k úspěšnému dokončení, které
je plánováno na prázdninové měsíce. Na palubovce jsou již nastříkané čáry hřišť různých sportů, rovněž v malém sále byla položena
podlahová krytina.

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ připravilo v pátek 10. června Zemědělské družstvo Dobruška. Návštěvníci si mohli při prohlídce mléčné
farmy, bioplynové stanice a mechanizace udělat obrázek o tom, jak
funguje moderní zemědělský podnik. Zájem o prohlídku z řad škol
i veřejnosti byl velký a ohlasy pozitivní.

DOBRUŠSKÁ POUŤ. Poslední květnový víkend náměstí F. L.
Věka po tříleté odmlce opět zaplnily kolotoče, centrifugy, houpačky, autíčka, vláčky a prodejní stánky. Přestože počasí tentokrát KONCERT PINK FLOYD REVIVAL CZECH udělal vydařenou
akci naplněné zábavou příliš nepřálo, návštěvníci si adrenalinové tečku za 11. ročníkem Dne bezpečnostních a záchranných složek IZS,
atrakce i doprovodný program náramně užili.
který se uskutečnil první červnový pátek na náměstí F. L. Věka.

POHÁDKA KE DNI DĚTÍ. V úterý 31. května ožil dvorek rodného domu Fr. Vl. Heka dětským smíchem. Loutkové divadlo Kozlík
DEN PRO ČTENÁŘE. V rámci kulatých výročí knihovny se ve čtvr- se představilo s pohádkou Perníková chaloupka. Dopolední předtek 9. června uskutečnila řada akcí pro malé i dospělé návštěvníky. stavení zhlédly děti z mateřské školy, odpoledne se hrálo pro široVíce podrobností z vydařených oslav najdete na straně 16.
kou veřejnost.

CHARITATIVNÍ FOTBALOVÝ ZÁPAS hostil v pátek 27. května Městský stadion Václava Šperla. Na zeleném pažitu se představila řada osobností. Proti Staré gardě Dobrušky nastoupil
hvězdný tým Real Top Praha, jehož dres oblékli fotbalisté Martin
Hyský, Ivo Ulich, Luděk a Lukáš Zelenkovi, Radim Holub, Marek
Kulič, sportovní komentátor Jaromír Bosák, zpěvák Jakub Děkan,
televizní kuchař Jiří Babica, herec Jiří Ployhar, bojovník MMA
Michal Hamršmíd či kandidát na prezidenta ČR Karel Diviš. Konečný výsledek 3:5 nebyl důležitý. Akce podpořila dobrou věc.
Darovací šek v hodnotě 100 000 korun převzala Kateřina Hrnčířová z dobrušské farní charity. Věnovaly jej tým Real Top Praha
a firmy Reklama MH spolu s místní M&T, která oslavila výročí
25 let od založení.
DOLSKÝ BIKE CUP. V neděli 5. června uspořádali členové Sboru
dobrovolných hasičů Dobruška – Doly již dvanáctý ročník dětského
závodu na odrážedlech, tříkolkách, koloběžkách a kolech. Na start
okruhů ve Venclíkových sadech se postavilo celkem pětapadesát malých závodníků, kteří sváděli dramatické souboje o prvenství ve svých
věkových kategoriích. Odměnou všem byly věcné ceny a medaile.

