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SPOJENÍ KRAJKY A FOTOGRAFIE. Palmový skleník v opočenském zámeckém parku hostil výstavu dvou dobrušských výtvarníků fotografa Pavla Štěpána a krajkářky Jany Peichlové. Expozice zajímavým a neotřelým způsobem představila kombinace paličkované
krajky a fotografií z Dobrušska a partnerského maďarského města Ábrahámhegy. Vernisáž výstavy doplnilo vystoupení dobrušských mažoretek, renesanční hudba manželů Jardy a Štěpánky Čížkových a vystoupení Miloně Čepelky, který návštěvníkům přednesl Sonet o krajce.
Nedávno dokončené PŘECHODOVÉ MÍSTO NA CHÁBORÁCH s nově položeným chodníkem podél nejfrekventovanější silnice (I/14)
na území Dobrušky splňuje požadované parametry z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů. Cestujícím bude rovněž sloužit nová autobusová zastávka ve směru na Rychnov nad Kněžnou.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
čtyři roky utekly
jako voda a v závěru září se opět
vydáme k volebním urnám. Končící volební období,
které
negativně
poznamenaly pandemie covid-19,
ruská agrese na Ukrajině a v poslední
době i energetická krize, přineslo mnoho
výzev, úspěšně dokončených akcí i rozpracovaných projektů. Jak hodnotí uplynulé roky jednotliví dobrušští zastupitelé,
se dozvíte z anketních odpovědí na následujících stránkách zpravodaje.
V této souvislosti bych chtěl vyzvednout dvě momentálně dokončené investiční akce. Jednak završení výstavby
sportovní haly u základní školy Pulická,
kde v srpnu došlo k předání stavby. Nyní
novou budovu kontrolují hasiči a hygiena,
následně by měla proběhnout kolaudace
a po ní slavnostní otevření tolik očekávaného sportovního stánku. Poslední srpnový pátek se v Opočně uskutečnil Den

otevřených dveří nového Domova pro seniory Rudolf v objektu bývalé nemocnice,
na jehož provozu se Dobruška podílí.
Na kulturní události obvykle bohaté září nabídne mimo jiné dvě populární akce: Dobrušskou filmovou klapku
a Svatováclavské slavnosti. Věřím, že
návštěvníci si z bohatého programu vyberou podle svého gusta. Pátečním tahákem
bude jistě koncert kapely MIG 21. Milovníci vážné hudby si v rámci Festivalu
F. L. Věka nenechají ujít nedělní koncert
houslisty Josefa Špačka a Symfonického
orchestru Českého rozhlasu s dirigentem
Petrem Popelkou v tovární hale společnosti Koenig & Bauer Grafitec, stejně
tak i sváteční Svatováclavský koncert
v kostele sv. Václava.
V prvním měsíci nového školního roku
rovněž vyvrcholí mezinárodní mikroprojekt „Mladá generace překračuje hranice" dvěma akcemi. Ve středu 21. září se
na městském stadionu Václava Šperla
uskuteční česko-polský sportovní den.
O dva dny později dobrušští předškoláci
zamíří na oplátku do Piławy Górnej, kde
si společně s polskými přáteli užijí prima
zábavný den.

Prvňáčkům přeji hodně úspěchů
ve škole, všem ostatním pak dobrou zábavu při „Svatováclavkách“ a šťastnou ruku
při komunálních volbách.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 7
Již posedmé se ve dnech 16.–18.
září uskuteční Dobrušská filmová
klapka. Program populární akce nabídne řadu besed, projekcí a výstav.
Stejně jako v minulých letech opět
přijedou „dobří rodáci“, řada osobností nejen z kinematografie,
ale hudebního či
literárního světa
přijala pozvání
poprvé.
Bližší
informace najdete na webových
stránkách kina www.kino.mestodobruska.cz a na straně 20 tohoto vydání
Dobrušského zpravodaje.

Ochotníci z Dobrušky se stali součástí
Valdštejnského léta v Senátu
Divadelní spolek F. A. Šubert přijal
pozvání senátora Jana Grulicha a vystoupil 18. srpna s hrou Orlíčci v rybníku
ve Valdštejnské zahradě v Praze v rámci
cyklu Valdštejnské léto v Senátu.
„Děkuji vám, jak jste v Praze reprezentovali nejen Dobrušku, ale celé Dobrušsko. Děkuji také za to, že se ve svém
volném čase věnujete kultuře, že divadlu dáváte tolik ze sebe,“ řekl Jan Grulich během neformálního setkání krátce
po skončení divadelního představení, které sledovalo téměř zaplněné hlediště.

Jevištěm pro historickou veselohru
o dvou dějstvích se stala dominanta Valdštejnské
zahrady
- sala terrena, monumentální otevřená
stavba s nádhernou
freskovou
výzdobou, dokončená roku
1629, jež neměla
v době svého vzniku
v palácových zahradách obdoby. Hrát
v takovém prostředí
je něco naprosto mimořádného - aktéři
si toho byli vědomi
a neponechali nic

náhodě. Důkazem byly třeba mikroporty,
s nimiž vystupovali (mnozí zcela poprvé)
představitelé hlavních rolí.
Autor i režisér hry volně inspirované
skutečnými událostmi Jiří Raichl netajil
svoji spokojenost s předvedenými výkony.
Své role, ať velké či malé, si užili úplně
všichni a téměř zaplněné hlediště, v němž
nechyběl například senátor Pavel Fischer,
se výborně bavilo. Celkový dojem umocnila už zcela rutinní podpora pro diváka
„neviditelného“ technického personálu.
Hra měla premiéru 5. října 2020
a v senátní zahradě se její příběh uzavřel. Oficiální derniéra „orlíčků“ dopadla
na výbornou a před všemi bez výjimky je
třeba hluboce smeknout klobouk.
(eda)
3
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Město

Dobruška

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI

MIG
21
ZZ TOP REVIVAL
VALANKA KANTOŘI

REALITA Black Buřiňos

ROCKSORRY

KLAPETO

N á c h o d

ELÁN
KO N T R A B A N D
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19:15 3UıYRGGUXŀLQ\VYb9£FODYD
20:00 Koncert kapely MIG 21 (pop)
22:00 Koncert kapely 5RFNVRUU\ (rock)
6RERWDb]£ě¯bȂQ£PÝVW¯)/9ÝND
9:00 -DUPDUNKLVWRULFN¿FKěHPHVHO
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DY\VWRXSHQ¯.ODSHWR1£FKRG
13:00 9DODQND GHFKRYND
14:45 %ODFN%XěLĊRV VZLQJ
16:30 .DQWRěL OLGRY£
18:15 5HDOLWD (pop-rock)
20:00 (O£Q.RQWUD%DQG (pop-rock)
22:00 ==723UHYLYDO KDUGURFN
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady města
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města.

Rada města
dne 15.07.2022
schvaluje
– uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
se společností PS BRNO, s. r. o. Celková cena díla nově činí 102.108.595,70 Kč
vč. 21 % DPH. Termín dokončení a předání díla po jeho prodloužení nově připadá
na 01.08.2022
– uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci
s půjčitelem Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
– uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytu v ulicích Na Příčnici a Fr. Kupky
v Dobrušce

–

–

Rada města
dne 26.07.2022
schvaluje
– uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se
společností PS BRNO, s. r. o. Celková cena
díla nově činí 104.003.732,14 Kč vč. 21 %
DPH
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené se společností APCO technex,
s. r. o., jejímž předmětem je realizace akce
Přechod pro chodce na I/14 Dobruška –
Chábory. Celková cena za dílo bude nově
činit 4.290.052,42 Kč vč. 21 % DPH

Rada města
dne 01.08.2022

–

–
–

–

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření číslo
15/2022 dle předloženého návrhu
– podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu staré teplárny v Dobrušce
– I. etapa o celkových předpokládaných
nákladech 61 mil. Kč z dotačního programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití financovaného z Národního
plánu obnovy v rámci aktuálně vyhlášené
výzvy
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D.,
IČO 66992354
– uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě se
společností AGRICO, s. r. o.
– udělení plné moci společnosti AKVOPRO
s. r. o. k zastupování města Dobrušky

–
–

–

–

ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních
s právnickými a fyzickými osobami, a aby
vykonávala veškeré úkony spojené s vyřízením příslušných povolení akce Vodovod
Dobruška - prodloužení vodovodu od VDJ
u kostela Sv. Ducha do místní části Doly
uzavření nájemní smlouvy nemovité věci
s nájemcem, společností Lidl Česká republika v. o. s., zastoupenou společností
PUBLICITARIA Praha spol. s r. o. a uzavření nájemní smlouvy nemovité věci s nájemcem, společností Staročeský pivovárek,
s. r. o.
vyřazení starého, rozbitého, nefunkčního,
neopravitelného, opotřebeného a pro město nepotřebného a nevyužitelného majetku
uvedeného v Zápise z jednání likvidační
komise č. 2/2022 konaného 14.07.2022,
a to prokazatelnou fyzickou likvidací
a prokazatelným předáním k ekologické
likvidaci
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro vodovodní přípojku s manželi XXXXX
zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemku
parc. č. 3010 v obci a k. ú. Dobruška
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a služebnosti stezky a cesty
s XXXXX
zveřejnění záměru směny pozemků parc.
č. 2512, 2513, 2517/1, 2517/3, 2518/1,
2518/3 a 2519/2 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky parc. č. 2918, 2919, 2928/3, 2925/2,
2925/4, 2925/7, 2506/1, 2506/2, 2474/3,
2437/2 a 2510/3 v obci a k. ú. Dobruška
s doplatkem
vyvěšení záměru výpůjčky částí pozemku
parc. č. 2148/10 v obci a k. ú. Dobruška
prodej 2 ks křesel čalouněných, inv. č.
2111238 a 2111242, paní XXXXX za celkovou kupní cenu 100 Kč, která je splatná
hotově při převzetí křesel
podání žádosti o ukončení smlouvy a plnou moc k ukončení smlouvy o připojení se
společností CENTROPOL ENERGY, a. s.,
na odběrné místo a demontáž elektroměru
č. 1020530238 umístěném na adrese Hotel
Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška
objednání výměny podlahových krytin

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si vás pozvat
na zasedání Zastupitelstva města Dobrušky, které se uskuteční
v pondělí 12. září 2022 od 17.00 hodin
v malém sále Společenského centra-Kina 70.

na společných chodbách u pokojů, u bočního vstupu do budovy a na bočním schodišti Hotelu Dobruška, Solnická 777, 518 01
Dobruška u společnosti Podlahy Ficenec,
s. r. o.
– bezplatné ubytování šesti členů hudebního
uskupení Mackie Messer Klezmer Band židovské hudby v Hotelu Dobruška na jednu
noc se snídaní 13.08. – 14.08.2022

byla seznámena
– s přehledem o plnění rozpočtu města za I.
pololetí 2022 předloženým odborem finančním a školským. Rozpočtové hospodaření
města skončilo k 30.06.2022 přebytkem
hospodaření ve výši 19.541.103,80 Kč

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– název nové ulice na pozemcích parc.
č. 2150/82 a 2150/48 v katastrálním území
Dobruška „Generála Štandery“

Rada města
dne 03.08.2022
schvaluje
– zveřejnění záměru směny části pozemku
parc. č. 2744/2 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky za část pozemku parc. č. 997/6 v obci a k. ú. Dobruška s doplatkem
– uzavření smlouvy o dílo na stavbu Instalace herních prvků a hřiště z umělého
povrchu na pozemcích parc. č. 1298/2,
1298/6, 1298/7 v k. ú. Dobruška se společností 4soft, s. r. o. Nabídková cena činí
1.952.342,26 Kč vč. 21 % DPH

Rada města
dne 10.08.2022
schvaluje
– uzavření smlouvy o dílo na stavbu Zpevněné plochy u ZŠ Pulická v Dobrušce se
společností GARRET-CZ, spol. s r. o.,
jejíž nabídková cena činí 454.925,45 Kč
vč. 21 % DPH
– objednání nerezového zábradlí pro sportovní halu v Dobrušce včetně jeho dodávky a montáže u pana Lukáše Kočího,
IČO 01296639, za cenu 542.503,50 Kč vč.
DPH podle platné sazby a bere na vědomí,
že podle všech dosud známých skutečností
by náklady na zhotovení nerezového zábradlí včetně jeho dodávky a montáže měl
hradit zpracovatel projektové dokumentace
sportovní haly, společnost Architektonické
studio Hysek, spol. s r. o., jakožto náhradu
škody, která městu vznikla jejím zaviněním
– uzavření dohody o provedení změn předmětu nájmu, dvou zubních ordinací
v II. NP budovy polikliniky v Dobrušce
s MUDr. Pavlou Valešovou
– pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře
s doprovodem a místostarosty Miroslava
Sixty s doprovodem do partnerského města Veľký Meder, která se uskuteční 19.08.
– 21.08.2022

5
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Z pracovního diáře starosty
■ Pátek 15. 7.: schůze rady města, jednání s předsedou Stavebního bytového družstva Karlem Jouklem, schůzka
s ředitelem společnosti Koenig & Bauer
Lubošem Moravcem
■ Sobota 16. 7.: předání pohárů a cen
na Dobrušském poháru ve futsalu
■ Pondělí 18. 7.: kontrolní den na stavbě
čp. 777
■ Úterý 19. 7.: kontrolní den na stavbě sportovní haly, křest knihy Jiřího
Macha

■ Čtvrtek 21. 7.: jednání s předsedou Stavebního bytového
družstva Karlem Jouklem
■ Úterý 26. 7.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě sportovní haly,
jednání s velitelem Hasičského záchranného sboru Dobruška Vítem Kloučkem
■ Čtvrtek 28. 7.: vernisáž výstavy fotografií Pavla Štěpána a Jany Peichlové
v zámeckém skleníku v Opočně
■ Pondělí 1. 8.: schůze rady města, kontrolní den na stavbě čp. 777

■ Středa 3. 8.: schůze rady města
■ Úterý 2. 8.: kontrolní den na stavbě
sportovní haly
■ Pondělí 8. 8.: jednání s předsedou Stavebního bytového družstva Karlem
Jouklem, kontrolní den na stavbě čp.
777
■ Úterý 9. 8.: schůzka s architektem
ve sportovní hale
■ Středa 10. 8.: schůze rady města
■ Čtvrtek 11. 8.: kontrolní den na stavbě
viladomů
■ Pondělí 15. 8.: kontrolní den na stavbě
čp. 777

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Základní informace než vyrazíte k urnám
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24.
září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má
v obci trvalý pobyt nebo občan jiného
členského státu EU, který nejpozději 24.
září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý
nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě
je v zápatí uveden text „Pokračování
na druhé straně“. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách
nebo politických hnutích je na hlasovacím
lístku uveden zkratkou. Hlasovací lístky
obdrží voliči nejpozději tři dny přede
dnem voleb (20. září 2022).
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
České republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním pasem České republiky,
• jde-li o cizince, průkazem o povolení
k trvalému pobytu nebo potvrzením
o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021
osvědčením o registraci). Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou
úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. Každý volič
6

hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacím
lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet
členů zastupitelstva obce, který má být
zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním
z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,
kolik členů zastupitelstva obce má být
voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého volič hlasuje, a to z kterékoli
volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit
křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních
volebních stran. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební
straně konkrétní kandidáty. K označení
kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží. Volič musí
dbát na to, aby do úřední obálky vložil
pouze jeden hlasovací lístek, jinak je
hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou dále hlasovací lístky, které
- nejsou na předepsaném tiskopise,
- hlasovací lístky, které jsou přetržené,

- hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku
s vybraným hlasovacím lístkem vloží
před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu,
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, ne však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Nemůžete-li přijít, vyžádejte si přenosnou volební schránku
Volič může ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů požádat obecní úřad
a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Okrsková volební komise však může
vysílat své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého volebního
okrsku.
Volební okrsky
Byly zveřejněny na úřední desce města. Oproti minulým volbám se ale liší
dvě volební místnosti. Místo v Kulturním domě se hlasuje v Základní škole
Opočenská čp. 115 a místo bývalé školy
v Pulicích čp. 105 se hlasuje v hasičské
zbrojnici v Pulicích čp. 36.
(jš)
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ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ MĚSTA
Poslední zářijovou sobotu odpoledne se ve volebních místnostech odpečetí urny a budeme znát nové reprezentanty našeho města. Končící zastupitele jsme požádali o stručné ohlédnutí
za jejich čtyřletou (v některých případech kratší) prací prostřednictvím odpovědí na dvě anketní otázky.
Ing. arch. Oldřich Bittner
TOP 09
(na post zastupitele rezignoval k 30. 6. 2021)
1. Ve funkci radního jsem měl tu čest pracovat jen část uplynulého období, v loňském
roce jsem se s rodinou přestěhoval do Rychnova n. K. V Dobrušce však stále působím
pracovně. Děkuji proto redakci, že mi dala
možnost krátce zhodnotit uplynulé roky.
Standardně vlastně proběhl pouze první
rok uplynulého volebního období. Pak přišla pandemie. Myslím
si, že dobrušská radnice obstála. Rada i zastupitelstvo měly možnost, sice často jinou formou, ale přesto plnohodnotně pracovat.
Vedení i zaměstnancům města patří dodatečně můj dík za organizování pomoci (např. nákupů pro seniory) a mnohých dalších
služeb a opatření, které občanům pomohly. Negativně jsem však
vnímal relativně dlouhou nedostupnost úřadu vč. podatelny.
Podařilo se mnohé. Samozřejmě, sportovní hala - dosud největší městská investice, se i přes náročný proces projektu a složitá jednání na začátku podařilo úspěšně dotáhnout. Oceňuji,
že se podařilo postavit městský bytový dům v ulici Fr. Kupky
a velkým přínosem je i výstavba bytových domů v Mírové ulici,
kde město vytvořilo velmi příznivé podmínky pro investici SBD.
Doufám, že se jednou naplní má představa o dostavbě dalších
min. 4 bytových domů naproti – na ploše vojenského areálu.
Jako velký dluh vnímám úroveň veřejného prostoru historického jádra - ulice Kostelní, ale i samotné náměstí F. L. Věka je
z mého pohledu velmi neutěšeným městským prostorem. Na ulici Kostelní se již léta pracuje, věřím, že se podaří tuto revitalizaci
co nejdříve dotáhnout. Polovina náměstí, ulice Opočenská, Kulturní dům v Archlebových sadech a prostor autobusového a vlakového nádraží jsou témata, která si zaslouží v příštím období
maximální pozornost.
2. Jako největší problém Dobrušky však vnímám bydlení. Ano,
obecně je to v ČR gigantický problém, Dobruška si však do budoucna zahrává ještě mnohem více, než je nezbytně nutné. Již
mnoho let nebylo na území města nabídnuto ucelené a promyšlené
území pro výstavbu rodinných domů. S trochou nadsázky se dá
říci, že městu bude jednou chybět jedna generace lidí, se všemi
myslitelnými negativními důsledky. Jako architekt jsem obeznámen s mnohými investičními záměry v okolních, více či méně
vzdálených městech, a mohu konstatovat, že mám obavy o budoucí konkurenceschopnost Dobrušky z hlediska lidského kapitálu.
Myslím si, že toto je největší výzvou pro další období. Je třeba mít
zastupitelstvo s vizí, co se nespokojí s tím, co již je, ale chce město
posunout mnohem, mnohem dál. Potenciál má Dobruška velký.
Ing. Karel Brázdil, CSc.

Sdružení nezávislých
kandidátů – Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky
1. V uplynulém volebním období jsem se
snažil zařadit mezi zastupitele s pozitivním
a tvůrčím přístupem k rozvoji města Dobrušky. Podívám-li se zpětně na přísliby, k nimž
jsme se před minulými volbami zavázali, mám
za to, že se většinu zamýšlených projektů podařilo naplnit. Město postoupilo ve výstavbě,
zajišťovalo běžnou údržbu a správu technické infrastruktury města, řešilo administrativní agendy státní správy i územní samosprávy
a nakonec i poskytovalo pestrou plejádu pro sportovní a kulturní

1. Jak hodnotíte uplynulé volební období? Co se podle vás
podařilo? Kde naopak vidíte největší rezervy?
2. Na co by se mělo nově zvolené zastupitelstvo především
zaměřit?
vyžití obyvatel. Nechci popisovat všechny úspěchy, protože nechci
odebírat témata mým kolegům, ať již z koalice či opozice.
Jedním z konkrétních projektů, které jsem řídil, byla příprava
revitalizace prostoru teplárny pro přestěhování Technických služeb. Podařilo se vytvořit perfektní tým, který připravil ucelený
projekt dislokace TS v areálu teplárny včetně projektů jednotlivých stavebních objektů a zejména projekt nové technicko-administrativní budovy. Projekt byl dotažen až do stavu pro stavební
povolení. Současně byl připraven podrobný rozpočet včetně žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Dotaci se však
nepodařilo v tehdejším termínu získat. Nicméně město má k dispozici promyšlenou strategii včetně dokumentací stavebních
objektů nezbytných pro řešení financování a vlastní realizaci navrhovaných opatření – staveb.
Druhým významným projektem bylo zřízení expozice Františka Kupky v domě č.p. 323. Osobně jsem vypracoval Projektový
záměr expozice včetně projektu stavebních úprav nezbytných pro
stavební povolení, zajistil komplexní inženýring k zajištění stavebního povolení a změně užívání objektu, dohodl a zajistil financování stavby a expozice včetně spolupráce s Galerií Kódl a Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje a nakonec i s vedením a s příslušnými odbory města Dobrušky. Jsem velmi rád, že se mi tato
akce povedla dotáhnout do úplného konce a že Dobruška má dnes
solidní expozici osobnosti, která nesporně patří k nejvýznamnějším osobnostem nejen Dobrušky, ale i celé České republiky.
2. Co město čeká? Udržet a zlepšit běžnou údržbu technické
infrastruktury města, stabilizovat provoz nové sportovní haly,
permanentní hledání zdrojů financování na údržbu městských zařízení, zejména bazénu a Technických služeb, ale také zvládnout
změny stavebního zákona včetně digitalizace stavebních agend.
Obávám se, že Městský úřad bude čelit silné personální krizi,
poněvadž v průběhu příštího volebního období dosáhne řada zaměstnanců penzijního věku.
Blanka Čiháčková

ANO 2011
1. Co se podařilo: Po dlouhých letech prodejna LIDL. Ta městu chyběla. Bytový dům
v ulici Fr. Kupky. V dopravě pak okružní
křižovatka u čerpací stanice Benzina. Samozřejmě konečně sportovní hala, která bude
sloužit výuce tělocviku žáků ZŠ Pulická
i sportovním oddílům z Dobrušky i okolí.
Dobruška je jedním z mála měst obdobné
velikosti, kde takovýto stánek sportu nestál.
Starší spoluobčané jistě ocení přestavbu bývalé opočenské nemocnice na domov pro seniory. Vypisovat vše by dalo na několik
stránek, občan sám vidí, co vše se povedlo. A rezervy? Nikdy
nelze uspokojit každého. Vždy je důležité, aby zastupitelé našli
v klíčových otázkách společnou řeč.
2. Především na rozpracované a dlouho plánované akce. Je jich
opravdu hodně, zastupitelé by měli vybrat priority, jako je např.
postupná rekonstrukce krytého bazénu, řešení parkovacích míst,
a s tím související projekt zklidnění dopravy v Kostelní ulici. Měli by
vyjít vstříc i cyklistům, a proto město by mělo zahájit stavbu cyklostezky od koupaliště ke stadionu Václava Šperla. Samozřejmě, pokud to rozpočet města dovolí. Palčivým problémem je v současné
době i nedostatek úředníků. I to by měl být jeden z úkolů nového
zastupitelstva. Vytvářet podmínky a motivovat uchazeče o zaměstnání. Tím vytvářet město, které bude vstřícné k občanům.
7
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Lukáš Frýželka
Česká pirátská strana
(na post zastupitele rezignoval k 16. 3. 2021)
1. Jsem rád, že se městu podařilo konečně postavit sportovní
halu, nové byty, spolupracovat na novém domově pro seniory
v Opočně. Těší mě, že se najde stále podpora pro spolky a kluby
z Dobrušky a město jim přispívá na činnost.
2. Čeká ho hodně práce, například chybějící parkovací místa
hlavně na sídlišti, rekonstrukce technologií na krytém bazénu. Je
nutné řešit stav některých ulic či pozemky pro možnou výstavbu.
PharmDr. Jiří Gregor, PhD.
KDU-ČSL
1. Na konci každého volebního období se
konstatuje, že bylo vykonáno mnoho dobré
práce, na kterou by v atmosféře dělné spolupráce mělo navázat zastupitelstvo nově zvolené.
Je to klišé, ale dobře se to čte. Pro připomenutí, v roce 2018 se jásalo nad cyklostezkou
do Opočna, rekonstrukcí Městského stadionu
Václava Šperla a nad dostavbou smuteční obřadní síně. V roce 2022
je situace o poznání veselejší, Domov F. A. Skuherského v Opočně
poslouží ještě živým a o sportovní hale to platí dvojnásob. Navíc
stojí bytový dům naproti ZŠ Františka Kupky a dokončuje se i družstevní bytová výstavba viladomů v Mírové ulici.
2. Zanechme ale ohlížení se za minulostí a zaměřme pozornost
na aktuální místní témata, která si vyžádají pozornost i v budoucnu.
Střed města od náměstí, přes Opočenskou ulici, park, budovu
kulturního domu až po nádraží dělá spíš ostudu a nejreprezentativnější část města si zaslouží studii rozvoje, minimálně první
krok na cestě ke zlepšení. Do budovy Univerzity Karlovy by se
měl přestěhovat městský úřad a využívání budov ve vlastnictví
města by mělo být efektivnější. Je připravena rekonstrukce areálu
CZT (teplárny), do kterého by se měly přesunout technické služby. O pozornost se hlásí areál krytého bazénu a koupaliště, na rekonstrukci je dávno zralý. Trend vylidňování města Dobruška
chceme zvrátit další bytovou výstavbou ve vhodných lokalitách.
Chceme podpořit energetickou soběstačnost domácností podporou instalace solárních panelů na střechy dobrušských domů.
Na poliklinice, kterou také máme v péči, chybí zubař i navzdory tomu, že pro zájemce o praxi v našem městě dáváme
k dispozici byt. Vzhledem k minimální nezaměstnanosti bude
problémem i personální zajištění činnosti městského úřadu.
Dobruška žije bohatým spolkovým životem, chceme jej podpořit při pořádání kulturních a sportovních akcí. Chceme více
sportovišť a herních prvků pro děti.
Budeme usilovat o zrychlení veřejné dopravy do krajského
města a zrychlit by mělo i vydávání stavebních povolení.
A nejlepší na závěr: Rozpočet, rozpočet, rozpočet. Udržet jej
nad vodou bude fuška!
Priority Koalice pro Dobrušku najdete ve facebookové skupině Dobruška Dnes.
Ivan Koláčný

Sdružení nezávislých
kandidátů – Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky
1. Uplynulé volební období vidím vesměs
jako úspěšné. Podařilo se dotáhnout většinu
naplánovaných akcí do dokončeného stavu,
anebo jsou těsně před dokončením, a neměl by
být problém pro nové vedení města je úspěšně
dotáhnout do cíle. Mám tím na mysli všechny oblasti života města Dobrušky. Vím, že vždy nejvíce veřejností sledované jsou větší (viditelnější) investiční akce. Ale zde se
za uplynulé čtyři roky odvedl velký kus práce i na „poli“ kulturním,
sociálním a sportovním. Trochu jsme zanedbali sekci živnotní prostředí. A to speciálně nakládání s odpady! Ale faktem je, že se zde
objevil faktor personální. Nejsou, a to dlouhodobě, zájemci o tento
obor... Bohužel, toto je zrovna jedno z témat, které je pro fungování
města velice důležité a je třeba mu věnovat patřičnou pozornost.
8

Nebude-li to vbrzku řešeno, tak nás to takzvaně „dožene“ všechny!
Pak je tu otázka na největší rezervy. Jednoznačná odpověď. Čas. Neskutečně dlouhé schvalovací termíny, prakticky
na všechno, co chce město realizovat, a s tím související další
navazující problémy.
2. Nově zvolené zastupitelstvo by se mělo dle mého názoru
zaměřit:
a/ na energetickou koncepci města Dobrušky;
b/ na převzetí vodárenské infrastruktury zpět pod svou správu;
c/ na co nejvyšší využití státních dotačních titulů, použitelných
napříč městskou infrastrukturou.
Ing. Petr Lžíčař

Sdružení nezávislých
kandidátů – Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky
1. Uplynulé volební období hodnotím jako
nejúspěšnější ze čtyř, kterých jsem se měl
možnost od roku 2006 jako radní, místostarosta i starosta účastnit. Za nejdůležitější dokument v řízení budoucnosti města považuji
Strategický plán, který jsme schválili na začátku tohoto volebního období. Většina zastupitelů a především
široká veřejnost se zapojila do strategického plánování tak, že
vznikl plán rozvoje města na několik volebních období.
Mezi největší stavební úspěchy patří především dokončení nové
sportovní haly v Pulické ulici, stavební úpravy bývalé univerzity
na nové sídlo městského úřadu, 17 bytů v ulici Františka Kupky,
běžecká dráha ve školním areálu ve stejné ulici, komplexní rekonstrukce Domašínské ulice, oprava chodníků a nový přechod v Cháborách, půdní vestavba nových učeben v ZUŠ a další. Řada těchto
projektů byla podpořena dotacemi evropskými, státními i krajskými. Velkým úspěchem, i když ne přímo financovaným městem, je 52
nových bytů u bazénu a dům pro seniory Rudolf v Opočně. Celkové
opravy komunikací a chodníků zdržela ohlášená výměna kabelů,
propojujících většinu trafostanic firmy ČEZ Distribuce, a pokládka
optických kabelů firmy Cetin a T-mobile. Projednávání tras probíhá
tak, aby byl co nejméně narušen povrch již opravených ulic, a je
třeba velká koordinace všech zúčastněných firem včetně města.
2. A protože je třeba chystat i nové projekty, tak jsme připravili projekt revitalizace bazénu a koupaliště, rekonstrukce několika ulic, vybudování dalšího vrtu v Pulicích, nového vodojemu
na Chlumu, stavbu cyklotrasy z Chábor do Mělčan a tím i dokončení propojení Dobrušky a závodu Škoda Auto v Kvasinách, nový
areál pro Technické služby místo staré teplárny a řadu dalších
staveb. Ze schváleného strategického plánu by mělo čerpat i nové
zastupitelstvo a na začátku volebního období ho aktualizovat.
V době různých krizí a se stávajícími tabulkovými platy se
těžko zajišťují pracovníci jak na místa úředníků ve veřejné správě, tak ve službách, chybějí lékaři, řemeslníci a obecně zaměstnanci podniků. Firmy se nehlásí do výběrových řízení. Bude
rovněž třeba udržet šíři a rozmanitost kulturního vyžití v Dobrušce. Důležité také bude, jak noví zastupitelé naloží s připravenými projekty, protože v minulosti mnoho dobrých projektů upadlo
v zapomnění, protože je zadalo předchozí zastupitelstvo. Přeji
následujícím zastupitelstvům, ať se jim to stává co nejméně.
Josef Málek
Zastupitel odpovědi neposkytl
Miroslav Novák

Naše Dobruška

Sdružení nezávislých
kandidátů – Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky
1. Jako nováček v zastupitelstvu postrádám možnost porovnání uplynulých čtyř let
s předchozími volebními obdobími. Navzdory
nelehké době, kdy naše životy na čas doslova
zmrazila koronavirová epidemie, se podařilo
zrealizovat spousta věcí. Největší radost mi

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 9 / 2022
udělala bytový výstavba. Dvacet let se v Dobrušce nic nepostavilo
a nyní to najednou šlo. V lednu se nájemníci přestěhovali do sedmnácti nových městských bytů naproti Základní škole Františka
Kupky a u bazénu už stojí téměř dokončené čtyři krásné viladomy,
které buduje místní stavební bytové družstvo. Město družstevní
výstavbu maximálně podpořilo. Je skvělé, že už je také hotová
moderní sportovní hala spojená se základní školou v Pulické ulici.
Její žáci a studenti sousedního gymnázia se konečně dočkali plnohodnotné tělocvičny a sportovci z místních klubů konečně potřebných podmínek pro tréninky, soutěžní zápasy a mistrovské závody.
2. Noví zastupitelé například budou muset rozhodnout o budoucnosti krytého bazénu a koupaliště, který pomalu dosluhuje.
Přikláním se k jeho revitalizaci v postupných etapách. Uvědomuji
si, že se v současnosti objevila spousta nejistot (stoupající ceny
energií, hrozba návratu epidemie), které budou rozhodování zastupitelů města komplikovat. Přeji našim nástupcům mnoho zdaru.
Ing. Petr Pavel Poláček
TOP 09
(slib zastupitele složil 13. září 2021)
1. Do zastupitelstva jsem nastoupil jako
první vykroužkovaný náhradník po arch. Bittnerovi za TOP 09 loni v létě. Tedy na cca
jeden poslední rok, kdy se vše důležité v podstatě dojíždělo. Minulé období hodnotím jako
zastupitel pouze z poslední čtvrtiny, tři roky
předtím pak pouze jako angažovaný občan.
Co se týče Dobrušky jako celku, tak
z venkovního pohledu nemá obec žádný super problém. Hlavně
díky stovkám milionů z křovické skládky v minulých desetiletích
není město zadluženo. Mohlo opravovat silnice a chodníky, utrácet za gratis zábavu a stavět různé zábavní prvky a sportovní zařízení. Včetně té sportovní haly v Pulicích za stovku milionů, jež
se teď před volbami slavně otevírá. Mrzuté však je, že veškeré
naspořené peníze z minulosti jsou v podstatě utraceny. A ukončená skládka již žádné pohodlné miliony negeneruje.
Dlouhodobě se neúspěšně diskutuje, jak zastavit stagnaci/pokles obyvatelstva města. Zejména s ohledem na nechuť financovat pokrok města přes pozemky pro rodinné domky apod. Zrovna
v této oblasti bych si rozvoj představoval trochu jinak.
Co se týče chodu zastupitelstva, tak na mou osobní náturu se
mi zdá současné složení až tuze jednobarevné. Někdy se mi zdá,
že někteří zastupitelé ani podklady moc nečtou a hlasují víceméně „stranicky“ podle svého šéfa. A ti ostatní tam jsou víceméně
trpěni jako zbytečné osoby. Chápu ovšem, že lidem, kteří na zastupitelstvo nechodí, to vůbec nevadí. Ti spíše diskutují o problémech školy, kam chodí jejich děti, případně o městské policii
a veřejném pořádku, pokud mají nějaký problém.
Co se týče chodu města po úřednické linii, vypadá to, že narůstají personální problémy s výkonem některých funkcí pro region
(skloňuje se úřad stavební, životního prostředí apod.). Zdá se, že
tyto problémy jsou větší než v jiných srovnatelných obcích.
2. Bez volebních plků - nastupuje těžké období. Díky covidově-válečné inflaci se zdražuje úplně všechno. Ani město už nemá
finanční rezervy a bude muset značně přemýšlet o dalších velkých investicích, možná i o rozsahu zábavních a dalších útrat.
Z mého pohledu budeme rádi, když se podaří udržet aspoň
jakžtakž v chodu všechny těžce dotované objekty - zastaralý bazén, novou sportovní halu a další sportovní a kulturní zařízení
z minulosti. Bylo by líbivé slibovat, co všechno nového se postaví, za mě by to ale bylo nyní neseriózní. (Věřme však, že vše
se zase k dobrému obrátí. Doufejme, že utáhneme drahé energie
i přes zimu a že zrovna nově otevřená hala vytápěná plynem se
nebude muset zavírat).
Ing. Petr Poláček
ODS
1. Co se podařilo:
- přeměna části bývalé opočenské nemocnice na domov důchodců
- stavba nové sportovní haly v Pulicích

- dohoda se stavebním bytovým družstvem
o stavbě nových bytů v Mírovce
- rekonstrukce atletického oválu a sektorů
na městském stadionu
- stavba bytového domu v ulici Fr. Kupky
i přes problémy s projektantem
Rezervy:
- řízení investic města, správa jeho majetku,
řízení úředníků, spolupráce s různými partnery, starost o občany … To je dle mého názoru souhrn hlavních úkolů každého
zvoleného vedení města. V Dobrušce je za působení tří posledních starostů město řízeno autoritářsky. Podle mého názoru je toto největší problém Dobrušky. Řešení vidím ve změně
tohoto způsobu řízení města směrem k zavedení skutečné zastupitelské demokracie. Starosta by měl mít dostatek nadhledu, aby naslouchal všem názorům zastupitelů a občanů, a tyto
společně s radou, případně zastupitelstvem řešil
- město za poslední roky neprovedlo prakticky žádnou skutečnou realizaci do oblasti cyklistické infrastruktury. Vše zůstalo
ve fázi slibů vedení města, stavební řízení se např. v případě rekonstrukce cesty z Chábor do Mělčan odložilo o 4 roky.
Oprava příjezdové cesty k cyklostezce do Opočna je i přes
sliby starosty již z roku 2018 stále v nedohlednu.
- město má zablokovaný územní plán pro rodinnou výstavbu
v oblasti Belvederu. Za 7 let od jeho přijetí nedošlo prakticky
k žádnému posunu v jednání s majiteli pozemků. Mladí prchají z Dobrušky stavět do okolních obcí, kde to kupodivu jde.
A Dobruška zatím stárne...
- v poslední době opustila dobrušský úřad bez dostatečné náhrady celá řada úředníků. Namátkou např. Stavební úřad, Odbor investic a majetku nestíhá v předepsaných termínech řešit
požadavky občanů, nebo je dokonce odkládá.
2. Rozvíjet zastupitelskou demokracii, starosta by měl více naslouchat zastupitelům a neřídit město jako vůdce, ale jako demokrat. Zastupitelé tím získají větší pocit důležitosti a rádi se více
zapojí do řešení jednotlivých akcí města. Pomoci vyřešit situaci
v ZŠ Fr. Kupky, kde v poslední době dochází k opakovaným odchodům učitelů i žáků do jiných škol. Z větších investičních akcí
jmenuji postupný přesun Technických služeb do prostoru bývalé
teplárny, rozvoj cyklistické infrastruktury (Mělčany-Chábory, příjezd k cyklostezce do Opočna, cyklostezka k městskému stadionu,
cyklostezka k Domašínu, úprava prostoru u altánu na cyklostezce
do Opočna), optimální využití městských budov pro úřad a složky.
Mgr. Petr Poláček
Česká pirátská strana
(slib zastupitele složil 14. června 2021)
1. Minulé volební období hodnotím jako
naprostou ukázku toho, jak by neměla fungovat zastupitelská demokracie. Dovolil
bych si zde občanům města položit otázku
k zamyšlení. Jak asi může podle “svobodné
vůle” hlasovat a rozhodovat v nejrůznějších
otázkách člen zastupitelstva, nebo dokonce rady města (samozřejmě vyjma starosty
a místostarosty), který je zároveň zaměstnancem města, nebo
zaměstnancem některé z příspěvkových organizací, které město
zřizuje? Tato “svobodná vůle” chtě nechtě začíná a končí tam,
jaký názor zastává jeho nadřízený. Nehledě na to je pak minimálně neetické, že takový zastupitel / radní v mnoha případech
rozhoduje i sám o sobě. Dle mého názoru by si tito lidé měli
rozmyslet, zda chtějí být volenými zastupiteli obce, a nebo se
dál věnovat své dosavadní profesi. Podle zákona je neslučitelnost funkcí u zastupitele zakázána pouze zaměstnancům obecního úřadu, osobně však z výše uvedených důvodů rozdíl mezi
úředníkem a zaměstnancem organizační složky města nevnímám.
Za úspěchy města by se dala považovat výstavba sportovní
haly, spolupráce se stavebním bytovým družstvem při realizaci
viladomů v ulici Mírová a výstavba malometrážních bytů naproti
ZŠ Františka Kupky. Počátky všech těchto akcí sahají však už
9
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do funkčního období předchozího vedení města, a proto by nebylo fér za tento úspěch děkovat pouze tomu současnému.
Největší rezervy vidím především v komunikaci. Úřad se zasekl na konci 20. století. A přitom je v době počítačů, chytrých
telefonů a nejrůznějších aplikací tak snadné těchto technologií
využít a umožnit občanům komunikaci s úřadem z pohodlí domova. Osobní návštěva úřadu by pak zůstala pouze pro ty, kteří
moderní technologie využívat nechtějí nebo nemohou.
2. Nově zvolení zastupitelé by si měli ze svého středu zvolit
v prvé řadě takového starostu, který bude všechny členy respektovat. Který dokáže naslouchat, vnímat ostatní zastupitele jako
partnery a nikoliv jako své soky a který dokáže uznat, že dobré
nápady může mít i někdo jiný. Dobrý starosta by měl mít především schopnost lidi spojovat a ne rozdělovat.
Budoucí zastupitelstvo by mělo i v takto těžkých dobách snažit udržet vyrovnaný rozpočet a nezadlužovat město. Věnovat
se projektům, které jsou nezbytné pro příjemný život ve městě
a nikoliv dalším megalomanským akcím. Já osobně bych byl rád
ještě jedno volební období u toho, protože vím, že zároveň jako
současný zastupitel Královéhradeckého kraje mohu našemu městu v mnohém pomoci. Jsem patriot, jsem Dobrušťák.
Bc. Martina Rašková

Sdružení nezávislých
kandidátů – Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky
1. Toto volební období úplně nejde srovnávat s těmi předešlými (už pro to, že jsem ho
poprvé zažila z té druhé strany, z pozice zastupitele) – v jeho průběhu bylo třeba řešit pro
všechny zcela nové věci, se kterými se nesetkal ještě nikdo z nás (covid, pomoc Ukrajině).
A přesto mám pocit, že se zvládlo mnohé, co bylo plánováno, slibováno, navíc k tomu všemu se zvládla i ona pandemická situace.
Přála bych každému, aby mohl nahlédnout pod pokličku toho
všeho. Práce jiných se totiž kritizuje velice snadno. Málokdo
však má odvahu něco říct nahlas či se svou vlastní prací něčím
přičinit. Ne každý chce nést zodpovědnost víc než za sebe, či
svou rodinu. A dělat něco navíc, ke své normální práci, ve svém
volném čase, někdy i na úkor vlastní rodiny - z lásky k městu,
k lidem, k dětem, to je o povaze každého z nás.
Podařilo? Myslím, že není třeba tu nic konkrétního vyjmenovávat. Lidé, kteří jsou vnímaví svému okolí, to vidí. Ano, ještě
přesunout úřad, rozjet halu. To jsou akce, které se samozřejmě
musí dokončit. Velké plus je vznik Domova F. A Skuherského,
z.ú, a to zejména otevření budovy Rudolf v Opočně. Ale tam byla
ta největší práce hned po stavební firmě na samotné paní ředitelce Vilímkové, za což jí velký dík!
A rezervy? Z mého pohledu někdy málo fungující někteří úředníci městského úřadu. Jejich práci a nasazení si já osobně představuji úplně jinak… A kdybychom tak měli finance na všechny
naše projekty, byl by to úplně splněný sen!
2. Na fungování úřadu jako celku. Všechny akce a aktivity,
které vedení města vymyslí, odsouhlasí, schválí, musí oni rozpohybovat a uvést v život. A když není plodná tato spolupráce
a mnohé se dělá po termínu, vázne to. Kdo jiný by měl mít rád
lidi ve svém městě, než právě úředník jeho městského úřadu???
Ač většina z nich nejsou místní…Jsou tu pro naši krásnou Dobrušku a její okolní obce. Tak bychom zkrátka měli táhnout všichni za jeden provaz. Přeji novým zastupitelům, ať je jejich nadšení
pro práci pro Dobrušku nikdy neopustí. A ať i dál otevřeně komunikují se všemi a o všem. Aby neztratili důvěru svých spoluobčanů za to, co pro Dobrušku dělají.
Lic. Petr Sadovský, MBA
ANO 2011
1. Uplynulé volební období hodnotím jako velice úspěšné. Až
na několik drobností, za které vedení města nemohlo, se dařilo plnit, co jsme naplánovali. Z hlavních akcí, které se podařilo uskutečnit, patří sportovní hala, výstavba bytového domu,
nová sportoviště na stadionu či otevření Lidlu. Nebyla to sice
10

stavba Dobrušky, ale město se na ni podílelo
a úzce spolupracovalo od počátku přípravy
až po dokončení. Dařilo se aktivně účastnit
dotačních programů, a to jak v oblasti MMR,
MPO a dalších. V období covidu byla takřka veškerá činnost částečně utlumena, ale
život v našem městě se naštěstí nezastavil,
o čemž svědčí řada vydařených společenských a kulturních akcí.
2. Nové zvolené zastupitelstvo by se mělo především zaměřit
na další fungováním dobrušského krytého bazénu. Ten je v havarijním stavu a na pokraji životnosti. Zde je třeba investovat
do opravy a doufám, že se vše podaří. Další věc, která město
trápí, je nedostatečný počet parkovacích míst a již dnes víme, že
situace se bude zhoršovat s rostoucím počtem bytových jednotek,
které vznikají a budou vznikat. Projektanti by se měli zamýšlet nad podzemním parkováním, v čemž vidím budoucnost i pro
naše město, pokud nechceme na každém rohu nějaké vozidlo.
Většinou se plánuje v bytovkách jedno parkovací místo na byt,
což neodpovídá současné situaci, kdy má takřka každá rodina
dvě a více aut. Myslím, že na pořadu dne je vybudování nového autobusového nádraží (např. v místě vlakového nádraží), aby
návštěvník Dobrušky měl umožněn příjezd do alespoň trochu reprezentativního místa, které si naše město určitě zaslouží.
Miroslav Sixta

Sdružení nezávislých
kandidátů – Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky
1. Nelehké čtyři roky utekly jako voda.
Navzdory potížím, které s sebou přinesly
koronavirová epidemie a válka na nedaleké
Ukrajině, se život v našem městě nezastavil
a vykonala se spousta kvalitní práce. Její
výsledky jsou viditelné na první pohled. Namátkově z těch nejdůležitějších: lidé se nastěhovali do 17 bytů v novém domě naproti
ZŠ Františka Kupky, díky nové okružní křižovatce se zvýšila
plynulost a zejména bezpečnost na frekventované silnici I/14,
děti na stadionu už neběhají po prašné škváře, ale na moderní
tartanové dráze, Dobruška společně s Opočnem provozuje v areálu bývalé nemocnice nový domov pro seniory s téměř 50 lůžky, otevíráme novou moderní sportovní halu u ZŠ Pulická, už
více než rok nakupujeme v Lidlu a 52 rodin brzy najde domov
ve čtyřech viladomech zásluhou místního stavebního bytového
družstva. Těšil jsem se z toho, že společenský život v Dobrušce
v těžké době zcela neusnul a lidé se i během ní dokázali bavit.
Vznikla jedinečná expozice našeho muzea věnovaná světovému
velikánovi, malíři Františku Kupkovi, uspořádalo se nepřeberné
množství koncertů, připomenuli jsme si výročí „naší“ umělkyně
Věry Jičínské, křtily se nové knihy o zdejším regionu či otevíraly zajímavé výstavy. A vedle toho všeho jsme dokázali pomáhat
zoufalým lidem opouštějícím domovy na Ukrajině.
Největší rezervy spatřuji v klesající úrovni mezilidské komunikace. Mám pocit, že izolace vynucená šířícím se covidem-19
neutěšenou situaci ještě zhoršila. Pokud spolu lidé nekomunikují,
realizace akcí se zbytečně protahují. Chod městského úřadu navíc ochromuje zvyšující se nedostatek kvalifikovaných úředníků.
2. Noví zastupitelé by měli být konstruktivnější a zejména mezi
sebou více spolupracovat bez ohledu na příslušnost k té či oné
politické straně či sdružení. Zasedání nejvyššího orgánu našeho
města zcela zbytečně brzdily osobní útoky především v posledním
roce funkčního období po příchodu zastupitelů-náhradníků. Mezi
důležité úkoly bude patřit např. vytvoření komplexního systému
odpadového hospodářství, který by nenásilně a přitom efektivně
motivoval občany k zodpovědnějšímu nakládání s odpady. Nacházíme se ve složité době. Nejspíše nás všechny - doma i v zaměstnání - čeká v nadcházející zimě náročná zkouška. Bude spočívat
v šetření v mnohých oblastech života, ale zejména ve spotřebě
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energií. Zastupitelé Dobrušky by méně informovaným občanům
měli umět zdůvodnit nutnost společných úsporných opatření, abychom současnou krizi dokázali společně zvládnout.
Pavel Štěpán

Sdružení nezávislých
kandidátů – Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky
1. Volební období 2018–2022 hodnotím
z mého pohledu určitě velice nadprůměrně
pozitivně, a to i přesto, že žádná dobrušská
samospráva nemusela řešit provoz města
za tak složitých provozních, ekonomických
a společenských podmínek jako tato. Nechci
za každým úspěšným (neúspěšným) bodem
používat termín covid – 19. Všichni víme, o co šlo a bohužel, ještě neustále jde. Toto není žádná planá výmluva ani vytáčka. Skutečnost, že vedení města mělo na řešení problémů, slibů a plánů
o jeden a půl roku méně, je neoddiskutovatelná. Nicméně i tak,
se podařilo mnohé: Úspěšná koupě a rekonstrukce bývalé budovy SSUK, výstavba sportovní haly, nápomocné řešení výstavby
čtyř „viladomů“ v nově vznikající ulici Generála Štandery (vedle
Mírové), sportoviště za ZŠ Fr. Kupky, rekonstrukce tříd v ZŠ Pulická a ZŠ Fr. Kupky, redigitalizace Kina 70, včetně opětovného
zprovoznění letního kina - nově v Archlebových sadech, a zcela
určitě, za všech nepříznivých ekonomických podmínek, nevýrazné zdražení služeb, nájmů a daní.
2. Na co by se mělo nové zastupitelstvo zaměřit? Určitě pokračovat v práci předchozího, dále pak v rekonstrukci ulice Javorová, dokončení rekonstrukcí zastávek v Laichterově ulici
i Nádražní, zbudování slibovaného skateparku, dokončení kynologického areálu, revitalizaci bývalé uhelny místní teplárny
ve prospěch technických služeb, a hlavně, hlavně návratu všech
občanů do přátelského a příjemného spolužití v našem městě!
Ing. Mgr. Petr Tojnar
Naše Dobruška
1. V hodnocení minulého volebního období se nedá napsat
moc pozitivních zpráv. Jsem rád, že se aspoň podařilo dokončit
některé projekty, byť se zpožděním, které byly připraveny nebo
plánovány minulým vedením města. Např. dokončení rozlučkové síně, stavba sportovní haly, bytového domu s malometrážními

byty, kruhového objezdu atd. Bohužel se ale
neopravují v takové míře jako dřív chodníky
a ulice v Dobrušce. Javorová ulice, včetně
chodníků, je mnoho let ve špatném stavu
a každý rok starosta slibuje její rekonstrukci.
Současné vedení města a technických služeb
nezvládá organizovat úklid po městě a bohužel ani na hřbitově. V zimě nejsou ráno prohrnuté chodníky, v létě se neudržují dostatečně travnaté plochy,
a tak i příjezd do Dobrušky, ale i samotné město nepůsobí přívětivě. ZŠ Fr. Kupky, která patřila dlouhá léta mezi nejlépe vedené školy v širokém regionu, je pod současným vedením školou,
která ztratila bohužel svoji prestiž. Jejím zřizovatelem je město
Dobruška, které o problémech ví, ale neřeší je. Největší rezervy
vidím v organizačních schopnostech členů vedení města, kde si
nedovedou rozvrhnout svoji práci. Pak se stává, že na různé akce
přijde starosta a oba místostarostové a na další akci nikdo. Také
je chyba, že nikdo z města nechodí po Dobrušce a nevidí, co
všechno by se dalo zlepšit.
2. Nově zvolených 15 zastupitelů by mělo pracovat pro naše
město z přesvědčení, a ne pro peněžní zisk pro sebe. V novém
volebním období by neměla od nich zaznít na zastupitelstvu,
ale ani jinde věta: „zadarmo ani kuře nezobe“, kterou pronesla na jednání zastupitelstva dne 13. 6. 2022 Blanka Čiháčková,
dlouholetá zastupitelka a bývalá místostarostka, v souvislosti
s projednáváním její odměny za zpracování malého projektu,
na kterém se podílelo dalších 5 osob, kde město získalo dotaci pouhých cca 210 000 Kč. Diskuze k tomuto bodu se bohužel
v zápise ze zastupitelstva asi radši nenapsala. Každý si ale může
pustit záznam, který je zveřejněn na webových stránkách města,
kde tento bod začíná v čase 2,01 hodiny pod odkazem: https://
www.mestodobruska.cz/mesto/dokumenty-a-formulare/zvukove-zaznamy-ze-zasedani-zastupitelstva-mesta/.
Zastupitelé by měli zvolit do vedení ty, kteří budou naslouchat
lidem, a to nejen prosbám, ale i stížnostem a snažit se jim vždy
pomoci a nejen slibovat.
I když vím, že zastupitelé chod městského úřadu moc neovlivní, tak starosta a místostarostové tuto možnost ze zákona mají.
Bohužel toho nevyužili a dnešní úřad na některých odborech vypadá, tak jak vypadá.

VOLEBNÍ INZERCE

„Naším cílem je vytvořit z Dobrušky moderní město, které
nebudou mladí lidé opouštět, ale naopak se pro ně stane
prestižní adresou a jedinečným místem pro život.”
„Nenabízíme kandidáta na starostu, ale pracovité lidi
se zkušenostmi z komunální i krajské politiky a především
inteligentní řešení, která zpříjemní život nám všem.”

VŠE O LIDECH, PROGRAMU A PRIORITÁCH:
www.modernidobruska.cz
11
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VOLEBNÍ INZERCE
nezávislí kandidáti

NAŠE DOBRUŠKA
1. Ing. Mgr. Petr Tojnar
ředitel obchodní společnosti

2. Josef Málek
seřizovač CNC strojů

3. Michal Balcar

VOLTE CELOU STRANU č. 2

6. Josef Ungrád
majitel pohřební služby

7. Tomáš Sazima
profesionální hasič

8. PharmDr. Adéla Hradecká

mistr výroby ASV VD

majitelka lékárny

4. Renata Moravcová

9. Marek Mikoška

předsedkyně spolku Doteky naděje

5. Luboš Svoboda
majitel obchodu

kalič Řetězy Vamberk

10. Romana Tauchmanová
prodavačka

11. Luboš Adamec
důchodce

12. Věra Barnetová
majitelka obchodu

2

13. Josef Málek
mistr technických služeb

14. Ester Svobodová
realitní a finanční poradce

15. Irena Chmelařová
důchodce

Je nejvyšší čas začít poctivě pracovat na tom, aby se Dobruška opět stala příjemným městem
nejen pro nás, kteří zde žijeme, ale i pro ty, kteří se rozhodnou město F. L. Věka navštívit.

KOALICE PRO DOBRUŠKU

Jsme tým aktivních lidí
lidí, kterým záleží na tom
tom, v jakém městě žijeme
žijeme.   
 

     

    považujeme to za zásadní faktor pro nezávislé hlasování v zastupitelstvu. Máme kompetence a
zkušenosti z politiky. Chceme podpořit další bytovou výstavbu a pomoci dostupnějšímu bydlení. Chceme
eme vybudovat
různé typy minihřišť rozmístěných po celém městě. Chceme zařídit bezpečnou cestu na stadion. Chceme
hceme se
zaměřit na zvýšení energetické soběstačnosti města. Chceme společně s městským architektem
m vyřešit
zkvalitnění prostoru autobusového nádraží, Archlebových sadů, Opočenské a Kostelní ulice. Všechna
a veřejná
prostranství patří nám všem a musí dobře sloužit našim potřebám. Chceme tu být s vámi a pro vás..

12
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VOLEBNÍ INZERCE
352Í$12"

NAŠI KANDIDÁTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.

Neslibujeme… slibů jsou plná média.
Slibem nezarmoutíš… A sliby jsou mnohdy
jen proto, aby se neplnily. Máme za cíl najít
společnou řeč s každým zastupitelem,
pokud se bude jednat o záměry, které
budou ve prospěch města a vás, občanů.
Náš cíl není vnášet do zastupitelstva politiku.
Máme schopné kandidáty, je jen na vás,
voličích, abyste zvolili takové zastupitele,
kteří nebudou tzv. jen do počtu, ale budou
se aktivně podílet na chodu města.
My takové máme!

www.anobudelip.cz

www.chcemelepsicesko.cz

Lic. Petr Sadovský, MBA
Blanka Čiháčková
Mgr. Jana Melicharová
Bc. Milan Sotona
Mgr. Alois Žďárek
Dita Pumrová
Bc. Filip Šotola
Mgr. Radana Moravcová
Tomáš Krahulec
Michal Bouz
Martin Novotný
Adolf Soumar
Jan Čančara
Jaroslav Vosyka

Petr Sadovský

Petr Sadovský

92/7(.$1','7.8Í

KV-183x80-inzerce-Dobruska-BW.indd 1

16.08.2022 15:00

DOBRUŠKA PRO VÁS – Hlavní témata pro komunální volby 2022
1. Moderní mĢsto s odkazem na historii s vizí do budoucnosti.
Volební heslo:
2. Bezpeēnost a poƎádek.
3. Územní rozvoj, rekonstrukce vozovek a námĢstí bez asfaltu.
4. Nové byty a parkovací plochy.
5. MĢsto kultury, sportu a zelenĢ.

1. Jiâí Bednáâ
– státní zam³stnanec

2. Mgr. Petr Moravec
- pedagog

3. Ladislav Bílek
- mistr v a.s.

Volte nás, bez vašeho hlasu nic nep

VOLTE ,ÍSLO 6 !

4. Gabriela Hv³zdová
– zástupce vedoucí dílny
v s.r.o.

Volební heslo: Volte
Volte nás, bez vašeho
vaašeho hlasu nic neprosadíme.
Volební
Volební heslo: VolteVOLTE
nás, bez ,ÍSLO
vašeho hlasu
6 ! nic neprosadíme.
Volební heslo: VolteVOLTE
nás, bez vašeho hlasu
neprosadíme.
6 ! nic
Volební heslo: Volte nás, bez ,ÍSLO
vašeho hlasu
nic neprosadíme.

VOLTE ,ÍSLO 6 !
VOLTE ,ÍSLO 6 !
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AKTUALITY Z MĚSTA
Muzeum se v letošním roce otevřelo školám
Pandemie na některých místech zastavila čas. V muzeu byly některé měsíce
skutečně velmi náročné, protože připravované akce nemohly proběhnout a to, co
považujeme na nejdůležitější, badatelské
služby a přístupné vzdělávání v kontaktu
s historickými předměty, nám bylo zakázáno. Pracovali jsme v depozitářích,
připravovali výstavy, žádali o dotace,
ale rozvolnění jsme velmi vítali. Na jaře
tohoto roku konečně směli návštěvníci
po dvou letech odhodit respirátory a mnohé jsme tak viděli s „nahým“ úsměvem
bez ochrany úst a nosu úplně poprvé.
Samozřejmě nejvíce hřeje úsměv dětský. Rozhodli jsme se tedy jako každý
rok zapojit se do programu k Mezinárodnímu dni muzeí, jehož cílem je setkat se
v muzeu na základě hesla „muzeum jako
významný prostředek kulturní výměny,
vzájemného obohacování kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy“. Slaví se kolem
18. května a vstup do muzea je zdarma,
letos jsme jej tedy schválně uskutečnili

Dětský program v Domě Fr. Kupky.

nikoli o víkendu, ale ve všední den, abychom ušetřili náklady školám a podívalo
se k nám co nejvíce dětí. Tak byl cílen
i doprovodný program, děti si malovaly
kamínky a v pracovních listech se zabývaly židovskými symboly. Během jediného
dne jsme v muzeu přivítali sedm školních
tříd na různých objektech, tedy okolo 100
dětí. V červnu jsme se tedy rozhodli jít dětem a jejich učitelům ještě blíže. Připravili jsme tři vzdělávací programy na našich
objektech uzpůsobené vždy věku a počtu
dětí. Nejmenší děti provede náš nový
maskot, myška Františka, kterou pro nás
vyrobila místní umělkyně Hanka Kozubová, a moc jí za to děkujeme.
První program jsme nazvali Dobruškou za židovskými památkami. Děti se
projdou po židovském hřbitově (malé děti
hledají byliny, obrázky) a po cestě zpátky
k dobrušské synagoze na Šubertově nám.
se zastavíme a zamyslíme u památníku
obětem holokaustu Kameny zmizelých.
Pak je čeká prohlídka muzea s návštěvou očistné lázně (mikve) a povídání
v synagoze o židovských zvycích, obřadech a symbolech. Další program pro
školní třídy je vede Po stopách F. L.
Věka. Zahrnuje prohlídku rodného domku Fr. Vl. Heka, dětem vysvětlíme důvod
změny jména, ukážeme, co zničil požár
roku 1806, a půjdeme také do historických sklepů. Pro menší žáčky je připraveno hledání netopýrů s úkoly, pro ty větší
pracovní listy zaměřené na Hekův život
a tvorbu. Po prohlídce je možné vzít účastníky k soše F. L. Věka a dojít procházkou
k bývalému hřbitovu u kostela sv. Václava, kde je pochována Hekova manželka.
Třetí program prochází Domovem Františka Kupky. Děti zavede do historické
radnice s galerií prvotin malíře Františka Kupky, vystoupí na vyhlídkovou věž
a procházku po Dobrušce ukončí v domě,
kde Kupka bydlel před odchodem na stu-

Patnácté výročí založení svazku obcí
Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky
Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky letos v srpnu oslavil již 15 let
od svého založení. Po volbách v roce 2006
se města Dobruška a Opočno dohodla, že
založí svazek obcí, který bude mít za cíl
především společnou propagaci území
a zviditelnění regionu.
14

Jednoznačně byl zvolen název svazku
a to, že ponese jméno osoby, která spojuje obě města, tedy světoznámého malíře
Františka Kupky. Dokumenty Zakladatelská smlouva a Stanovy svazku byly podepsány starosty měst 29. srpna 2007. Svazek
se po celou dobu své existence podílel

Myška Františka Hanky Kozubové je novým maskotem muzea.
dia. Prohlídka nové expozice Dům
Františka Kupky pak ukáže jeho cestu
k malířství i legionářskou minulost. Každý program je uzpůsoben časovým potřebám dané třídy a stojí mezi 20 a 40 Kč
podle počtu navštívených expozic. Děti
z mateřských školek nic neplatí a pedagogický doprovod také ne, učitelé si
u nás mohou odpočinout, žákům se plně
věnujeme.
Vzdělávacích programů se už na konci května a v červnu zúčastnilo téměř
400 dětí ze škol a školek nejen z Dobrušky, ale také z Podbřezí nebo například z Dobrého. Všechny děti dostaly
malý dárek a pracovní listy, které jsme
pro ně připravili. Jejich úsměvy a nadšení dokládají, že i v muzeu může být
legrace a že naše práce má smysl. A tak,
milé paní učitelky a páni učitelé, pokračujme v tom zase od září! Programy je
možné objednat i v zimní sezoně na tel.
603 373 752 nebo mailem na muzeum@
mestodobruska.cz. Zeptejte se doma
svých dětí, která z osobností dobrušských
dějin je pro ně hrdinou. Budete sami překvapeni!
Pavla Skalická,
vedoucí vlastivědného muzea Dobruška
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na kulturních akcích obou měst jednak vydáním propagačních materiálů a předmětů,
ale i vlastní činností. Spolupracoval s informačními centry i pracovníky kultury, spolupořádal oslavy výročí narození i úmrtí
malíře Františka Kupky. Hradil také studii
cyklostezky mezi Dobruškou a Opočnem.
Z rozpočtu byly nakoupeny pivní sety, sta-

ny, mobilní ozvučení a osvětlení na akce.
Dále bylo vydáno množství menších publikací, které potom svazek poskytl oběma
městům. Většina výše jmenovaného byla
pořízena za přispění Královéhradeckého
kraje. Poslední dotace, kterou mikroregion
obdržel, byla poskytnuta v letošním roce
ve výši 60.200 Kč. Z těchto finančních

prostředků budou hrazeny náklady na zpracování účetnictví, manažera svazku, zakoupení jednoho zbývajícího ozvučení
malých akcí (v loňském roce nemohlo
být pořízeno kvůli nedostatku na trhu),
a tří kusů bateriových světel pro kreativní
osvětlení vnitřních a venkovních prostor
při kulturních akcích.
(bč)

Pozor při přecházení komunikací
ce. Než vstoupíme
na vozovku, důkladně se rozhlédneme
a to nejdříve vlevo,
poté vpravo a znovu vlevo. Pokud je
to možné, navážeme s řidičem oční
kontakt.
Pravidla
pro přecházení najdete v § 53 a § 54
zákona č. 361/2000
Sb., silničního zákona. Zde je například
uvedeno, že je-li blíže než 50 metrů přechod pro chodce, musí chodec přecházet
jen na těchto místech. Na přechodu pro
chodce se chodí vpravo. Mimo přechod
pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Chodec smí
přecházet vozovku, jen pokud s ohledem
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé

Milostivé léto 2
V období 1. 9. – 30. 11. 2022 proběhne druhá vlna milostivého léta, která lidem umožní zbavit se exekucí, které splňují
podmínku veřejnoprávního subjektu. Jedná se především o dluhy u dopravního podniku, zdravotní pojišťovny, České televize
a Českého rozhlasu, technických služeb aj. Dlužník musí zaplatit
původní jistinu a náklady exekutorovi (1 815 Kč vč. DPH).
V případě, že dlužník nebude vědět, kolik má zaplatit, má
možnost dotázat se písemnou formou exekutora na aktuální částku potřebnou k zaplacení, aby mohly být splněny podmínky milostivého léta. Exekutor je povinen odpovědět do 15 dnů.
Aby exekutor zastavil exekuci, je třeba jej písemně požádat o zahájení postupu dle právní úpravy tzv. milostivého léta.
Žádost je vhodné podat co nejdříve, především v případě, kdy
dlužník nezná výši jistiny k zaplacení, aby byl dostatek času
na úhradu dluhu.
Bližší informace o milostivém létu vč. vzoru žádosti exekutorovi vám podají pracovnice občanské poradny na tel. čísle
734 370 960 nebo na e-mailu: opnachod@ops.cz. Navštívit nás
můžete na těchto adresách: Weyrova 3, Náchod (pondělí – čtvrtek), Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí (1x14 dní), Solnická 777,
Dobruška (1x měsíčně). Do občanské poradny je třeba se předem objednat. Poradenství je poskytováno bezplatně. Informace o dalších službách poradny a provozních hodinách naleznete
na www.ops.cz.
Za občanskou poradnu Náchod
Mgr. Lenka Sedlářová

www.ops.cz

změně směru nebo rychlosti jízdy. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce
nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.
Městská policie Dobruška přeje všem
dětem krásný vstup do nového školního
roku 2022/2023!
Bc. Adolf Soumar,
vrchní komisař MP Dobruška

MILOSTIVÉ LÉTO 2
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

?

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
•
•
•

Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
Exekuci vymáhá soudní exekutor.
Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být:
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice,
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:
1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis,
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze.
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

+

Tak jako každý rok
i letos se prázdniny neuvěřitelným tempem přehouply ke svému konci
a děti se vracejí zpátky
do školních lavic. A stejně tak i strážníky městské policie i s legendárním dobrovolníkem Janem Kolenem opět uvidíte
na přechodech pro chodce u základních
škol. Jejich úkolem bude dohlížet na bezpečné přejití vozovky a plynulost dopravy.
Rodiče by měli zopakovat dětem základní pravidla pro přecházení komunika-

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT?
•

•
•
•

Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě,
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.
Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.
Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?
•

•
•

Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další
doplňující informace.
Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.
www.milostiveleto.cz

15

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 9 / 2022
12.-18. 9.
2022

Královéhradecký kraj TSĬ«H« ve spolupráci s QëWXWOÈQM ÅĬEH] E RI^MWOSZÈQM
SVKERM^EGIQM RE TSHTSVY R«LVEHR¸ VSHMRR³ T³ÜI 8ÈHIR TëWXSYRWXZ¸
0V«PSZ³LVEHIGO³LSOVENI8IRv PIXSĴR¸QVSGITVSFëLRIZIHRIGL–  9. a
REF¸HRIĬEHYEOG¸TVSĴMVSOSYZIĬINRSWX.

V XëGLXS HRIGL FYHIXI Q¸X QSőRSWX Z TVSWXSV«GL 2ëWXWO³LS ÅĬEHY
)SFVYĴOE Z FYHSZë RE R«Q + 1 :ëOE  REH ÚIWOSY WTSĬMXIPRSY
WLP³HRSYXW³VMMJSXSKVEJM¸ƺ/WIQTëWXSYRƸ. V ÅXIVÈSHHS
LSHMR QSLSY TĬ¸TEHR¸ ^«NIQGM S MRJSVQEGI O R«LVEHR¸ VSHMRR³ T³ÜM
REZĴX¸ZMXOERGIP«ĬÜ XEQX³őOHIWIHS^ZëH¸ZĴITSXĬIFR³
'PMőĴ¸MRJSVQEGIRENIHRSXPMZ³EOGIZ V«QGM8ÈHRITëWXSYRWXZ¸FYHSYTSWXYTRë
^ZIĬINęSZ«R]RE[[[WXERWIRELVEHRMQrodicemG^

Týdny pro duševní zdraví
Jedenadvacet akcí ve třinácti městech Královéhradeckého
a Pardubického kraje, to jsou letošní Týdny pro duševní zdraví.
V září a v říjnu (12. 9. až 13. 10.) proběhne již 27. ročník této osvětové akce ve východních Čechách, která nabídne výstavy, koncerty, přednášky, besedy, workshopy, dny otevřených dveří a další.
Všechny mají jeden cíl – upozornit na téma duševního zdraví, vyvrátit mýty, které se často vážou k duševnímu onemocnění
a současně podpořit osoby, kterým do života duševní onemocnění vstoupilo.
Najděte si čas a přijďte na některou z akcí. V nedalekém Rychnově nad Kněžnou je to například uvedení filmu Kurz negativního myšlení. Jedná se o norský film oceněný Křišťálovým glóbem
na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce
2007. Po promítání bude následovat diskuze s člověkem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Akce se koná 26. září
od 17.00 hodin v místní Městské knihovně. Vedoucí střediska
PDZ v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Pavel Provazník vás všechny zve slovy: „Naším cílem je ukázat, že i přes těžkosti života ho
stojí za to žít.“
Akci pořádá nezisková organizace Péče o duševní zdraví, která má své středisko ve městě Rychnov nad Kněžnou a podporuje
osoby s duševním onemocněním. Sociální pracovníci podporují
klienty, aby i přes omezení způsobená duševním onemocněním
mohli žít plnohodnotný život.
Akce se konají také v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi,
Skutči, Moravské Třebové a dalších městech. Kompletní program a další informace o festivalu najdete na FB.com/Tydny.pro.
dusevni.zdravi či na www.tdz.cz.
(mp)

www.tdz.cz
ADVOKÁT RADÍ
Nájem bytu a změna pronajímatele
Bydlím v nájemním bytě, a před
týdnem mi přišlo oznámení, že došlo
k prodeji celého bytového domu. Novým majitelem tak je společnost, která
mi také hned poslala k podpisu novou
nájemní smlouvu. Je v ní ale řada věcí,
které se mi nelíbí, třeba změna smlouvy na dobu neurčitou na dobu jednoho
roku s možností prodloužení. Je tam
i podstatně zvýšený nájem, i když vím,
že teď platím oproti jiným lidem v domě
dost nízký. Správce, který za nového majitele jedná, mi sdělil, že novou smlouvu
musím podepsat, protože stará nebyla
napsána podle nového občanského zákoníku a navíc jde o běžný postup při
změně majitele. Co s tím mohu dělat?
Chápu, že novou smlouvu se vám podepisovat nechce. Je poměrně častou praxí,
že pronajímatelé se v nově uzavíraných
smlouvách snaží změnit ujednání, která
jsou z jejich pohledu nevýhodná. Nepozorný nájemník tak může podepsat něco,
čeho by pak v budoucnu hořce litoval.
Předně je zde třeba říci, že i když novou
smlouvu nepodepíšete, tak se na trvání
nájemního vztahu nic nemění. Na překážku zde není ani to, že byla stará smlouva
16

psána podle starého občanského zákoníku, ale nebylo by to třeba ani to, že v bytě
bydlíte ještě na základě starého dekretu
z doby komunismu. V obou případech
jde o platný nájemní vztah. Samozřejmě
pro úpravu vzájemných práv a povinností
může být přínosné udělat smlouvu novou,
nemělo by se jednat ale o smlouvu, která
oslabí vaši pozici.
Vedle ustanovení, které se nemění,
jsou zde ale i určitá ujednání z předchozích smluv, která se změnit mohou. Půjde typicky o ujednání o povinnostech
pronajímatele, které má pronajímatel
vůči nájemci nad rámec zákona. Může
jít třeba o ujednání, která upravují širší
povinnosti pronajímatele při zajišťování
oprav v bytě, širší omezení výpovědních
důvodů nad rámec zákona nebo třeba souhlas pronajímatele s podnájmem obsažený
ve smlouvě. V případě, že by se neprokázalo, že nový pronajímatel věděl o těchto
omezeních už před koupí nemovitosti, tak
by byla nadále neplatná.
Vraťme se ale ke klíčovým parametrům smlouvy, které vám chce pronajímatel změnit. Na ty se výjimka popsaná
v předchozím odstavci vztahovat nebude.

Z pohledu nájemníka a jeho jistoty bydlení
je obecně určitě výhodnější, aby smlouva
byla na dobu neurčitou, už to by tedy samo
o sobě bylo dobrým důvodem pro odmítnutí podpisu nové smlouvy, která je formulována jako smlouva na dobu určitou.
Zvýšení nájmu je samozřejmě dalším
bodem, který pro vás nebude výhodný.
Na druhou stranu může být ke zvýšení důvod s ohledem na ceny bydlení v lokalitě,
jak ostatně sama píšete. V případě, že jste
otevřena jednání o výši nájmu, můžete zaslat pronajímateli vyjádření v tom smyslu,
že novou smlouvu odmítáte, ale pokud má
konkrétní nabídku na zvýšení nájmu, tak ať
vám ji zašle jako jednostranný návrh na navýšení nájemného bez vazby na další změny
smlouvy. Tento návrh pak můžete a nemusíte akceptovat. Pokud ho odmítnete, má
pronajímatel možnost obrátit se na soud
a žádat stanovení výše nájmu soudem.
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.
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Z HISTORIE
Znamenitý satirik František Vladislav Hek
(Ke 175. výročí úmrtí nejpopulárnějšího dobrušského rodáka)
4. září letošního roku je tomu již jedno a tři čtvrti století od úmrtí Františka
Vladislava Heka. O jeho životě, díle a významu, který měl i ve svém románovém
a filmovém životě, bylo napsáno mnoho
a jen těžko je možné se zabývat něčím,
co by uniklo pozornosti badatelů, kteří se
Hekovými osudy zabývali. V tomto ohledu je dobré připomenout zejména stěžejní
monografii Josefa Johanidese František
Vladislav Hek, která vyšla již v roce 1976
a tvoří naprosto vyčerpávající zdroj informací. S Hekovým literárním odkazem se
lze seznámit i v jeho sebraných spisech,
vydaných Janem Jakubcem roku 1917
(Práce veršované) a 1923 (Výbor z Hekových prací prozaických). A v neposlední
řadě se každý může vrátit k pentalogii
Aloise Jiráska F. L. Věk. Začala vycházet
na pokračování v časopise Osvěta v roce
1888 a od té doby se dočkala bezpočtu
knižních vydání včetně překladů do cizích jazyků. Pominout samozřejmě nelze
ani stejnojmenný kultovní televizní seriál
režiséra Františka Filipa, hvězdně herecky obsazený s brilantním Radoslavem Brzobohatým v titulní roli.
V roce a měsíci výročí Hekova úmrtí
se však sluší vrátit se k osobnosti historické, protože u ní je také třeba hledat počátek slávy literární i filmové postavy. Hek
sám byl ve své době nadaným literárním
autorem, jedním z průkopníků novodobé
české literatury. Jeho dominantním literárním žánrem byla zejména satira, v níž
vynikal a v níž našel své následovníky až
ve druhé polovině 19. století, zejména pak
v Havlíčkovi.
V historiografii se často setkáváme
s požadavkem jít ad fontes, tedy přímo
k pramenům. Připomeňme si tedy Hekovu
osobnost přímo úryvky z jeho vlastního
díla. V mnoha případech je až podivuhodné, jak aktuální jsou myšlenky v něm
obsažené a jak i přes dvě staletí, která nás
dělí od jejich vzniku, mohou promlouvat
i k lidem naší doby.
Nejvlastnější formou Hekovy satiry
jsou epigramy a aforismy, které on sám
nazývá průpověďmi. I v jejich pro naši
dobu poněkud toporném jazyce nacházíme myšlenky, které jsou stále živé. Připomeňme si alespoň několik z nich.
„Ne škaredost tváře, nýbrž škaredé
srdce činí člověka ohyzdného.
Obyčejně měří člověk podle svého
smyslu nebo zdání. Avšak nechť jen každý
prve pohledí, zdali loket, dle něhož jiné

měří, také dobrý a pravý jest.
Když se stane škoda, teprve dobře
víme, jak bylo jí předejíti.
Ne dláto, ale umění dělá řezbáře.
Nehleď jen na to, kdo jsi, ale raději
jaký jsi a jaký býti máš.
I té nejdelší písničce bude jednou konec.
Nepovídej vždycky, co víš, ale věz pokaždé, co povídáš.
Jsou lidé, že by mlčíce mohli snáze
za moudré projíti.
Čím větší vůl, tím většího titule žádá.“
Nejvýznamnějším Hekovým literárním
dílem je Veliký pátek, spisek z roku 1820,
v němž pod rouškou nábožného rozjímání
o utrpení a smrti Ježíše Krista nelítostně
kritizuje tehdejší maloměstské poměry
a nešvary, které se v jeho bezprostředním
sousedství objevovaly.
„Ó vy všickni rádní a zmarové spravedlnosti, jak nesprávně k lidu se máte,
když si všecko právo a slušnost tak pod
svou moc přistrojíte, že se ono jen k vašemu zisku a tučnému pohodlí, jak si jen
žádáte, volně a plýně pohybuje i účinkuje
i působí.
Běda pak soudcům, kteříž o věci soudu a rozeznání svému předložené, dří-

Titulní list Velikého pátku.

František Vladislav Hek.
ve na měšec, osobu, příbuznost a jiné
přímluvy mocné dotaz činí, nežli věc samou vedle práva a spravedlnosti ohledají.
Běda všem vrchním konšelům, kteříž
se v povinnostech svých tak zapomínají,
že i tu skrovničkou špetku svého rozumu
do kolébky zavinují, přidaným k sobě rádním na vůli docela nechajíce, aby ním
a věcí obecní, jak se jim dobře zdá a vždy
zištně zdáti ráčí, chutně si pokolébali.
Aniž jest více ten čas, kdy se vůbec věřilo, že komu dá Pán Bůh úřad,
tomu i všecek k němu potřebný rozum
udělí. Nyní chce tomu čas, aby rozum
dospělý úřad vždy předcházel: neboť
skopová hlavička, byť se jakoukoli ctí
a slávou, jakýmkoli krojem a švarností
krásila, nebude přece nežli jen tou, jakou
se urodila.“
Jedno poněkud poopravené úsloví říká,
že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Každý člověk bude jistě
souhlasit s tím, že dobře napsaná satira je
záležitostí veskrze užitečnou a potřebnou.
Ovšem nesmí se týkat právě jeho osoby.
Proto také každého kvalitního a úspěšného satirika stihnul trest. Připomeňme
si jen osudy Havlíčka, či z doby novější
například Vladimíra Škutiny.
Ani Hek se tomuto údělu nevyhnul.
Jeho Veliký pátek byl na základě žaloby
potrefených dobrušských měšťanů soudně
zkonfiskován a zničen. Myšlenky, které
v něm jsou obsaženy, však zničit nelze.
I když jazyk, kterým jsou nám sdělovány, je pro naši dobu již příliš archaický,
nešvary, které napadá, jsou až příliš aktuální. I to bychom měli mít při připomínání
Hekova výročí na paměti.
(jm)
17

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 9 / 2022

Z KULTURY
Měsíc září na Festivalu F. L. Věka
Šest výjimečných hudebních podvečerů
Sobota 3. září v 17 hodin
Argentinské tango Astora Piazzolly
Přepychy, kostel sv. Prokopa
Jaroslav Svěcený – housle
Ladislav Horák – akordeon

Neděle 4. září v 17 hodin
Poklady české a španělské kytary
Dobruška, kostelík Sv. Ducha
Patrick Vacík, Matěj Freml – kytary

Neděle 11. září v 17 hodin
Vivaldi: Čtvero ročních dob
Bohuslavice, evangelický kostel
Iva Kramperová – housle,
František Kinský – mluvené slovo
Barocco sempre giovane

Neděle 18. září v 17 hodin
Krása zpěvu a varhan
Opočno, klášterní kostel Narození Páně
Eliška Tomeňuková – soprán
Irena Chřibková – varhany

Neděle 25. září v 17 hodin
Symfonický koncert v továrně
Dobruška, tovární hala
Koenig & Bauer Grafitec
Josef Špaček – housle
Petr Popelka – dirigent
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Jiří Vejvoda – mluvené slovo

O
Šest koncertů, šest jistě výjimečných
hudebních podvečerů, z toho tři premiérové z pohledu vystupujících interpretů
a jeden velký návrat, to bude měsíc září
v rámci Festivalu F. L. Věka 2022.
A začíná se pěkně zostra, neboť první
zářijový víkend zahrnuje hned dva koncerty. V sobotu 3. září v kostele sv. Prokopa v Přepychách zahrají argentinská
tanga Astora Piazzolly známý houslista
Jaroslav Svěcený s Ladislavem Horákem (akordeon). Posluchačsky velice
atraktivní program plný temperamentní,
lyrické a hlavně krásné hudby uznávaného jihoamerického skladatele, od jehož
smrti uplynulo 30 let, přiblíží průvodním
slovem rodák z Hradce Králové.
O den později, v neděli 4. září, rozezní
interiér jedné z nejkrásnějších staveb Podorlicka – kostelíka Sv. Ducha v Dobrušce - dvojice vynikajících kytaristů Patrick
Vacík a Matěj Freml alias Duo Siempre
Nuevo, které letos slaví 15 let od svého
vzniku. Siempre Nuevo interpretuje jak
originální skladby pro kytarová dua, tak
i různé transkripce - vlastní či jiných autorů. Jeho repertoár obsahuje rovněž starou
i moderní hudbu - od baroka až po soudobé skladatele. Ne jinak tomu bude i v případě festivalového koncertu.
V neděli 11. září zavítá festival podruhé
do Bohuslavic. Tamní evangelický kostel
bude svědkem Vivaldiho Čtvero ročních
dob v podání houslistky Ivy Kramperové a souboru Barocco sempre giovane.
Čtyři třívěté koncerty Jaro, Léto, Podzim

a Zima pro housle a orchestr italského
barokního skladatele přitom zazní včetně
autentických sonetů, jež bude recitovat
hrabě František Kinský, který spravuje
rodový zámek v Kostelci nad Orlicí a je
znám jako průvodce televizním pořadem
Modrá krev.
O týden později (v neděli 18. září)
se festivalové dění přesune do Opočna.
V klášterním kostele Narození Páně se
premiérově představí Irena Chřibková,
která se řadí mezi nejvýraznější varhaníky
své generace a rozezní nedávno opravený královský nástroj na kůru svatostánku.
Spolu s ní vystoupí opočenská rodačka
- sopranistka Eliška Tomeňuková, jež
od 6 let navštěvovala ZUŠ Opočno, kde
studovala hru na akordeon i sólový zpěv.
Poté absolvovala Konzervatoř v Pardubicích a v lednu byla úspěšně přijata na AMU v Praze. Před dvěma lety si
odvezla první místo ze soutěže Allegro.
Vloni zvítězila v on-line soutěži Pražský
pěvec a dostala též cenu Milady Šubrtové
za nejlepší ženský výkon.

Středa 28. září v 17 hodin
Svatováclavský koncert
Dobruška, kostel sv. Václava
Collegium Stivinum
Indi Stivín - dirigent a kontrabasista

Vstupenky
Předprodej vstupenek probíhá v celostátní prodejní síti Ticketportál nebo on-line
na www.ticketportal.cz. Vstupenky lze zakoupit i před každým koncertem.
Majitelé ABO vstupenek mají v koncertních prostorách vyhrazena speciální místa.
Záštita
Záštitu nad 12. ročníkem převzal ministr kultury Martin Baxa. Trvalou záštitu
na období 2022-2055 udělila projektu Rada Královéhradeckého kraje.
Partneři festivalu
Festival F. L. Věka 2022 se koná za finanční podpory Ministerstva kultury, Státního fondu kultury a Královéhradeckého kraje. Od počátku projekt významně podporuje město Dobruška a dlouhodobě také úspěšná společnost Servisbal Obaly.
Poděkování za možnost koncertu patří vedení společnosti Koenig & Bauer Grafitec,
dále všem městům i obcím, kam letošní festival zavítá.
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Vrcholným podnikem 12. pokračování festivalu bude bezesporu koncert
houslisty Josefa Špačka a Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou v tovární
hale společnosti Koenig & Bauer Grafitec v Dobrušce. Na programu je výběr
ze symfonické básně Má vlast Bedřicha
Smetany a Koncert pro housle a orchestr
D dur Ludwiga van Beethovena, v němž

se sólových partů ujme fenomenální houslista Josef Špaček. Návštěvníky
koncertu určitě potěší i výstava nevšedních fotografií dvorního fotografa Festivalu F. L. Věka Honzy Ježdíka nazvaná
Kupkův kraj.
Krásná hudba ozdobí také sváteční den – 28. září. V kostele sv. Václava
v Dobrušce vystoupí nové české hudební
těleso Collegium Stivinum v čele s Indi

Stivínem, dirigentem a kontrabasistou.
Členové souboru jsou laureáti mnoha významných interpretačních soutěží a pod
vedením Indiho Stivína tvoří orchestr
unikátní celek přibližující vážnou hudbu
širokému publiku. Mimořádným okamžikem slavnostního koncertu bude světová
premiéra kanciónu pro kontrabas a orchestr Svatý Václave, který složil právě
Indi Stivín.
(eda)

Den židovských památek
Již pátý ročník Dne židovských památek v ČR se uskutečnil v neděli 14. srpna
2022. Zcela zdarma nebo za dobrovolné
či symbolické vstupné bylo zpřístupněno
55 vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a Slezsku a návštěvníci tak měli možnost navštívit hřbitovy
a synagogy, které nejsou volně přístupné,
nebo prošly v posledních letech nákladnou opravou.
V Dobrušce byl od 9. až do 20. hodiny
večerní volně přístupný židovský hřbitov.
Synagoga je běžně přístupná pouze v rámci prohlídky muzea. Nyní byl do ní vstup
volný, pokud tomu tak bylo v rámci DŽP.
Návštěvníkům se omlouváme za vzniklá nedorozumění. Pokud někdo zaplatil
za prohlídku synagogy a do muzea jít
nechtěl, bude mu vstupné samozřejmě

vráceno. Pište nám na muzeum@mestodobruska.cz nebo se zastavte. Děkujeme
všem, kteří vstupné zaplatili, poslouží náročné údržbě památky.
V letošním roce jsme do Dobrušky pozvali také hudební skupinu Mackie Messer Klezmer Band z Českého ráje, která
se zaměřuje na volnou interpretaci židovských písní ze střední a východní Evropy. A protože se Den židovských památek
slaví v neděli a v neděli se v Dobrušce
v létě hraje pravidelně, spojili jsme obě
akce v jednu. Na koncert v rámci Dobrušského letního muzicírování se přišlo
podívat kolem 70 lidí a i přes pár kapek
deště se vše podařilo. Způsob hraní této
kapely je naprosto originální, netradiční
a jedinečný. Tomu odpovídá i nástrojové
složení. Akordeon, basa, banjo, housle,

saxofon, to vše doplněné skvělým altem
zpěvačky. Kromě klezmerových písní
se z městských sadů linuly i další melodie z oblasti world music, zněla hebrejština, polština i němčina. Kapela vydala
již dvě CD, první v roce 2013 s názvem
SHA SHTIL a druhé v roce 2018 s názvem SHEIN. Je možné si je objednat
na M.M.BAND@seznam.cz.
(ps)

Poděkování
Srdečné a vděčné poděkování všem, kteří napomohli při přípravě a realizaci výstavy: Pavel Štepán Dobrušsko, jeho okolí
a maďarské město Ábrahámhegy - Jana Peichlová Krajky, která
byla mimořádně zpřístupněna v zámeckém palmovém skleníku
v Opočně ve dnech 28. července – 10. srpna.
Poděkování zejména patří správě opočenského zámku, Radce
Mecnerové, Josefu Ježkovi, Miloni Čepelkovi, manželům Čížkovým, vedení měst Opočna a Dobrušky. A samozřejmě všem
„Dobrým rodákům“, kteří výstavu navštívili a zapsali se do pamětní knihy. Bylo jich více než 400.
Děkujeme.
Za Janu a Pavla – Pavel Štěpán
19
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výběr z knižních novinek – září 2022
Beletrie pro dospělé
Hughesová
Martin Goﬀa
Zdeněk Grmolec
Anna Moricová
Pauline Maiová
Helen Fieldsová
Scarlett Wilková
E. Wibberley,
A. Siegemund-Broka
Sarah J. Maasová
Audrey Blake
Barbora Škodová
Louise Pennyová
Scott Snyder a kol.
Judy Leigh
Marianne Jaeglé
Bernard Cornwell
Frank Kodiak

Poslední slib
Člověk za oponou
Pod císařským orlem
Až půjdeš, zavři za sebou
Štěstí hřeje jako slunce
Dokonalá tma
Až uvidíš moře
Rivalové
Půlměsíční město. Rod země a krve
V jeho stínu
Já, hasička:
příběhy holky z tísňové linky
Království slepých
Batman. Hřbitovní směna (komiks)
Babičky na cestě za sluncem
Vincentův poslední obraz
Sharpův atentátník: Richard Sharpe
a obsazení Paříže, 1815
Amissa. Zmizelé

Naučná literatura pro dospělé
Marek M. Holeček,
M. Bidlasová
Dotknout se duše
Denisa Prošková
Znáte jejich příběhy?:
31 vyprávění holek a kluků
z dětských domovů
Dana Huňátová
Setkání s Dianou Phipps
Sternbergovou
Silke R. Westová,
Joseph Sarosy
Jak vyprávět příběhy dětem

Radomír Kočí
Jane Goodallová
a Phillip Berman
Pavla Smetanová
Lenka Theodora Ficová
S. Hanschová,
E. Schwarzerová

Důvod k naději: moje cesta životem
Celej svět je rodná hrouda:
Češky a Češi v cizině
Od broukání k povídání: návod
na rozvoj komunikace a řeči dítěte
Plevel na talíři

Literatura pro děti
Frigiel - Ange

Frigiel a Fluﬀy: dobrodruzi
z Minecraftu. Hon za pokladem
Marta De Rienzo
Korálky z rybízu
Tereza Kopecká
Berta puberta: moje zakuklená sestra
S. Budeová, R. Schmitzová Včelaření pro děti
Kass Morganová,
Danielle Paigeová
Monarchové (2. díl)
Katie Kirbyová
Totálně katastrofická přátelství
Lottie Brooksové
Všechny hudby světa pro nejmenší
Irena Hejdová
Skutek utek!
Iryna Zelyk
Ahoj, strachu!: kniha o tom, jak
pochopit a zvládnout svůj strach
John Flanagan
Hraničářův učeň.
Kniha šestnáctá, Útěk z Falaise
An Leysen
Baba Jaga
Ivana Peroutková
Dobrodružky
René Goscinny & Morris Lucky Luke. Koleje v prérii
(komiks)
Martin Gebhart
Zálesáctví pro celou rodinu

Náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé
Corina Bomannová:
BARVY KRÁSY. SOPHIINA NADĚJE
1. vydání, Ikar, Praha,
2022, 375 s., 499 Kč
Berlín 1926. Rozrušená, těhotná Sophia
opouští dům rodičů.
Její otec ji už nechce
vidět, matka se utápí
v slzách. Když posléze Sophia stane před
svým milencem, pochopí, že musí jejich dítě vychovávat
sama. Navíc jako neprovdaná. Naprosto
zoufalá odjíždí s přítelkyní do Paříže, kde
se jí naskytne jedinečná příležitost. Slavná Helena Rubinsteinová je Sophiiným
šarmem a jedním z jejích vlastnoručně
zhotovených krémů nadšená. A nabídne
jí, aby pracovala pro její impérium krásy.
Sophia se tak plná naděje v nové štěstí vydává do New Yorku.

Prázdné domy.
Zámky a vily v Čechách

Literatura pro děti
Alžběta Votavová:
OSPÁLEK:
knížka pro usínání
1. vydání, Portál, Praha, 2022, 45 s., 299 Kč
Možná nevíš, že u vás doma žije kromě
jiných bytůstek i skřítek Ospálek. Má rád
vůni peřinek a nejvíc práce má navečer, když
pomáhá dětem do postýlek. To abyste si
všechno hezky zapamatovali a na nic s mámou a tátou nezapomněli. Můžeš jít klidně
spát a už se nemusíš stokrát vracet, protože
se chceš ještě napít a vyčurat. Anebo nevíš,
kde máš plyšáka do postýlky? A jéje, vždyť
jste si nedali pusu na dobrou noc. A co pohádka? Třeba o Ospálkovi! No, a co by to
bylo za noc bez pyžámka. A vyčistit zuby
přece ještě...! Kniha je určena pro děti, které mají obtíže s navozením večerního řádu.
Ale nejen pro ně. V závěru obsahuje text pro
rodiče, v němž se jim snaží pomoci rozpoznat, jak vypadá dítě zralé na spaní a v čem
jsou večerní rituály dobré a velmi potřebné.

Pro děti do 7 let:
úterý 6. září v 15 hodin
POHÁDKOVÁNÍ
Městská knihovna Dobruška – dětské
oddělení zve starší předškoláky a mladší školáky na další Pohádkování, kde si
přečteme veselý příběh o Křemílkovi
a Vochomůrkovi. Po pohádce si vyrobíme
překvapení, které Křemílek a Vochomůrka objevili.
Pro rodiče a děti do 3 let:
čtvrtek 8. září v 10 hodin
HRÁTKY PRO PRŤOUSKY
v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života
Městská knihovna zve rodiče a malé děti
do tří let na další dopolední setkání na dětském oddělení. Akce proběhne v rámci
projektu Bookstart – s knížkou do života.
Čekají vás hry pro nejmenší, básničky,
říkadla, zpívánky, opičí dráha. V případě
hezkého počasí malování křídami venku.
K dispozici přebalovací pult a možnost
zaparkování kočárků uvnitř budovy.

STÁNEK KNIHOVNY
Zveme vás k návštěvě knihovního stánku na dobrušském náměstí v sobotu 24. září od 9 do 17 hodin během Svatováclavských
slavností. Opět pro vás bude připravena bohatá nabídka knih a časopisů vyřazených z fondu městské knihovny. Dozvíte se o připravovaných akcích knihovny, děti si odnesou malou sladkost. Přijďte si vybrat pěknou knihu, která vám ve vaší knihovničce chybí.
21
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ZE ŠKOL
„Laťka je nasazena vysoko,“ říká nový ředitel
Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum
Marian Kubala, to je jméno, se kterým se budou od letošního září setkávat
všichni, kteří se zajímají o Střední školu
– Podorlické vzdělávací centrum, jež je
jednou ze tří středních škol v Dobrušce.
MARIAN KUBALA (na snímku) se totiž
stal novým ředitelem školy. V jejím čele
vystřídal Ing. Vladimíra Voborníka, který je s dobrušským učňovským školstvím
spojený dlouhých čtyřicet let a od roku
2006 stál v čele SŠ – PVC. Novému řediteli jsme položili několik otázek.
Pane řediteli, prosím, představte se čtenářům Dobrušského zpravodaje.
Dovolte mi, abych touto cestou nejdříve pozdravil všechny čtenáře. Je mi 53 let,
jsem šťastně ženatý a mám čtyři děti, dvě
vlastní a dvě vyženěné, a žiji v Českém
Meziříčí. Řekl bych, že jsem veselý, nekonfliktní a kreativní člověk, celoživotní
optimista, kterého baví žít s přesvědčením, že s úsměvem jde všechno líp. Svoji
pedagogickou kariéru jsem zahájil v roce
2000 právě u svého předchůdce, tenkrát
ještě v Integrované střední škole Dobruška. Za uplynulých 22 let ve školství jsem
17 let ve školském managementu. Musím
říct, že mě to baví stále víc a víc, i když
začátky nebyly lehké. Byla to kombinace teoretické a praktické výuky a práce
ve vedení školy. Za svoji pedagogickou
dráhu jsem působil v ISŠ Dobruška, SOU
Rychnov nad Kněžnou, VOŠ a SPŠ také
v Rychnově nad Kněžnou. Od roku 2015
jsem zpět v Dobrušce, tentokrát však
v soukromé střední škole.
Bylo těžké se rozhodnout pro radikální
změnu ve vašem životě?
Musím se přiznat, že nebylo. Naši školu mám opravdu rád a záleží mi na tom,
jaký bude její další osud. Nesmírně si
vážím toho, co se v roce 2006 povedlo
Ing. Voborníkovi a jeho manželce, a to
zachránit učňovské školství pro Dobrušku a její okolí. Samozřejmě také pro firmy
z našeho regionu, neboť jsem si jistý, že
se nemalou mírou podílíme na výchově
jejich potencionálních zaměstnanců, a to
v kvalitě, za kterou se vůbec nemusíme
stydět. Je pravda, že to bylo vážné a důležité rozhodnutí vázané velkou zodpovědností, nicméně důležitým faktorem při
rozhodování byl i fakt, že v naší škole je
skvělý kolektiv, ať už technicko-hospo22

dářských či pedagogických pracovníků.
Tito kolegové, mohu
říct „srdaři“, jsou základním stavebním
kamenem i pilířem
SŠ – PVC. Bez nich
by škola nemohla
fungovat jako dobře
„promazaný“ stroj.
No a samozřejmě
pro mě byla důležitá
i podpora ze strany
rodiny, především
manželky.
V čem chcete navázat na vašeho předchůdce?
Ing. Voborník tuto školu vedl ještě v době, kdy byla státní školou, než ji
zřizovatel (krajský národní výbor) zrušil.
Řekněme, že to byla taková první etapa,
která skončila v roce 2004. Ovšem nejzásadnější a nejdůležitější bylo pro školu
její znovuzrození. Díky jeho zarputilosti,
vytrvalosti a neuvěřitelné snaze a úsilí
nenechat tuto školu s tak dlouhou tradicí
zaniknout se podařilo to, že škola vstala
jako Fénix z popela. A nejen, že se znovu zrodila, ale postupně se posouvala až
do dnešní podoby. Je těžké posoudit, co
se podařilo nejvíc, protože všechno bylo
zásadní a důležité, jen to muselo přicházet
postupně.
Dnes je škola živá, zdravá, oblíbená,
moderní a technologicky vyspělá. Řekl
bych, že špičkově technologicky vyspělá.
A navíc se může chlubit svými studenty
i absolventy. Věřte, že toto všechno není
vůbec jednoduché. V dnešní složité době,
kdy nám tak rychle rostou nejen ceny
energií a svět se mění, dělat lodivoda
soukromé neziskové organizaci je skutečně dost složité. A tak odpověď na otázku, v čem navážu na svého předchůdce,
je ve VŠEM. Rozhodně mám ale hlavně
v plánu ve škole udržet rodinné klima
s lidským přístupem, kde všichni táhnou
za stejný konec provazu.
Nastíníte, jaké máte plány se školou?
To je otázka velmi rozsáhlá a není na ni
možné odpovědět v několika větách. Mám
již promyšlenou nějakou koncepci, jak dál
posouvat školu správným směrem. Jenom

vím, že to nebude jednoduché, neboť škola má laťku nasazenou opravdu vysoko.
Plány se musí rozdělit minimálně na ty
investiční a na ty výchovně vzdělávací.
Co se týká těch investičních, tak nás čeká
oprava střech, dovybavení odborných
učeben, také se staneme certifikovaným
metrologickým pracovištěm pro kalibraci měřidel. Dále musíme udržet krok s IT
technologiemi. Poměrně velkou investicí
je již rozpracovaný projekt, který zásadně změní nejen vzhled školy, ale také její
další fungování. Je to fotovoltaická elektrárna. Tento projekt se již blíží ke schvalovacímu řízení. Věřím, že střechy naší
školy pokryjí fotovoltaické panely. I toto
je jedno z opatření, kterým se snažíme
bojovat proti energetické drahotě, která,
jak víte, dopadá na nás na všechny a která
již byla pro mnoho firem likvidační. Pro
nás byl 270 % nárůst energií dost bolestivým zásahem do chodu školy, ale my se
jen tak nedáme. Samozřejmě, šetřit musíme, nikdy však ne na úkor vzdělávání.
Jsme odbornou střední školou, proto musíme nechat studenty pracovat na strojích
a poskytnout jim ty nejlepší podmínky
pro vzdělávání. Vždyť už i římský filozof
Cicero řekl: „Praxe je nejlepší učitelka“.
Pokud máme vzdělávat, tak naplno i bez
ohledu na úsporná opatření.
Ve výchovně vzdělávací oblasti tak
budeme pokračovat v současném trendu školy, kde jsou pro nás nejdůležitější
spokojení studenti, jejich rodiče i zaměstnanci, což v dnešní době není vůbec jednoduché.
(jme)
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Gymnázium je po prázdninové havárii vody
připraveno zahájit nový školní rok
Potom, co levé křídlo budovy bylo
na začátku července vyplaveno, se situace na gymnáziu zlepšuje. Zatím ale stále
intenzívně vysoušíme a postupně malujeme chodby a kabinety. V tuto chvíli už
víme, že dlouhodobě budou z provozu
vyřazeny tři učebny. Na počátku školního roku se proto budeme potýkat s přítomností dělníků, kteří budou zhotovovat
nové sádrokartonové podhledy, brousit
podlahy, vyměňovat osvětlení apod. Je
jisté, že každý z nás bude muset na nějakou dobu tolerovat mírně nestandardní

podmínky, ale už jsme to
zažili při celkové rekonstrukci školy v roce 2018,
a tak nyní při troše snahy
všech zúčastněných toto nepříznivé období opět překonáme. Naší prioritou je
z pochopitelných důvodů za každou cenu
udržet výuku ve škole a realizovat vzdělávání v nezměněném režimu, a proto také
1. září, respektive 2. září zahajujeme nový
školní rok s pravidelnou výukou.
Mgr. Lenka Hubáčková,
ředitelka gymnázia Dobruška

Minecraft dobrodružství v podivném lese
Takové dobrodružství
čekalo od 1.–8. srpna
na 86 dětí, které přijely
strávit část prázdnin ve stanech na táborové základně v Mělčanech. Letošní
téma bylo inspirováno počítačovou hrou
Minecraft. Ovšem dostat se do reálného
světa Minecraftu, použít vlastní důvtip,

sílu i schopnosti k přežití v podivném lese
- to bylo pro mnohé z táborníků velkou
výzvou! Na počítačích doma se zdá budování vlastního světa Minecraftu hračkou.
Ale v Mělčanech musely děti samy získat
svá území, chránit je před nepřátelskými
zombie pomocí vlastnoručně vyrobených
zbraní. Nechybělo hledání drahých kovů
a kamenů nebo boj o přežití při vstupu
do lávy. Všechny děti zvládly tábor na výbornou, přestože pro mnohé z nich to byl
první tábor v životě.
Letošní táborníky navštívili sokolníci,
kteří jim poutavě vyprávěli o životě dravců. Děti se rovněž naučily správnou péči

o své zoubky při besedě se studentkami
zubního lékařství. O životě nevidomých
i o vhodné pomoci jim si s dětmi popovídala Renata Moravcová ze spolku Doteky
naděje, která přijela i se svými vodícími
psy.
Tábor byl opět plný nových zážitků,
her, kamarádů i zkušeností. A že steskem
někomu ukáplo pár slz? Tak to k táboru
přece také patří!
Děkujeme všem vedoucím, kuchařkám, přátelům i sponzorům za přípravu
a realizaci tábora a těšíme se na další tábor v Mělčanech!
Jitka Macková, hlavní vedoucí tábora

Jubilejní řezbářské soustředění
O víkendu 5.–7. srpna se v Mělčanech
sešlo sedmnáct řezbářů z řad dětí i dospělých. Pod vedením uměleckého řezbáře

Jana Ježka ze Sudína se uskutečnil již
10. ročník řezbářského soustředění.
V průběhu tří
dnů si řezbáři – začátečníci
vyrobili
dlabanou
misku,
na které se naučili
práci s dláty, procvičili představivost
a základy řezbářského řemesla. Zkušení řezbáři pracovali na větších dílech. Vznikal zde totem,
hodiny, rám zrcadla či nástěnné plastiky.

Během celého soustředění panovala tvůrčí
nálada a mezi řezbáři byly slyšet zajímavé
názory k výtvarnému vyjádření i k technice dřevořezání. Některé práce budou
autoři dokončovat při práci v řezbářském
kroužku Domu dětí a mládeže.
(jm)
23

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 9 / 2022

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Slavnostní odhalení oltářního obrazu Zrcadlení v Husově sboru
Bude to už téměř rok, kdy na faru při
Husově sboru došel dopis z Galerie hl.
města Prahy s oznámením, že bude jediná
socha, která je umístěna v prostoru sboru,
stažena, vrácena galerii a převezena pryč.
Když jsem tehdy ten dopis poprvé přečetla, pak znova a znova, nevěřila jsem
tomu, co je tam napsáno. „To jako ve sboru nebude vůbec žádné umělecké dílo?”
říkala jsem si. Dopis jsem ve velmi rozporuplných pocitech odložila a nějaký čas
kolem něj chodila po špičkách. „Třeba
na nás zapomenou,” zadoufala jsem v nadějeplných představách. Nezapomněli
a za měsíc psali, že si pro tu sochu přijedou už za nedlouho. Trochu mne polil
studený pot a bylo třeba se k tomu konečně postavit čelem. Začali jsme situaci řešit, a když si pro sochu o několik měsíců
později přijeli, věděli jsme, že prázdné
místo na soklu v čele sboru nebude dlouho. Necelý rok se tedy s rokem sešel, a co
nejprve přinášelo bezesné noci, se chýlí
ke konci. Čeká nás oslava odhalení nového oltářního obrazu, který pro prostor
dobrušského Husova sboru vytvořil akademický malíř Luděk Rathouský. Obraz

má rozměry 2,5 x 3 m a bude zabírat většinu prostoru v kněžišti. Na obraz stále
probíhá veřejná sbírka na bankovním účtu
2001001661/2010. Za veškerou podporu
děkujeme.
Oltářní obrazy se v dnešní době moc
často nevytvářejí ani neinstalují, a tak
to pokládáme za velmi výjimečnou udá-

Vješák se po prázdninách opět otevírá
Se
začátkem
dalšího školního
roku opět chystáme otevření volnočasových klubů
Vješák a Vješáček. Kluby doznají menších změn,
tou hlavní bude změna věkového rozložení klubů. Vješák bude otevřený už pro
děti od 5. třídy, těšíme se samozřejmě

i na starší Vješákovce, kteří už klub navštěvovali, nebo si k nám nově najdou
cestu. Vješáček bude k dispozici pro děti
od první do čtvrté třídy.
Místo už je jasné, u Zmrzliny 103
(Opočenská 103) naproti poště. Konkrétní
časy klubů budou ještě upřesněny, aktuální informace naleznete na stránkách www.
vjesak.cz.
Za tým Vješáku a Vješáčku
Bc. Ondřej Falta

Začíná nová
otužilecká sezona
S končícím létem a poklesem venkovních
teplot brzy zahájíme novou otužileckou sezonu. Zveme mezi sebe nové adepty. Přijďte
zjistit, jestli to v sobě
máte. V případě vašeho zájmu kontaktujte zakladatele naší
dobrušské otužilecké skupiny otce Augustina Slaninku - dekanstvi@dobruska.cz. Těšíme se na vás.
Lenka Gregorová
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lost nejen pro Husův sbor, ale i pro celou
Dobrušku. Z toho důvodu všechny srdečně zveme do Husova sboru na slavnostní
odhalení tohoto oltářního díla v sobotu
10. září v 19 hodin.
Během večera se můžeme těšit na koncert varhanní hudby v podání hudebníka,
výtvarného umělce a pedagoga Tomáše
Hrubiše, který se věnuje komponování autorské hudby, hudebním performancím
i výtvarným projektům. Většina lidí si
varhany spojuje spíše s chrámovou nebo
vážnou hudbou, tento královský nástroj vyznívá jedinečně i v experimentálnějších či
nadžánrových polohách. Koncert 10. září
bude zároveň i pomyslným nultým ročníkem nově vznikajícího festivalu experimentální varhanní hudby Dron fest, který
se bude každoročně v Dobrušce konat.
Ještě jednou srdečně zveme na 10. září
do Husova sboru a věříme, že naše zkušenost z celého posledního roku, kdy se
něco na začátku zdá takové, že by to člověk nejradši neviděl nebo o tom nevěděl,
může po čase přinést něco nového, hodnotného a kvalitního, není ojedinělá.
Erika Oubrechtová
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Vyšívání jako radost z tvorby i setkávání
Vyšívání je starodávná technika, jíž
ženy po staletí zdobily své oděvy, výbavy, kroje i příbytky. Vedle většinou těžké
práce v hospodářství i domácnosti jim přinášelo do všedního života okamžiky soustředění, uvolnění, vnímání krásy i radost
z tvoření. Mnohé rodiny dodnes uchovávají památky na tuto tvorbu svých předků.
Ale i dnes může mít výšivka své místo v našem životě, jenom čerpá z jiných
zdrojů a reaguje na jiné podněty. S paní
Jekatěrinou Gryčanovskou jsme se potkaly letos v březnu,
kdy opustila svůj
domov jako tisíce
ukrajinských maminek, aby uchránily
své děti před válkou
a přepadením své
země. Když jsme se
v Dobrušce poznaly,
ukazovala mi v mobilu své výšivky,
kterým se léta věnuje. Byly výjimečné
a krásné. Svět barev,

vytvořený precizní, trpělivou technikou
ve volných chvílích. Profesionálně pracovala Káťa v bance jako účetní, ale vyšívání se věnovala od školních let. Vytvářela
je pro svou radost i jako dárky pro přátele.
„A v poslední době jsem učila vyšívat děti,“ říká Káťa a její tvář se rozjasní: „Chodily tam nejdřív jen děti, ale pak
i babičky nebo někdo z rodiny. Začala
tam učit i moje maminka. Konalo se to
v Domě dětí a bylo to krásné.“ Na otázku, zda by chtěla vyšívání učit i tady Káťa
okamžitě přikývne: „Moc ráda.“
A tak jsme začaly hledat cestu, jak
podobný projekt uskutečnit. Už léta organizuje paní Věra Jílková během Svatováclavských slavností výstavu ručních
prací. Poprosila jsem ji, zda by mohla
Káťa své práce na výstavě představit.
Souhlasila. Maminka její výšivky z Charkova poslala, a tak máte možnost práce
Jekatěriny Gryčanovské na výstavě v Rýdlově vile během slavností uvidět. A pokud by vás zaujaly natolik, že byste se
od ní chtěli její precizní technice vyšívání naučit, snad bude možné i to. Byla by

to vzácná příležitost. Vytvořit v dnešním
rozkolísaném světě místo, kde je možné
se setkávat - děti i dospělí - a společně se
učit trpělivosti, soustředění a vnímání krásy v každodenních situacích. A poznávat
radost z vlastního tvoření i sebe navzájem.
Jitka Šestáková

Senioři ČR – pobočka Dobruška a spolek Doteky naděje
Pozvánky za zářijové akce

Vydařený relaxační pobyt

Spolky Doteky naděje a Městská organizace seniorů Dobruška pro vás mají zářijová pozvání.

Stejně jako v loňském
roce si nejen členové spolků
Doteky naděje a Městské organizace seniorů Dobruška
užívali poslední červencový
týden v Sezimově Ústí. Sluníčko nám na naše rekondiční
dny v hotelu MAS posílalo
své hřejivé paprsky, opět pro
nás byl připravený nabitý program nejen výlety, ale i procedurami a k tomu výborná
kuchyně a samí příjemní lidé.
Takže jsme si všichni mohli relax vychutnávat plnými
doušky. V neděli 31. července jsme se neloučili se smutkem,
protože už dnes se těšíme na poslední červencový týden roku
2023, kdy se tam rádi vrátíme.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Termín posezení v Rýdlově vile se v září změní a sejdeme
se ve středu 21. září v 16 hodin. Přijde mezi nás zajímavý host,
který bude vyprávět nejen o zpracování kávy.
PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
Ve středu 7. září vyrazíme na další výlet. Tentokrát si další
společný čas užijeme nejen při prohlídce zámku Nové Hrady,
ale čeká nás i návštěva krásných zámeckých zahrad. Nebude
chybět ani posezení v zámecké restauraci a cukrárně. Pokud
byste se rádi přidali k nám, ozvěte se co nejdříve na níže uvedené kontakty.
DĚTSKÝ DEN S HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů Dobruška chystá na sobotu
10. září od 13.00 do 17.00 hodin za sokolovnou dětský den.
Spolek Doteky naděje dostal na tuto akci pozvání, a tak si
s námi budete moci užít překvapení, která jsme pro děti i dospěláky připravili.
Přejeme vám všem příjemné zářijové dny se sluníčkem
a úsměvy.
Petr Tojnar a Renata se svými psími kluky
Kontakty, dotazy a přihlášky:
renata.dobruska@seznam.cz,
doteky-nadeje@seznam.cz
mobil 732 262 600, tel. 494 622 953

Setkání s táborníky
v Mělčanech
Ve čtvrtek 4. srpna jsme si užívali další prázdninový čas
s dětmi na jejich táboře. Tentokrát na nás nečekala žádná dlouhá cesta, protože i v letošním roce jsme dostali pozvání přijít
za táborníky do Příměstského tábora v Mělčanech, kde DDM
Dobruška připravil několik prázdninových dnů se spoustou
zážitků pro ty, kteří se nechtějí nudit doma. Jsme moc rádi
za bezva chvíle s dětmi. Užili jsme si prima prázdninové dopoledne a už se těšíme na další milá setkání s nimi.
Petr Tojnar a Renata s Xantem a Lexem
25
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V září oslaví významná životní jubilea
Ladislav Martinek
Anežka Vaňková
Marie Řeháková
Helena Konečná
Marie Cvejnová
Karel Čejpa
Ing. Otto Chlupáč
František Štěpán
Jaroslava Štanderová
Vladimír Ficenec
Jiří Khol
Miroslav Štandera

95 let
93 let
92 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Pulická
Dobruška, Belveder
Dobruška, Pulická
Dobruška, K. Michla
Dobruška, Javorová
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Mírová
Dobruška, Za Universitou
Dobruška, Na Příčnici
Dobruška, Křovická
Dobruška, Laichterova
Dobruška, Za Universitou

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V červenci z našich řad odešli
Jana Smětáková
Josef Rydlo
Miloslav Vrátný
Jan Hrubý

1949
1936
1937
1931

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Val

Čest jejich světlé památce!

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

Vzpomínka
na návrat letců RAF
Největší část československých pilotů RAF
se do Prahy vrátila 13. srpna 1945. Na ruzyňské
letiště, kam přiletěli ve stíhačkách Spitfire, je tehdy přišly přivítat tisíce lidí.
Mezi těmito piloty RAF, kteří hájili ideály svobody a demokracie, byl i tehdejší poručík RAF Miroslav Štandera. Během
druhé světové války nalétal jako stíhací pilot při bojové činnosti
1320 hodin. Teprve v červnu 1945 se jeho rodina po šesti letech
války dozvěděla, že přežil.
Po našem čestném občanovi, nositeli četných řádů a vyznamenání, by měla být pojmenována pojmenována i nová ulice „viladomů“- na ulici Generála Štandery.
„Mirku, tak kolik ti to asi lítalo...?“
(poznámka: dolet 966 km, max. rychlost 547 km/hod., cena
za jeden kus v roce 1939 - 4000 £).
(pš)

Generálové Miroslav Štandera a Emil Boček s britským pilotem
Davem Harveyem, který přiletěl s legendárním britským jednomotorovým letounem Hawker Hurricane, sloužícím v RAF a v letectvech dalších spojeneckých armád během druhé světové války.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2022
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hodin
03. 09.
04. 09.
10. 09.
11. 09.
17. 09.
18. 09.
24. 09.
25. 09.
28. 09.
01. 10.
02. 10.

26

MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
MUDr. Majer Rostislav
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Malátková Ludmila
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
MDDr. Matoušková Lucie
Kvasinská 129, Solnice
MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Paličková Zlata
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
MDDr. Podolská Jana
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MUDr. Pokorná Jaroslava
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

602 514 715
494 621 665
608 382 500
494 515 696
494 323 152
602 152 873
775 224 093
721 200 244
721 200 244
494 371 110
494 515 697
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ZE SPORTU
Dobrušský pohár ve futsalu:
Putovní pohár zůstal doma
Vítězem jedenatřicátého ročníku Dobrušského poháru ve futsalu se stal tým Atlético chuligán Dobruška juniorka, který
ve finále zdolal A-tým Atletica chuligán Dobruška. Triumf „chuligánů“ završil bronzovou příčkou tým veteránů.
Tradičního futsalového klání na Městském stadionu Václava
Šperla se letos zúčastnilo třicet mužstev. Mezinárodní punc dodala turnaji, který pořádá FC Santus Dobruška, účast ukrajinského celku Dnipro.
Finálový duel týmů
Atletica chuligán Dobruška přinesl vyrovnanou
hru, z těsné výhry 2:1 se
nakonec radovali „junioři“. Na třetím místě skončil Waynes team Česká
Skalice, který zdolal AC
Gamaspol Jesník.
Cenu fair play Hanky
Doubkové si letos odvezli hráči AC Gamaspol
Jeseník, a to za dlouhodobou a pravidelnou
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Ja- účast v turnaji. Není bez
kub Kubeš z vítězného Atletica chuli- zajímavosti, že se šesgán Dobruška juniorka. Cenu převzal ti prvenstvími se jedná
z rukou starosty Petra Lžíčaře a ma- o nejúspěšnějším tým
nažera turnaje Martina Eimanna.
v celé historii turnaje.

Turnajové zápasy nabídly řadu dramatických situací.

Vítězný tým jedenatřicátého ročníku Dobrušského poháru ve futsalu - Atlético chuligán Dobruška juniorka.
Nejlepší střelcem se stal s 19 brankami Martin Diviš z týmu
Waynes team Česká Skalice, nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen hráč Indiany Plumlov Lukáš Kaďorek a cenu pro nejlepšího brankáře převzal Jakub Kubeš z vítězného Atletica chuligán
Dobruška juniorka.
Turnaj veteránů ovládl Tým Bláža team Hradec Králové, který
ve finále zdolal mužstvo Kapitána Elmak Duchcov. Třetí místo
vybojoval tým Atletica chuligán Dobruška.
Výsledky play oﬀ
Osmifinále: Atletico chuligán Dobruška - DFK Orel Hradec
Králové 7:1, Indiana Plumlov - Projekt céčko Dobruška 5:0, AC
Gamaspol Jeseník - MCE Slaný 3:0, Komáři Filipov - Red Machine Hradec Králové 3:2, Waynes team Česká Skalice - Dnipro
11:1, Plejbojs Jaroměř - AC Roma Prostějov A 2:0, Talpy FC
Hradec Králové - FC Santus Dobruška 3:1, Atletico chuligán
Dobruška juniorka - Joga Bonito 9:2.
Čtvrtfinále: Atletico chuligán Dobruška - Indiana Plumlov
3:2, AC Gamaspol Jeseník - Komáři Filipov 1:0, Waynes team
Česká Skalice - Plejbojs Jaroměř 3:1, Talpy FC Hradec Králové
- Atletico chuligán Dobruška juniorka 1:2.
Semifinále: Atletico chuligán Dobruška - AC Gamaspol Jeseník 0:0, pen. 3:2, Waynes team Česká Skalice - Atletico chuligán
Dobruška juniorka 0:0, pen. 9:8.
Utkání o 3. místo: Gamaspol Jeseník - Waynes team Česká
Skalice 0:4.
Finále: Atletico chuligán Dobruška - Atletico chuligán Dobruška juniorka 1:2.
(dr, six)

PALEC NAHORU
Informační tabule
opět svítí čistotou
V srpnovém vydání Dobrušského zpravodaje jsme
v rubrice Palec dolů přinesli snímek posprejované informační desky
na cyklostezce k Opočnu. Díky rychlému
zásahu pracovníků technických služeb tabule opět svítí čistotou a slouží cyklistům.
(dr)

Tabule před očistěním.

Tabule po očistění.
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Zrekonstruovaná kaple Panny Marie Bolestné
v Semechnicích vás uvítá na posvícení
Obec Semechnice
se rozhodla provést
kompletní rekonstrukci obecní dominanty,
kaple Panny Marie Bolestné, která letos
slaví 130 let od jejího vysvěcení. Konkrétně tomu bylo dne 16. října 1892. Obecní
kronika zmiňuje, že kaple byla vystavěna
z milodarů občanů ke cti Panny Marie téhož roku.
„V letošním roce došlo k vyřešení nevyhovujícího stavu kapličky. Firma Štěpánek, spol. s r. o., z Opočna zrealizovala

opravu fasády, interiéru kaple, obkopání
a odvod dešťových a drenážních vod.
Zvelebeno je rovněž okolí kaple spojené s realizací treláže, po které se budou
pnout růže. Došlo k montáži nové elektroinstalace a zařízení pro elektrický pohon
zvonu. Střecha byla opravena již v loňském roce v rámci dotace z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové
náklady dosahují částky přes 3 miliony
Kč, letošní podíl dotace se podařilo získat z prostředků Ministerstva zemědělství. Kaple tak může znovu a v novém

kabátku sloužit k slavnostním akcím, jako
jsou křtiny, vítání občánků, koncerty, ale
rovněž k bohoslužbám a pietním aktům,“
přiblížil výčet prací semechnický starosta
Zdeněk Bendzo.
První slavnost ve zrekonstruované
kapličce se uskuteční během semechnického posvícení, které se koná v sobotu
3. září a v pondělí 5. září. „Sobotní program odstartuje v 9 hodin ráno nohejbalový turnaj trojic Grand Prix Semechnice
a večer se od 20 hodin můžete tradičně pobavit na taneční zábavě se skupinou Rocksorry. V pondělí bude probíhat
od 9 hodin mše svatá za přítomnosti faráře spravujícího opočenskou farnost,
Mgr. Filipa Foltána, spojená se žehnáním
kaple, kterou bude celebrovat Mons. Jan
Paseka, generální vikář. Následovat bude
průvod, který vás dovede na místní hřiště, kde si můžete pochutnat na posvícenském menu, které zpříjemní Zlatá hodina
s dechovou hudbou Opočenka, při které
si můžete zazpívat a zatančit od 12 do 16
hodin. Pondělní program však tímto nekončí, navázat je možné na taneční zábavu se skupinou Gradace, která odstartuje
v 17 hodin. Tak neváhejte a přijďte pobejt do Semechnic,“ zve na tradiční akci
Zdeněk Bendzo.
(re)

Sraz rodáků a oslavy devadesátin Masarykovy školy v Ohnišově
Oslavy 90. výročí Masarykovy školy spojené se srazem
rodáků se chystají
na sobotu 17. září
v Ohnišově.
Program
zahájí
ve 13 hodin vystoupení

dětí mateřské a základní školy, následovat
bude Den otevřených dveří s prohlídkou
tříd a zázemí dominantní budovy, která
prošla nedávno řadou úprav. Od 14 hodin bude hrát k poslechu a tanci Opočenka, kterou v 17 hodin vystřídají Streyci.
Oslavy vyvrcholí večerním ohňostrojem.
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Po celé odpoledne bude pro návštěvníky
připraveno občerstvení a chybět nebudou
ani doprovodné aktivity jako minigolf,
kroket, fotostánek, lanové prolézačky
a malování. Na oslavy jsou srdečně zváni
nejen rodáci a bývali žáci, ale široká veřejnost z blízkého okolí.
(dr)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
září 2022

přehled akcí

NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
Pátek 16. září 9.30 – 10.15
CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ
HISTORICKÝCH VOZŮ JAGUAR
Při zastávce etapy bude k vidění více než
dvacet zaparkovaných historických vozů
ikonické značky Jaguar.

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45,
☎ 494 629 668, 603 373 752 a 725 048 991
RODNÝ DOMEK FR. VL. HEKA (F. L. VĚKA): denně
mimo pondělí od 9 do 17 hodin, polední přestávka je pohyblivá podle zájmu návštěvníků. Během standardní otvírací doby je
také možné objednat prohlídku pro školní a jiné skupiny na tel.
725 048 991.
Přístupný je nově také sklep domku s výstavou Příběh jednoho domu.
DŮM FRANTIŠKA KUPKY: denně mimo pondělí 9–12.00 /
12.30–17 hodin. 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.
Ve státní svátek 28. září otevřeno ve všech objektech.
AKCE V ZÁŘÍ
VÝSTAVA PŘÍBĚH JEDNOHO DOMU
1. května až 31. října
Sklep rodného domu Fr. Vl. Heka (vstup přes domek v provozní době).
Roll-upová výstava přibližující dějiny kulturní památky Rodný
dům Františka Vladislava Heka doplněná o předměty z původní
expozice a modely stavby. Zajímá vás, jak se z obytného domu
před 50 lety stala expozice a co dalšího v Dobrušce připomíná
slavného rodáka? Nechte se k nám pozvat.

VÝSTAVA
TŘI GENERACE RODINY ADÁMKOVY
A DOBRUŠSKÉ ŘEZBÁŘSTVÍ
13. až 30. září
Vstupní chodba hlavní budovy muzea, Šubertovo nám. 45
9.00 - 11.30 / 12.30 - 17.00
Menší
výstava
přibližující život a dílo významných
dobrušských osobností – příslušníků rodiny Adámkových,
uspořádaná k výročí 60 let
od odhalení pomníku F. L.
Věka v Dobrušce (Svatováclavské slavnosti v roce 1962).
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 jsou k dispozici v informačním centru.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668
VÝSTAVA HRÁTKY Z LÁTKY
24. září – 2. října 2022
pondělí 26. září zavřeno,
státní svátek 28. září otevřeno
v běžné otvírací době
Otvírací doba 9–12 / 13–17 hodin,
vstup hlavními dveřmi
Také v letošním roce se uskuteční
tradiční výstava Hrátky z látky dobrušských patchworkářek v prostorách synagogy.

RÝDLOVA VILA
ŠIKOVNÉ RUCE / výstava ručních prací
Sobota 24. září 9.00 - 17.00 a neděle 25. září 9.00 - 15.00
Výstava bude uspořádána při příležitosti Svatováclavských slavností. Obracíme se proto na všechny, kdo umějí paličkovat, háčkovat, vyšívat, plést, vyrábět z korálků a přírodnin, aby svými
výtvory potěšili ostatní občany. Prosíme, abyste věci na výstavu
odevzdávali ve spolkovém domě v pátek 23. září od 13 do 16
hodin. Pokud vám tato doba nevyhovuje, je možné se osobně
domluvit na jiném termínu s paní Věrou Jílkovou na tel. čísle
603 781 975.
29
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LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
JAROSLAVA LELKA
– ČERNOBÍLÝ SVĚT
Výstava bude přístupná v září
v úředních hodinách MÚ.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 8. září
v 17 hodin.
UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace ohledně výstav v Lapidáriu
poskytne kurátor František Nagy – tel. 721 537 933.

KNIHOVNA
Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738
VÝPŮJČNÍ DOBA:
Oddělení pro dospělé:
pondělí, úterý, středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.30
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 14.00
Ve čtvrtek je knihovna pro veřejnost uzavřena.
Oddělení pro děti:
pondělí 12.30 – 17.00 hod.
středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
pátek 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00
Výstava ve foyer knihovny na měsíc září:
HRADY A ZÁMKY V OKOLÍ
dřevořezby a kresby
V měsíci září Městská knihovna
v Dobrušce srdečně zve své návštěvníky na společnou výstavu Josefa Noska a Nikoly Lesákové.
Řezbáře pana Josefa Noska nemusíme čtenářům představovat, neboť
jeho minulá výstava dřevořezeb
nazvaná Mlýny na Zlatém potoce
návštěvníky velmi zaujala. Jen připomeneme, že pan Nosek pochází z Chábor a nejraději vyřezává
z lípy. Letos ztvárnil ve svých pracích okolní hrady a zámky. Nikola
Lesáková vystavuje v Dobrušce poprvé. Kresbě a malbě se věnuje od svého dětství. Absolvovala studium na ZUŠ a svému oboru
se dále věnuje na SŠ v Hradci Králové. Získala cenu v celorepublikové výtvarné soutěži. „Umění pro mě znamená svobodu
a odpoutání se od každodenního života, každý pouhý tah tužkou
si rozmyslím sama, tím si můžu vytvořit vlastní svět.“

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Nabídka zájmových kroužků a přihlášky pro školní rok 20222023 budou k dispozici v DDM od 1. září. Zahájení pravidelné
zájmové činnosti v týdnu od pondělí 19. září, rybářské kroužky zahájí ve středu 14. září od 15 hodin v rybářské klubovně
v Opočně. Pro děti od 9 let. Kapacita kroužku je omezena.
Využijte nabídky kroužků, které jsme připravili pro vaše děti!
Přihlášky a bližší informace v DDM,
Domašínská 363, ☎ 494 621 505 📞 605 396 466
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HISTORICKÁ KOVÁRNA
Kostelní 364
KOVÁŘSTVÍ POŽÁR – otevírací doba
Září: pondělí a úterý16.00 – 18.00,
sobota 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00.
Sobota 24. září
Akce k VÝROČÍ PRVNÍHO ROKU
od obnovení činnosti v kovárně.

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.
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
V ulici Zd. Nejedlého 574:
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.30 hod.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální program všech našich pravidelných akcí najdete
na webových stránkách www.ixko.eu. Bližší informace získáte
také na výše uvedeném telefonním čísle.
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Čtvrtek 1. září v 17.30
TOP GUN: MAVERICK
Repríza amerického dramatického akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 131 min. České znění.
Čtvrtek 1. září ve 20.00
ELVIS
Repríza amerického hudebního dramatického životopisného filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 159 min.
Pátek 2. září ve 20.00
VELKÁ PREMIÉRA
Repríza české komedie od režiséra Miroslava Krobota. Mládeži
přístupný. Vstupné 130 Kč. 90 min.
Sobota 3. září v 17.30
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Repríza amerického akčního dobrodružného sci-fi filmu. Mládeži
přístupný. Vstupné 140 Kč. 146 min. České znění.
Sobota 3. září ve 20.00
MEN
Premiéra hororu – VB. Harper (Jessie Buckley) odjíždí na anglický venkov odpočinout si a srovnat si myšlenky po nedávné
tragédii v osobním životě. Okolní příroda však působí značně
zneklidňujícím dojmem… Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kč.
100 min.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Neděle 4. září v 19.00
Divadlo Járy Cimrmana: HOSPODA NA MÝTINCE
Geniální skladatel Jára Cimrman a jeho opereta. U příležitosti
zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu" byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Odeslal ji také Čech - Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso.
Poslední volné vstupenky je možno zakoupit on-line nebo přímo
v IC Dobruška.

Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích
se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie
Lowe, Karel Roden, Marek Vašut, Ondřej Vetchý, Jan Budař
a další. Pozor! Všechna představení od 17.30 jsou mládeži přístupná, od 20.00 mládeži nepřístupná. Vstupné 150 Kč. 125 min.
České znění.
Pátek 9. září ve 20.00
HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
Premiéra filmu – VB. O sexu není potřeba mluvit. Třeba ho
zkoušet. Nancy (Emma Thompson) za celý svůj život spala jen
s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex.
Namísto čtení ženských časopisů a studování odborné literatury
se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru a objedná si služby zkušeného profesionála...
Mládeži nepřístupný. Vstupné 130 Kč. 97 min.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Středa 14. září v 18.000
REVIZOR
Literárně-dramatický obor ZUŠ Dobruška uvádí hru Nikolaje
Vasiljeviče Gogola. Hrají: Slavomír Bílek, Oliver Schejbal, Anna
Pumrová, Veronika Kotvová, David Zrzavý, Agáta Dyntarová,
Alžběta Balcarová, Jiří Vogl, Adéla Kumprechtová, Amálie Kvapilová, Adéle Cejnarová a Alia Štěfanidesová. Režie a hudba: Jan
Holek. Vstupné dobrovolné.
Pátek 16. září - neděle 18. září
DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2022
Zveme všechny filmové fanoušky na dýchánek, a to již pod
tradičním názvem Dobrušská filmová klapka. Bližší informace
na webových stránkách kina: www.kino.mestodobruska.cz, v tisku a na zvláštních plakátech. Všichni jste srdečně zváni!

Úterý 6. září v 10.00
TALK SHOW TOMÁŠE MAGNUSKA
NA CESTÁCH
Účinkují: Tomáš Magnusek, Václav Vydra, Gabriela Gašpárová,
Martin Kraus, Ivanka Devátá, Petra Řehořková, Libuše Švormová, Adélka Dobešová a Daniela Kovářová. Vstupné: 150 Kč.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 8. září v 10.00
PLANETA PRAHA
Dokumentární film – ČR. Tvůrci oceňovaného filmu Planeta
Česko se tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž
každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Mlýádeži přístupný.
Vstupné 70 Kč. 83 min.
Čtvrtek 8. září v 17.30 a ve 20.00
Pátek 9. září v 17.30
Sobota 10. září v 17.30 a ve 20.00
Neděle 11. září v 17.30 a ve 20.00
Čtvrtek 15. září ve 20.00
Sobota v 17. září ve 22.45
Neděle 18. září ve 20.00
JAN ŽIŽKA
Premiéra filmové události roku 2022! Český historický velkofilm
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pondělí 19. září v 19.30
Jordi Galcerán: ÚVĚR
Divadelní komedie, v níž se v hlavních rolích představí Martin Zounar a Filip Blažek. Režie Antonín Procházka. Vstupné:
390 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen v neděli 4. září od 16
hodin on-line.

Sobota 24. září v 17.30
THOR: LÁSKA JAKO HROM
Repríza amerického dobrodružného akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 119 min. České znění.
Sobota 24. září ve 20.00
VYŠEHRAD: FYLM
Poslední repríza české komedie. Mládeži nepřístupný. Vstupné
120 Kč. 105 min.
Neděle 25. září v 17.30
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Repríza americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kč. 88 min. České znění.
Neděle 25. září ve 20.00
TOP GUN: MAVERICK
Repríza amerického dramatického akčního filmu. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč. 131 min. České znění.
MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ
Středa 28. září ve 20.00
JAN ŽIŽKA
Repríza českého historického velkofilmu Petra Jákla vypráví
o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. Mládeži nepřístupný. Vstupné 150 Kč.
125 min. České znění.
Čtvrtek 29. září ve 20.00
INDIÁN
Premiéra české komedie, která vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka
(Daniel Olbrychski). Mládeži přístupný Vstupné 140 Kč. 94 min.

SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY
Středa 21. září v 18.00
František Filip
– klasik televizní tvorby
a čestný občan Dobrušky
Kniha bude poprvé předvedena
široké veřejnosti za účasti autorů
a vzácných hostů. Vstup volný.
Místenky je možné vyzvednout
v IC Dobruška, v pokladně Kina
70 a on-line od 1. září. Bližší informace na webových stránkách kina:
w w w. k i n o . m e s t o d o b r u s k a . c z .
Po křtu následuje autogramiáda,
kniha bude na místě k dispozici.
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
Čtvrtek 22. září v 10.00
PREZIDENTKA
Repríza české romantické komedie od režiséra Rudolfa Havlíka.
Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč. 98 min.
PROJEKCE VE 3D
Čtvrtek 22. září ve 20.00
Pátek 23. září ve 20.00
AVATAR
Americký velkofilm od režiséra Jamese Camerona. Po deseti letech
se znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří
stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu. Oscarový režisér James Cameron začal pracovat na tomto unikátním 3D projektu
před mnoha lety, kdy většinu jeho vizí ještě nebylo možno díky nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. Cesta do fantastického světa planety Pandora čekala na svou filmovou premiéru téměř
10 let! Mládeži přístupný. Vstupné 160 Kč. 161 min. České znění.
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Pátek 30. září ve 20.00
KDE ZPÍVAJÍ RACI
Premiéra amerického dramatického romantického filmu. Úchvatný příběh vypráví o Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. 125 min.

MALÝ SÁL
VÝSTAVA
NAĎA VOLDÁNOVÁ – PASTELY
Čtvrtek 1. září - čtvrtek 29. září
Místo vernisáže se pak můžete s autorkou setkat při slavnostním
zakončení výstavy 29. září od 17.00 hodin. Tato dernisáž bude
spojena s autogramiádou jejího manžela Petra Voldána, rozhlasového zpravodaje, který představí svou úspěšnou knihu „Na vlnách s Petrem Voldánem”. Výstava bude otevřena v provozních
hodinách kina a na požádání.
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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 – září
DO 11. 9. 2022 BUDE PODLE POČASÍ OTEVŘENO
BUĎ LETNÍ KOUPALIŠTĚ, NEBO KRYTÝ BAZÉN:
LETNÍ KOUPALIŠTĚ
od 12 do 19 hodin
PROVOZNÍ DOBA KRYTÉHO BAZÉNU DO 11. ZÁŘÍ
pondělí
12 – 16
čtvrtek a pátek
12 – 19
úterý
12 – 19
sobota a neděle
12 – 19
středa
12 – 15
PROVOZNÍ DOBA KRYTÉHO BAZÉNU OD 12. ZÁŘÍ
pondělí
13 – 16
úterý
13 – 19
středa
pro veřejnost zavřeno
čtvrtek
13 – 17 a 18 – 19
pátek
13 – 19
sobota a neděle
12 – 19
Omezení pro veřejnost
28. ZÁŘÍ (STÁTNÍ SVÁTEK) – KRYTÝ BAZÉN UZAVŘEN!
Od 5. 9. 2022 platí níže uvedená omezení:
úterky 15.30 – 17.00 rezervace 2 drah
17.00 – 17.30 rezervace 1 dráhy
čtvrtky 15.30 – 17.00 rezervace 2 drah
pátky 14.30 – 16.00 rezervace 1 dráhy

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
Mistrovské zápasy fotbalistů SK Dobruška
Pátek 9. září
Krajský přebor – muži: Dobruška A – Třebeš
Sobota 10. září
Krajský přebor – mladší dorost: Dobruška/Opočno – Choceň
Neděle 11. září
Krajský přebor – starší žáci:
Dobruška/Opočno – Třebechovice
Okresní přebor II. třídy – muži: Dobruška B – Solnice B
Sobota 24. září
Krajský přebor – mladší dorost:
Dobruška/Opočno – Rychnov/Doudleby
Krajský přebor – muži: Dobruška A – Vysoká
Neděle 25. září
Krajský přebor – starší žáci: Dobruška/Opočno – Týniště
Okresní přebor II. třídy – muži:
Dobruška B – Kostelecká Lhota

17.00
14.00
14.00
16.30
14.00
16.30
14.00
16.30

HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU
NÁRODNÍ HÁZENÁ
I. liga ženy
Neděle 4. září – 10.30: Dobruška – Pustějov
Neděle 11. září – 9.30: Dobruška – Vracov
Neděle 18. září – 10.30: Dobruška – Krčín

Ranní plavání (ve dnech školní výuky) od 14. září:
středa – pátek od 6.00 do 7.30
28. 9. (středa) se ranní plavání nekoná (státní svátek)
Sauna provoz zahájen od 6. září
VE STŘEDU 28. 9. (STÁTNÍ SVÁTEK) SAUNA OTEVŘENA!
úterý
12 – 19 (ženy)
středa 12 – 19 (muži)
čtvrtek 12 – 19 (společná)
Aquaerobic Začínáme od října!
Spinning začíná od 6. září s instruktorkou Alenou
úterky a čtvrtky od 16.30
Případné změny budou uveřejněny
na webových stránkách www.bazen.mestodobruska.cz

33

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 9 / 2022

Křížovka o ceny
Tajenka srpnového vydání Dobrušského zpravodaje souvisela se Dnem otevřených dveří v novém Domově pro seniory
Rudolf v Opočně před zahájením provozu. Tajenka 8/2022 zněla následovně:
RUDOLF OTEVŘE DVEŘE.
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Z padesáti úspěšných luštitelů byli vylosováni tři výherci: Miluše Marková,
Blanka Kejvalová a Jaroslav Bartoš,
všichni z Dobrušky. Gratulujeme! Šťastní výheri 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 čtvrtka 15. září.
Přejeme všem příjemnou zábavu při luštění.

NÁPOVĚDA: ANGERS, KALO, TNA, RPM, ATÉ, CALLOUS.
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Zpátkyy doo školy

telefony

9Ō(675$113$5Ő.1$'20$1(%2'2Ō.2/<
$686/$3723<
Windows 11 Home
15,6“ FullHD IPS displej s rozlišením 1920x1080
AMD Ryzen 3 3250U
RAM 8GB
AMD Radeon Graphics
SSD 512GB
Asus brašna a optická drátová myš

10 990,-

9 990,ù,67$67$%,/1=98.
1,&(%2<+,9(%($16

3202&1.9'20&1267,
+3'(6.-(7(
inkoustová multifunčkní barevná A4 tiskárna
tisk, kopírování, skenování
rychlost černobílého tisku až 7,5 str./min
rychlost barevného tisku až 5 str./min
tiskové rozlišení až 4800x1200 dpi
WiFi | USB | podpora služeb HP+ a HP Instant Ink

1 290,-

990,-

0,02ń'1ć3ń(1261(/(*1
6$0681**$/$;<7$%$

4 490,-

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem
True Wireless pecky
výdrž až 4 h na jedno nabití
s pouzdrem až 20 h
stupeň krytí IPX4

990,-

690,&+<75(/(*$1&(
$/,*$725:$7&+

Android 11
10,5“ TFT displej s rozlišením 1920x1200
obnovovací frekvence 60 Hz
8jádrový procesor UniSOC T618 × 3GB RAM × interní
paměť 32GB + microSD karta do 1TB
8 MPx hlavní fotoaparát
5 MPx přední fotoaparát
3,5mm jack | USB-C

široká nabídka ciferníků a možnost vlastní fotografie
v balení dva různé řemínky
teploměr, okysličení krve a tlak (experimentální funkce)
krokoměr, počet kalorií, ušlá vzdálenost
v panské a dámské varintě

1 899

1649,02%,/17(/()2165<&+/01$%-(10
6$0681**$/$;<$

4 699,-

6,6“ FHD+ displej (2408x1080)
systém Android 12, Dual SIM
8 jádrový procesor, RAM 4GB
vnitřní paměť 64GB + MicroSD
čtečka otisků prstů na boku telefonu
fotoaparát: zadní 50+5+2+2 Mpx, přední 8 Mpx
kapacita baterie 5000 mAh

4 499,-

INDIGOumi.cz

www.

9<5%0(32ù7$ù(/(7
32ù7$ù,1',*2678'(17

7 999,-

Windows 11
In
Intel
Celeron G6900
RAM 8GB DDR4
SSD 256GB

7 499,-

PRODEJ SERVIS INTERNET
Dobruška ²QiPĕVWt)/9ĕND
Kostelec QDG2UOLFt3DODFNpKRQiPĕVWt
7øQLåWĕOLVWRSDGX²PRGQiPĕVWt
Ústí 7*0DVDU\ND²PRGQiPĕVWt

Nabídka platí do vyčerpání aktuálních skladových zásob nebo do odvolání. Uvedené ceny jsou v CZK s DPH. Změna ceny vyhrazena. Aktuální ceny najdete vždy na www.INDIGOumi.cz a v kamenných prodejnách INDIGO. Dárky jsou k produktů dodávány pouze do vyčerpání skladových zásob.
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.

R

9ë52%$$352'(-957É.ĩ

=QDĀNRYiSURGHMQDĀHVNìFKYìUREFĪQiĢDGtDQiVWURMĪ'REUXåND
RWHYtUDFtGRED3R3i     KRG6R KRG
2GSRYďGQìYHGRXFt0DUHN)UHOLFK
)U.XSN\'REUXåND
1DMGHWHQiVLQD)DFHERRNX
1iVWURMH&=3URGHMQD'REUXåND
0RELOZZZQDVWURMHF]F]GREUXVND#QDVWURMHF]F]

2WHYĢHQRLYVRERWX
3R3iRWHYĢHQRRG

2OLABGK>GBS&L?ORx@BW>HLPQBIBJSW>Q^@B
6./$'(0ä,52.ë6257,0(172%&+5$11ë&+$35$&291Ì&+2'Ď9ĩ
6./$'(09ä(&+1<9(/,.267,
.ĀEH]'3+

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

.ĀEH]'3+

.ĀV'3+

.ĀV'3+

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

5XNDYLFH
%5,7$%/$&.

5XNDYLFHMVRX
GRVWXSQpLYGDOåtFK
UR]PďUHFK

PiĀHQpYSRO\XUHWDQX
ĀHUQpYHO

%UìOH9,6,725

5XNDYLFH%212

ĀLUì]RUQtN

NRçHQpYHO
.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

)LOWUDĀQtSRORPDVND
CXS SPIRO P1
VNOiGDFtVYHQWLONHP

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

æLYRWQRVWOHWRGGDWD
YìURE\7HSORWQtRGROQRVW
&Dç&

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

3ĢLOED67$9%$ġ

.ĀEH]'3+

EtOiçOXWiRUDQçRYi
ĀHUYHQiPRGUiD]HOHQi

.ĀV'3+

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

%OĪ]D0,5(.
SiQVNiPRGUi
YHODç

=iWNRYpFKUiQLĀH
VOXFKX0($5
SOFT NEON

%OĪ]D&;66,5,86%5,*+721

%OĪ]D&;6675(7&+

FPĀHUQRçOXWiYHODç

SiQVNiVWĢHGQďPRGUiĀHUQi
YHODç

7ULĀNR&;612/$1

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

NUiWNìUXNiYĀHUQp
YHO6Dç;/

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+
'RSRUXĀHQpSRXçLWt
CXS STRETCH
CXS NAOS:

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

VWURMtUHQVWYt
VWDYHEQLFWYt
OHKNìSUĪP\VO
DXWRPRELORYìSUĪP\VO
ORJLVWLNDVSHGLFH
VNODGRYiPDQLSXODFH
DXWRVHUYLV\~GUçED
PRQWiçH]HPďGďOVWYt
]DKUDGDKREE\
DYROQìĀDV

.ĀEH]'3+
.ĀV'3+

ä/(&;6'$55(1
ĀHUQpSRWLVN&;6ORJR

.DOKRW\0,5(.

.DOKRW\&;61$26

GRSDVXSiQVNpPRGUp
YHODç

.DOKRW\&;6675(7&+
SiQVNpVWĢHGQďPRGUpĀHUQp
YHODç

SiQVNpåHGRĀHUQp+9PRGUp
GRSOěN\YHODç

.ĀV'3+

3RORNRåLOH0,&+$(/
NUiWNìUXNiYVWĢHGQďPRGUi
YHO6Dç;/

.ĀEH]'3+
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.ĀV'3+
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3RQRçN\
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CXS STONE PYRIT S2
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ĀHUQiYHODç

StVNRYiYHODç

NAVŠTIVTE NÁŠ ESHOP:

.ĀEH]'3+

9PďVtFL]iĢt
VOHYDQDFHOì
VRUWLPHQW&;6
SURVWXGHQW\
9]WDKXMH
VHQDVNODGRYp]iVRE\

obchod.nastrojecz.cz

$NFHSODWtRGGR)RWRJUD¿HMVRXLOXVWUDþQt3ĜtSDGQpWHFKQLFNp]PČQ\WLVNRYpFK\E\DRGOLãQRVWLYHY\REUD]HQtMVRXY\KUD]HQ\EH]XSR]RUQČQt$NFHSODWtGRY\SURGiQt]iVRE
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Program:
od 9:00 – 14:00 hod
• ukázky tisku na ofsetovém tiskovém stroji
• cvičné pracoviště – staňte se na chvíli „naším pracovníkem montáže“
• komentované prohlídky výrobních prostor
od 17:00 hod
• koncert Symfonického orchestru s dirigentem Petrem Popelkou
a vynikajícím houslistou Josefem Špačkem – těšit se můžete i na
část symfonických básní z cyklu Má Vlast
Vstupenky na koncert k dispozici na www.ticketportal.cz
nebo v Cestovní kancelář AVANTI-TOUR v Dobrušce.
Doprovodný program:
• koncert kapely Zakoplaho Dixieland
• virtuální realita, létající drony, horolezecká stěna
• kreativní koutek pro děti
• facepainting, airbrush
• fotokoutek
• taneční a hudební vystoupení DDM a ZUŠ
• prezentace místních škol

Pro prvních 700 návštěvníků občerstvení zdarma.
Koenig & Bauer Grafitec s.r.o.
Opočenská 83, 518 01 Dobruška

www.koenig-bauer.cz
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Lékárna v Dobrušce
Náměstí F. L. Věka 18
Dobruška

pondělí–pátek
sobota
neděle

8.00–17.00
8.00–11.00
zavřeno

VÝHODNÁ NABÍDKA

200,-

+

200,-

+

150,150,-

+

NAVÍC

=

+

100,-

=

350,-

-100,-

450,-

Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč (pro účely této reklamy byla
výsledná cena zaokrouhlena na celé koruny). Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max, a to do 30. 9. 2022 nebo do vyprodání zásob. Akce se
nevztahuje na produkty značky Bebelo a léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami na produkty značky Dr.Max.
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Jsme Mesa Parts, výrobci přesných soustružených
dílců. Mezinárodní společnost s dlouholetou
tradicí a výrobními závody v České republice,
v Německu a Mexiku.
V našem moderním závodě na Vysokově
zaměstnáváme bezmála 300 zaměstnanců.
Právě přijímáme zkušené strojaře a obraběče,
začínající absolventy, obsluhu strojů a další
vybrané profese.
V našem výcvikovém a školícím centru
Vám pomůžeme stát se strojařem!
Osobní přístup a řada beneﬁtů.
Máte talent pro přesnost? My ho oceníme!

team

U nás se pracuje s úsměvem
Mrkněte na www.mesa-parts.com
email: jarmila.lelkova@mesa-parts.cz
tel: +420 491 419 823

Turning into Solutions.

Vysokov

Zeptejte se na
novou práci u nás!
PÆidejte
PÆidej
e te se k Zamstnanecké pojišÐovn
poj
o išÐovn Škoda!
Nejlepší zdravotní pojišġovna roku 2021

nejen pro zamċstnance ŠKODA AUTO a. s.

benefity a slevy u partnerských spoleýností (plavání
plav
a ání a bruslení zdarma)
a
široké preventivní programy pro dċti, dospċlé i seniory
sen
niory
vše o Vašem zdraví on-line v aplikaci Karta mého srdce
pěes 5 000 Ký pro zdraví maminky a novorozence
podpora péýe o duševní zdraví až 2 000 Ký
podpora nutriýního poradenství až 1 000 Ký

PÆidejte se k nám
www.zpskoda.cz www.pojistovnamehosrdce.cz www.kartamehosrdce.cz
rdce.cz
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PASIVNÍ RODINNÉ DOMY A BYTY
Rezidence Solnice

AKČNÍ SLEVY až 200 000,-Kč
pouze do 30.09.2022!

Získejte hypotéku s možností předčasného ukončení bez sankcí!
Nové pasivní rodinné domy a byty u obce Solnice/Kvasiny.
• moderní technologie
• úžasné výhledy do přírody.
• maximální úspora energií
• výborná dopravní obslužnost a občanská vybavenost
• atraktivní design
• možnosti získání dotace na pasivní domy
Volejte pište 213 213 213, info@rezidencesolnice.cz Další informace na www.rezidencesolnice.cz

Jak vyzrát na drahou hypotéku?
3 otázky pro finančního experta na aktuální téma.

V dnešní době jsou úrokové sazby hypoték velmi vysoké. Jaký
vývoj lze očekávat do budoucnosti?
Ano, hypoteční sazby se v dnešní době pohybují okolo 6,2 %, což je
oproti loňskému roku obrovský nárůst. Hypotéční trh výrazně klesá, v důsledku čehož banky přicházejí o peníze. Myslím, že v příštím roce dojde opět ke snížení hypotéčních sazeb, což dokládá
i prognóza ČNB.
Co byste našim čtenářům doporučil? Vzít či nevzít? To je to oč tu běží.
Investice do bydlení se vždy vyplatí. Já osobně bych si hypotéku vzal klidně i za stávajících podmínek, protože ceny vstupních
nákladů rostou, tím pádem nemovitosti budou dražší. To se týká
hlavně novostaveb. Zároveň se výše možného úvěru snižuje s narůstajícím věkem a při stejné výši úvěru tak roste měsíční splátka.
Až dojde ke snížení úrokových sazeb, lze s bankou jednat o změně
úročení. Za stávající legislativy lze úvěr předčasně splatit bez sankcí a přejít k bance s výhodnější sazbou.
Takže brát si dnes hypotéku je podle Vašeho názoru výhodné,
nebo ne? Je tedy lepší počkat do příštího roku?
Z hlediska výše úroků se to tak může jevit, ale je zde i výše zmíněný aspekt, který je potřeba brát v potaz. Dnes je možné předčasně
vypovědět hypotéku, uzavřenou po roce 2016, kdykoli a téměř
bez poplatků. To se bankám nelíbí a už je v poslanecké sněmovně
návrh na novelu zákona, která předčasné vypovězení znevýhodní.
Není tedy na co čekat, je jen otázkou času, kdy bude návrh schválen.
Odpovídal Bc. Martin Čermák ze společnosti 4fin a.s.
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PALEC NAHORU
Opravené můstky
přes „vyschlé řečiště“
Pracovníci technických
služeb opravili tři můstky přes „vyschlé řečiště“
ve vnitrobloku panelového sídliště v Orlické ulici na Hečmandě. Dosluhující
ztrouchnivělá prkna nahradila nová z impregnovaného smrkového dřeva. Procházka oddychovou parkovou zónou tak je nyní
příjemnější a hlavně bezpečnější.
(dr)
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DOBRUŠSKÉ LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ letos představilo celkem deset nedělních koncertů v Archlebových sadech. Prázdninový program
nabídl řadu hudebních žánrů od popu, rocku, folku, country, dechovky až po swing a jazz. Na snímcích je vystoupení dechovky Havlíčkobrodská 12.

OPRAVY POVRCHU ULIC. Na úvod prázdnin specializovaná firma opravila dobrušské ulice tryskovou turbometodou, což je nánosem směsi asfaltové emulze s kamennou drtí. Opravy komunikací
proběhly nejen v Dobrušce, ale i v místních částech Běstviny, Domašín, Mělčany a Chábory. Na některých vedlejších cestách byl položen celý nový povrch. O odstranění nebezpečných nerovností se
postarali pracovníci technických služeb a společnosti Aqua servis.
Slunečné letní dny byly ideální dobou pro OPRAVU VODOROVNÉHO
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ na území města. Po vytýčení pracovníky technických služeb ho provedla firma JAST z Doudleb nad Orlicí.

DOBRUŠSKÝ POHÁR VE FUTSALU nabídl řadu dramatických soubojů a situací. Z celkového prvenství se radovali hráči týmu Atlético chuligán Dobruška juniorka. Podrobnosti
z jedenatřicátého ročníku populárního turnaje, který pořádá klub FC Santus Dobruška, najdete na straně 27.
AUTOMOBILOVÍ KRASAVCI NA NÁMĚSTÍ. V sobotu 20. srpna dopoledne odstartovala z Dobrušky orientační soutěž historických
vozidel nazvaná Veteran Rallye Podorlicko 2022. Pořadatelé z Podorlického Veteran Car Club přivítali na startu 39 automobilů a 6 motocyklů. Unikátní historická vozidla (tři nejstarší byla vyrobena v roce 1934) poutala velkou pozornost nejen motoristických příznivců.

