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Jana Melieharová * 8. 4. 1963

Více informací o autorovijotograjie najdete uvnitr císla.

MESTO DOBRUŠKA
Vás srdecne zve na

DOBRUŠSKOU POUT
22. - 23. kvetna 2010

na námestí F. L. Veka a v Opocenské ulici

Majáles 2010 V Dobrušce
studentská oslava jara spojená s koncertem a dalšími volnoéasovými aktivitami

sobota 8. 5. 2010 v Archlebových sadech
porádají Gymnázium Dobruška, Kulturní zarízení mesta Dobrušky

a Ceskoslovenská církev husitská

Program:
13.00 hodin: maj<ilesový pochod Dobruškou od parkovište kostela sv. V<iclava
14.00 hodin: slavnostnl zah<ijeni programu v Archlebových sadech
14.30 hodin: divadelnl predstaveni souboru Cerní šviháci
17.00 hodin: hudebni vystoupení folkového zpeváka Jardy Cížka
18.30 hodin: hudebni vystoupení rockove kapely Defenestrace z Trebechovic p. O.
20.00 hodin: hudebnl vystoupení ska kapely JolsJ...a z Ceské Skalice
22.00 hodin: bubny + tireshow

22.30 hodin: ukoncenl majálesu
Po celou dobu akce bude v parku probíhat napr. výstava výtvarných prací,

dílny na výrobu vlastních tricek, žonglování a další aktivity.
Obcerstvení zajištello.

Dobrušská POUt

V minulych letech byla obnovena tradice Dobrussk.e pouti. kter<i byla v minulosti

spojena s J...ostelem svateho Ducha.
Ve dnech 22. a 23. kvetna 20 lOse bude konat 3. rocnlk Dobrušske pouti. Stejné

jako v minulých letech budou na namesti F. L. VeJ...a provozovány atrakce a v Opo
censké a Komenskeho ulici budou umisteny prodejní stánky s nejruznejšími suvený
ry. sladkostmi. hraC:k.amÍ, obcerstvenÍm a dalšim poutovym zbožím.
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V souvislosti s konáním pouti ceká obcany mesta a také návštevníky omezení

dopravy v centru mesta, a to od úterý 18. kvetna do pondelí 24. kvetna vcetne.
Námestí F. L. Veka bude pro parkování uzavreno od úterý 18. kvetna do pondelí

24. kvetna vcetne, prujezd námestím nebude možný od pátku 21. kvetna do nedele
23. kvetna vcetne. Celá ulice Komenského a ulice Opocenská od križovatky u parku
až po námestí bude uzavrena od soboty 22. kvetna od 6 hodín do nedele 23. kvetna
do 22 hodin. Zákaz parkování i vjezdu bude od pondelí 17. kvetna do pondelí
24. kvetna platit na parkovišti za kinem a rozšírené parkování bude možné po obou
stranách ulice Cs. odboje.

Jakékoli další informace o pripravované akci obdržíte v informacním centru na ná
mestí F. L. Veka 32, telefon 494 629 581.

Dekujeme všem obcanum, kterých se budou dopravní omezení dotýkat, za pocho
pení a prejeme príjemnou zábavu návštevníkum dalšího rocníku Dobrušské poutí.

Minulé rocníky dobrušské pouti byly z hledíska poradatelu i návštevniku této akce

velíce úspešné. Nechme se tedy prekvapit, jaký bude ten letošní...
Ing. Pavlína Šolcová, KZMD - informacní centrum

Oznámení o dobe a míste konání voleb
Starosta mesta Dobrušky podle § 15 zákona C. 247/1995 Sb., o volbách do Par

lamentu Ceské republiky a o zmene a doplnení nekterých dalších zákonu, ve znení

pozdejších predpisu, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky se uskutecní

dne 28. kvetna 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 29. kvetna 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb jsou tyto volební okrsky:
Okrsek C. 1: Mestská knihovna, Dobruška, Na Budíne cp. 850

pro volíce prihlášené k trvalému pobytu v ulicích Komenského, Na Budíne, nám.

F. L. Veka, Novomestská, Poddomí, Podskalí a v ulicí Belveder cp. 61, 63, 65, 66,
92, 122, 125, 126, 137, 139, 160, 166, 168, 199,200,203,204,227,341, 882,
883, 884, 885, 886, 1013, 1024, v ulici Kostelní cp. 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 41, 42,
259,428, v ulicí Opocenská cp. 71, 72, 100, 101, 102, 103, v ulicí Pulická cp. 21,
97,104,108, IlO, III, 112, 123, 173,176, 178,179, 180, 181, 182, 183, 184,
379,380,637 a na Šubertove nám. cp. 37, 113,576

Okrsek C. 2: Základní škola, Dobruška, Pulická cp. 378
pro volíce prihlášené k trvalému pobytu v ulicích Jiráskova, K. Michla, Mlýnská,
Na Hriští, Sadová, Spojovací, V Zahradách, Zd. Nejedlého a v ulíci Belveder cp.
64, 119, 120, 177, 214, 302, 303, 446, 647, 798, 10 I O, v ulici Pulická cp. lOS, 114,
116, 132, 133, 136, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157,
161, 163,220,241,352,365,377, 378, 419, 439, 447, 452, 457, 472, 492, 517,
518,525,527,615,618,626,636,651,695,766,779,782, 806, 810, 811, 823,
824,837,838,839,844,951,952,953,959, 1008, 1014, 1018, 1019, 1025, v ulíci

R. Drejsla cp. 138, 650, 660, 689, 1009
Okrsek C. 3: Základní škola Fr. Kupky, Dobruška, Fr. Kupky cp. 350

pro volíce prihlášené k trvalému pobytu v ulících Doly, Fr. Kupky, Javorová,

Krovícká, Na Prícnicí, Provozská, 1. máje, Svatodušská, v ulici Domašínská cp.
232. 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 355, 356, 358, 448,

455,456,459,644, v ulici Laichterova cp. 416
Okrsek C. 4: Kulturní dum Dobruška, Dobruška, Nádražní cp. 535

pro volice prihlášené k trvalému pobytu v ulicích Csl. armády, Melcanská, Na Po
rící, Nádražní, Tyršova, Zastavilka, v ulici Cs. odboje cp. 50, 69, 174, 639, 662,
663,664,670,675,676,765,773.774,800,964, v ulici Opocenská cp. 73, 74. 75,
76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,90,91,98,115,145, 381, 429, 431, 435,
436,442,443,462,463,469,470,483,497,531,538,560, 563, 585,623,641,
642,656.680,799,832,833, 1015, 1021, v ulici Pulická cp. 99, 124, 127, 128,

129,130,131 a 819, v ulici R. Drejsla cp. 93, 348, 349, 440, 441, 515, 526,619,
620,621,622,625,858

Okrsek C. 5: Materská škola, Dobruška, Za Universitou cp. 875
pro volice prihlášené k trvalému pobytu v ulicích Družstevní, Za Universitou,
v ulicí Domašínská cp. 353,476,494,495,512,635,649.681, v ulici Solnická cp.
59,134,384,605,777,791,816,817

Okrsek C. 6: Krytý bazén, Dobruška, Mírová cp. 890
pro volice prihlášené k trvalému pobytu v ulici Mírová, v ulici Cs. odboje cp. 674,
696,792,793 a 794 a v ulici Solnická cp. 438, 592, 624, 746, 747, 780, 781, 814,

815,820,821,822,849,967,1012
Okrsek C. 7: Mestské muzeum, Dobruška, Šubertovo nám. cp. 45

pro volice prihlášené k trvalému pobytu v ulicích Malá Kostelní, Orlická a v ulici
Domašínská cp. 360, 361, 363, 987, 988, 989, 990, 991, v ulici Kostelni cp. 43,
364,367,368,369,393,394,395,396, v ulici Laichterova cp. 970, 971, 972, 973,
985,986, na Šubertove nám. cp. 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 516,646

Okrsek C. 8: Hasicská zbrojnice v Cháborách, Dobruška, Chábory cp. 26
pro volice prihlášené k trvalému pobytu v cásti Chábory mímo volice bydlící
v Cháborách cp. 6

Okrsek C. 9: Hasicská zbrojnice v Mclcanech, Dobruška, Mélcany cp. 40
pro volice prihlášené k trvalému pobytu v cásti Melcany a v Cháborách cp. 6

Okrsek C. 10: Hasicská zbrojnice v Krovicích, Dobruška, Krovice cp. 17
pro volice prihlášené k trvalému pobytu v cástech Krovice a Bestviny a v cásti
Dobruška cp. 213, 398, 399,400,401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,
41O,411,413,496a 1023

Okrsek C. 11: Hasicská zbrojnice v Domašíné, Dobruška, Domašín cp. 3
pro volice prihlášené k trvalému pobytu v cástech DomašÍn a Spálenište

Okrsek C. 12: Základní škola v Pulících, Dobruška, Pulice cp. 105
pro volice prihlášené k trvalému pobytu v cásti Pulice

3. Volici bude umožneno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státni obcan

ství Ceské republiky (platným obcanským prukazem nebo platným cestovním, di
plomatíckým nebo služebním pasem Ceské republiky anebo cestovnim prukazem).

4. Každému volici budou dodány nejpozdeji 3 dny prede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volic muže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Dobrušce dne 21. dubna 20 10
Petr Tojllar, starosta
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V mesíci kvetnu 20 IO oslaví krásné životni jubileum

a dali souhlas s jeho zverejnenim tito obcané našeho mesta a obcí:

Julie Novotná 90 let Dobruška. Na Prícníci
Alois Brožek 90 let Dobruška. Solnická

Olga Francová 80 let Dobruška. Za Univerzitou
Václav Musil 75 let Dobruška, Spojovací
Marcela Micianová 75 let Dobruška, Orlická

Marie Nemecková 70 let Dobruška, Domašín
Václav Rašek 70 let Dobruška, Na Budíne

Václav Kaderávek 70 let Dobruška, Solnícká

Jirí Falta 70 let Dobruška, Solnická

Všem jubilantum prejeme pevné zdravi a dostatek životního elánu a optimizmu

a ješte hodne spokojených a štastných let v našem meste a obci.

Zprávy z radnice
Prvního brezna 20 lOse od 17 hodin v zasedací místností Mestského úradu Do

bruška v Komenského ulici cp. 629 konalo Verejné zasedání Zastupitelstva mesta
Dobrušky. Na tomto jednání byl mímo jiné schválen rozpocet mesta na rok 20 IO,
smlouva o bezúplatném prevodu pozemku mezi Solnickou a Mírovou ulicí od CR 
Úradu pro zastupování státu ve vecech majetkových, smena pozemku u Trojíce
a na Trojici se základní organizací Ceského zahrádkárského svazu I Dobruška. pro
dej garáže v Pulicích, odložení prodeje dosud neprodaných neobsazených bytu o veli
kostí I + I v Orlické ulici na dobu po 30. 6. 20 II, realizace projektu "Zrízení Techno
logického centra ORP Dobruška a zprístupnení elektronické spisové služby obcím
v jejím správnim obvodu" a podání žádosti o dotaci na tento projekt. porízení nové
ho územního plánu Dobruška a Ing. Petra Lžícare jako zastupitele. který bude
za porizovatele spolupracovat pri jeho porízení. obecne závaznou vyhlášku C. 2/20 10,
kterou se stanoví systém shromaždování, sberu. prepravy, trídení, využivání a odstra
nování komunálních odpadu vznikajících na území mesta Dobrušky, vcetne systému
nakládání se stavebním odpadem.

Zasedání Rady mesta Dobrušky se uskutecnilo 4., 16.,24. a 25 .brezna. Na techto
zasedáních rada schválila výzvu k podání nabídky na "Stavební úpravy a prístavba
Kina 70 v Dobrušce" a zaslání této výzvy vybraným dodavatelum a zároven jmenova
la hodnoticí komisi pro posouzení nabídek pro tuto akci, dále schválila ukoncení
nájemní smlouvy k bytu v Mirové ulici, zadáni vypracování posudku vlhkosti a salini
ty v dome cp. 57 v Solnické ulici, uzavrení smlouvy na provedeni prekládky vedeni
komunikacní síte u Kina 70, ceníky služeb Kulturniho zarízení mesta Dobrušky 
informacního centra a kulturního domu, nový ceník služeb v Krytém bazénu
Dobruška, nové smlouvy o nájmu bytu v ulici Na Prícnici, v Mírové ulici a ve škole
v Pulicích, prodej radioprijímace obecního rozhlasu Bor, uzavrení nájemní smlouvy
s pány Dykovským a Pazderou na pronájem ploch na námestí a za Kinem 70 za úce
lem umístení poutových atrakcí a obytných prívesu v souvislosti s konáním Dobruš
ské pouti 20 10, vyvešení zámeru pronájmu cástí pozemku na námestí pro umístení
restauracních predzahrádek a pozemku, budova nebytových prostor na stadionu,
dodavatele zakázky "Oprava chodníku a vodovodu vcetne výmeny cástí vodovodních
prípojek v ulíci Cs. odboje", úcast madarské delegace se stánkem s madarskými spe
cialitami na Dobrušské pouti 20 IO, uzavreni smlouvy o dílo na zakázku "Stavební
úpravy a prístavba Kina 70 v Dobrušce" a radu dalších usnesení.

Ve stredu 24. brezna se konalo další Verejné zasedání Zastupitelstva mesta
DobruŠky. Zastupitelé mimo jiné schválili realizaci projektu "Rozvoj lídských zdroju
MÚ Dobruška podle standardu Investors ín People" a podání žádosti o dotaci
na tento projekt z Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost, prioritní osa
4: Verejná správa a verejné služby, uzavrení Dohody o zrušení kupní smlouvy a doho
dy o narovnání s Ceskou sporítelnou, a. s., výkup cástí pozemku pod sílnicí ke gará
žím v Pulicích, uzavrení dohody o zmene pred kupního práva k bytu v Solnické ulicí,
uzavrení smlouvy o pujcce se Sborem dobrovolných hasícu Melcany a uzavrení
smlouvy o poskytnutí investícního úveru ve výší 20 mil Kc.

Podrobnejší výpisy z usnesení orgánu mesta, které v této rubrice uvádíme, najdete

na www.mestodobruska.cz. _ :It _

~

~~
Tereza Slánská

Karla Šanovcová

Natálie Rejchrtová
Maxmilián Janecek
Sofie Zounarová
Sára Zounarová

Martina Hladíková

~
Josef Dvorák

Spolecenská kronika

ŽIVOTNÍ

JUBILEA

VÍTÁME

DO ŽIVOTA

Dobruška, Laíchterova
Dobruška, Krovice
Dobruška, Krovícká

Dobruška, Domašín

Dobruška, Družstevní
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Solnická

Štastným rodicum blahoprejeme.

LOUCÍME SE

SE ZESNULÝMI

Dobruška, Pulice

Cest jeho svetlé památce.
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Zprávy

ta
životního prostredí

Do záchranných stanic pro volne žijící
živocichy se každorocne dostávají stovky mlá
dat našich druhu volne žijicích zvírat. Mnoho
z techto mládat však lidskou pomoc pravde
podobne nepotrebovalo a z prírody bylo vza
to kvuli lidské neznalosti prirozeného chování
zvirat. Lidé tak casto ve snaze pomoci mláda
tum spíše uškodí.

Vetšina mládat lidskou pomoc nepotrebuje. Pokud u mládete nejsou jeho rodice,
neznamená to, že je opuštené. Jeho rodice jsou vetšinou pobliž a pravidelne se k mlá
deti vrací, aby jej nakrmili. U mnoha druhu volne žijicích živocichu je bežné, že rodi
ce nechávaji své potomky i nekolik hodin o samote, když sháneji v okolí potravu.
Tyto informace Vám pomohou poznat, kdy mláde potrebuje lidskou pomoc a kdy ne.

Nejbližší Záchranná stanice CSOP je v Jaromeri (na adrese 5. kvetna, objekt kasá
ren na Jakubském predmestí), telefonní císla 605 251 434 ci 603 847 189, e-mail:
coracias@seznam.cz. Pomoci mužete i financne ci materiálne, vice informací
na www.jarojaromer.cz.

Zajícci
Mládata zajícu se rodí už v breznu. Rodí se plne vyvinutá, vidí, slyši a mají zoub

ky. Samice je krmí pouze jednou denne. Mláde zajíce prvních deset dní nevydává
pach, sedí na míste a nereaguje na okoli, což je pro nej nejlepší ochrana pred predá
tory. Pokud naleznete zajícka, který není zranený a tiše sedí na míste, nechte jej být
a co nejrychleji od nej odejdete. V žádném prípade se ho nedotýkejte, zajici mají
dobrý cich a jeho matka by ho už pravdepodobne neprijala. Pokud je mláde na ne
bezpecném míste, napríklad na kraji silnice, mužete jej prenést na prkénku nebo
na lopatce (ne v ruce!) na bezpecnejší místo, ne však dál než 2 - 3 m, aby jej jeho
matka nalezla.

Srncata

Také srny nechávají svá mládata prvních 7 - 10 dni po porodu o samote a prichá
zejí je kojit pouze jednou za nekolik hodin. Mimo tuto dobu leži srncata tiše v tráve
a nijak nereagují na okoli. Nevydávají žádný pach a jejich zbarveni jim umožnuje
dokonale splynout s okolim. To je pro ne nejlepší ochrana pred nepráteli, nebot neu
meji ješte utíkat. Naleznete-li tedy srnce, které tiše leží v tráve a neni zjevne zranené,
nedotýkejte se ho (matka by ho mohla opustit) a co nejrychleji od nej odejdete. Jeho
matka je nejspíš nekde pobliž a se strachem Vás pozoruje. Opuštené srnce se pozná
podle toho, že zmatene pobihá a hlasite píská. Podobne jako srny ukrývaji svá mláda
ta v tráve ci v mlázi také samice jelenu a danku.

Mlád' ata sov a dravcu

Mladé sovy a dravci neumeji zpocátku létat. Mládata sov se zdržuji ješte asi 4 - 6
týdnu po vylétnutí z hnizda na vetvích kolem hnizda a piskáním se dožadují potravy
od rodicu. Poštolky zase posedávají nekolik dní na rímsách, parapetech a balkónech
domu, než se odhodlají létat. První pokusy o létání jsou ješte neobratné a tak muže
mláde skoncit na zemi. Mláde sovy je vhodné vysadit na nejbližší vhodný strom
do výšky alespon 2 m, mláde poštolky by melo být vysazeno na strechu domu ci

na balkon alespon ve 2. patre. Lidskou pomoc mohou potrebovat také nevzletná mlá
data, která vypadla ci vyskocila z hnízda pri bouri nebo silném vetru.

Nekdy je težké posoudit, zda mláde potrebuje lidskou pomoc ci ne. Zde je nekolik
situací, kdy mláde pomoc potrebuje urcite:
• je-li zjevne zranené;
• je-li podchlazené nebo promoklé;
• bylo-li napadeno psem ci kockou;
• je-li silne napadeno parazity (blechy, vši, mouchy);
• jsou-li v blizkosti mrtví rodice ci sourozenci;
• je-li v bezprostrednim nebezpecí (auta, psi a kocky, malé deti, atd.);
• je-li neoperené ptací mláde (holátko) mimo hnizdo.

S modrou oblohou
- kg-

SDELENÍ MESTA DOBRUŠKY

Mesto Dobruška venuje ZDARMA
všem soucasným uživatelum cerných popelnic a kontejneru na smesný komunální odpad

tyto sberné nádoby do jejich vlastnictví.
Odbor životního prostredí MeÚ Dobruška má k dispozici inventuru všech nádob,

podle které budou jednotlivým obcanum (zástupci rodiny) ci zástupcum spolecen
stev vlastniku proti podpisu darovací smlouvy obratem poskytnuty nálepky. Nálepky
jsou následne informací pro svozovou firmu, že jsou tyto nádoby soucástí svozu
komunálního odpadu ve meste.

Dostavte se tedy, prosím, do konce mesíce kvetna
na odbor životního prostredí (nám. F. L. Veka 32, Ing. Šmídová, Mgr. Geržová)

k podpisu darovací smlouvy.

Systém sberu a svozu komunálního odpadu ve meste zustává nezmenen!
Informace a prípadnou domluvu na tel. císlech 494 629 561, 494 629558,

prípadne na e-mail: zivotnipr@mestodobruska.cz.

30 LET PECOVATELSKÉ SLUŽBY V DOBRUŠCE

Dne 2. 5. 1980 byla zahájena cinnost Pecovatelské služby v Dobrušce. Letos tedy
slaví 30 let své existence. Ráda bych využila této príležitosti a seznámila Vás s tím,
jak se tato služba za ta léta rozvinula a v jaké pozici se nyní nachází. Smyslem této
práce je umožnit osobám, které se nemohou o sebe postarat z duvodu stárí, chronic
kého onemocnení nebo zdravotního postižení, setrvat ve svém prirozeném prostredí.

Za tech tricet let byla tato služba poskytována stovkám senioru, a protože starých
lidí stále pribývá, bude poskytování pomoci formou pecovatelské služby jiste stále
aktuální. Mnohé se za tu dobu zmenilo. Došlo predevším ke zvýšeni kvality služeb.



Dobrušský zpravodaj str. 8 Dobrušský zpravodaj str. 9

Fotograf z obálky: Jana Melieharová

• MESTSKÁ KNIHOVNA

KULTURNÍ ZARÍZENÍ MESTA DOBRUŠKY

Víš, s mužskýma je kríž!
Ruže smrti
Svetr k Vánocum
Smrt nenachází slova

Škoda lásky
Na pocátku byl kun
Budu zárit

Soudce Ding
Klam lásky

Beletrie pro dospelé
Alena Hrachovcová
Arnaldur Indridason
Glenn Beck a kol.
Helena Hardenová
Petr Šabach

Olga Walló
Edita Svatošova

Jan Cimický
Amanda Quícková

Knižní novinky na mesíc kveten 2010

I když jsem se v Dobrušce nenarodila, celý život zde žíji a nedám na ni dopustit.
Presto jsem si práci našla v nedalekém Opocne, kde již nekolik let ucim na malé
strední skole. A jak ríkám, v Opocne pracuji a v Dobrušce relaxuji. Proto se zde také
mohu plne venovat svým koníckum, což je kultura, psaní a v poslední dobe hlavne
fotografování. Zprvu jsem fotografovala klasické rodinné zábery a zážitky z dovole
né, ale už v té dobe jsem vedela, že fotografování by mohlo být tím, co me bude

opravdu bavit. Tehdy mým pruvodcem byl ješte malý plne automatický fotoaparát
Olympus bez výmenného objektivu, který se vešel do kapsy. Ale i s nim jsem se už
tehdy snažila udelat ty "nejlepší" fotky ve svém živote. Zachycovala jsem úplne nor
mální skutecnost, která me obklopovala a které jsem verila.
Zlom v mém fotografování nastal, když jsem se seznámila se sousedem na Zadech,
který koupil chalupu nedaleko od té naší. Nebyl to nikdo jiný, než Ivo Malý, který se
tak stal mým dobrým pritelem a zároven í ucitelem a kritikem. Díky nemu jsem zjisti
la, že o fotografováni vubec nic nevím, ale že mám fotit dál. A tak jsem kapesní
Olympus nahradila digitálním Canonem 350 EOS a jemu príslušnými objektivy. V tu
chvíli se muj pohled na okolní svet úplne zmenil. Zacala jsem o fotografování a foto
grafované skutecnosti více premýšlet. Zjistila jsem, že existuje kompozice, kontrast
a harmonie, že ani estetické zákony nesmí na fotografiích chybet. A hlavne, že mam
fotit srdcem a ne jenom objektivem fotoaparátu. A tak moje fotografie mnohdy
nejsou umeleckým dílem, protože je dál neupravují a fotím to, co vidím, jsou jenom
výpovedi o reálném svete kolem nás. O svete, který je velmi casto nutné zachytit.
v jeho podstate a práve v tom daném okamžiku, který za chvíli zmizí...
Možná mi odmenou za mé snažení bylo i uverejnení nekterých mých fotografií
v knize o meste, které mám tak ráda, v knize "Dobruška" z roku 2008.

Jana Melieharová

Velký duraz je v posledních letech kladen na osobu pracovníka, který tuto službu

poskytuje. Zákon C. 108(2006 o sociálních službách presne specifikuje predpoklady
pro výl-.on cinnosti v sociálních službách. Jedná se o odbornou zpusobilost. (certifi

kovaný kurz pracovníku v prímé péci), zdravotní zpusobilost, bezúhonnost, zpusobi
lost k právním úkonúm. Již z techto podminek je zrejmé, že sociální služby poskytuje
tým pracovníku, kterí mají predpoklady, aby tuto práci vykonávali na vysoké úrovni.

Vzdelání pracovníkú v prímé péci s uživateli se vsak i nadále rozvíjí. Pracovníci se

úcastní pravidelne odborných kurzú, zamerených na problematiku práce se seniory.
Zde získávají cenné informace a poznatky, které pak aplikují v praxi, a tím zkvalitnujl
poskytované služby.

Spokojenost uživatelu pecovatelské služby je pravidelne zjiSfována pomocí dotaz
níku. Informace ziskané touto cestou se stávají podkladem pro dalsi zkvalitneni
poskytovaných služeb.

V soucasné dobé sídlí Pecovatelská služba mesta Dobrusky již ctvrtým rokem

v nove postavené budove. Její vybavení je moderni a plne uspokojuje potreby služby.
Za pomoci financních darú mnoha firem sídlících ve meste a za pomoci príspevku
mesta Dobrusky má pecovatelská služba k dispozici nový služební vúz. Soucástí zarí
zení je i spolecenská místnost, která je využívána pro porádání ruzných kulturních
a spolecenských akcí pro seniory. O cinnosti pecovatelské služby jsou obcané mesta

informovani v Dobrusském listu a Dobrusském zpravodaji a také formou príspevku
do kabelové televize. V roce 2009 probehl v pecovatelské službé Den otevrených
dverí. Zájemci si mohli prohlédnout její prostory behem pracovního dne a poznat,
jak zarizeni funguje. Základní informace o pecovatelské službe mohou zájemci získat
na webových strankách mesta Dobrusky nebo formou informacních letácku. Podrob

nejsí informace mohou být zájemcum poskytnuty prímo v sídle Pecovatelské služby
mesta Dobrusky v ulici Na Pricnici cp. 10 II.Zarízení zapujcuje DVD, kde zájemce
informuje o postupu pri zavedeni služby, úkonech, které mohou využít, a umožI1uje
nahlédnout do prostoru zarízeni. Pecovatelska služba také spolupracuje s dalSími
poskytovateli sociálních služeb v regionu. Snaží se tak zajistit komplexnost služby

v rámci sociálního poradenství. Kvalitní o odborne poskytnutá sociální služba je
cílem a prioritou vsech zamestnancu pecovatelské služby.

Za kolekti\' ::al1léstllilllCli Pdo\'atelske slll:bl' Tá/ia K/i//ldo\'á

--.
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Poznámka pod carou aneb náš tip pro tento mesíc:
Literatura pro dospelé:

Jirí MÁRA: Japonskem s otevrenou pusou
1. vydání, Prerov, Jirí Mára, 2009, 165 stran, 250 Kc

Rodína Márových vyjíždí do dalekého Japonska tentokrát v plné sestave, rodice
se synem Jirkou, upoutaným na invalidní vozik, který rídí jeho sestra Monika.
Pojedme s nimi poznat historické, technické i prírodni zajímavosti Zeme vycházející
ho slunce, ale také navštívit rodiny prátel a chvíli žít jako skutecni Japonci oblecení
v jukatách, bydlet v rjokanech, koupat se v onsenech, premistovat se místními do
pravnimi prostredky a dvema hulkami okusit chut a vuni exotické východni kuchyne.

Literatura pro deti:

Zuzana POSPÍŠILOVÁ: Školní strašidlo
1. vydáni, Praha, Portál, 2009, 64 stran, 169 Kc.

Hlavní hrdínka Anka uvádí ctenáre do trídy, kde se detem pri psaní a pocítání príliš
nedarí. Mají pocít, že jim nekdo strká do ruky, a pak jednoho dne prijdou na to, že
mají ve tríde škodolibé strašidlo, které jim všechny tyto potíže zpusobuje. Co se škol-

Vyhlášení dvou nejpilnejších ctenáru roku 2009

ním strašidlem deti ve tríde i doma zažijí, to všechno mohou sledovat mali ctenari

v této knížce prvního cteni. Autorka zámerne stylizovala celé vypráveni do kratších
vet a prvnímu ctení prízpusobila i výber slov. Text je rozelenen do krátkých kapitol
s napínavým dejem, aby se ctenári mohli tešit na pokracováni. Príbeh je urcen zejmé
na zacínajícím ctenárum (6 - 8 let), ale muže se libit i predškolákum - poslouží jim
k seznámení se školním prostredím.

Barbora TranlOl'GAnna "rcilná

Letos poprvé byly v mestské knihovne oficiálne udeleny dva tituly, hodnotící nej
lepší ctenáre za predchozí rok. V oddelení pro dospelé získala ocenení "Nejpilnejší
ctenárka roku 2009" pani Anna Vrátná z Dobrušky, která za sledované období pre
cetla celkem 243 knih i casopisu. V pujcovne pro deti a mládež si titul .,Detský kni
homol roku 2009" zasloužila slecna Barbora Trantová, která v soucasné dobe již na

vštevuje oddelení pro dospelé.
Obema velkým ctenárkám gratulujeme, prejeme zároveI1 stále bohatý výber kvalit

ních knížek a doufáme, že nám obe dve i nadále zachovají svou prízeI1.

Krátký rozhovor s obema nejpilnejšími ctenárkami roku 2009 formou dotazniku:
1. Jah :ánr kni:ek ('Iele neiradeii?

p. Vrátná: bestsellery
sl. Trantová: romány, povídky

}. Jakáje I-ak nejvblibene/i:i kniha/5pisovalet:>
p. Vrátná: Erich Maria Remarque - Vítezný oblouk. Tri kamarádi
sl. Trantová: Betty Mahmoodyová: Bez dcerky neodejdu

3. Nal'~'levol'a/a jSlejako lIIa/á pral'ide/ne knihovnll:'

p. Vrátna: ano
sl. Trantová: ano

.f. Jakjsle spokojenú se s/lI:ballli naši knihOl'lll'?
p. Vrátná: Všechny zamestnankyne jsou usmevavé a velice ochotné.
sl. Trantová: Jsem spokojená.

Pripadne: Múle k nilll n~iaké priponlinky?
žádné

5. ':\'jlOvllie J 011Inabidka knih I' na.i:i knihovne? PripadnI!: Kleré knihy r cí,n III c/irbi:'
p. Vrátná: Jsem spokojená. Knih je dostatek a ruzných žánru.
sl. Trantová: Ano, vyhovuje.

Román ruží
Jaxi taksikarím

Dcery pana Darcyho
Láska a telo

Sbohem, Ameríko

Bratrstvo svatého grálu (1. dil)
Prokletí džinu (I. dil)
Kamarád z planety Merton
Tajemná zeme Rondo (1. díl)
Sára: kniha první
Zanícené národní osvobození

Nejlepši kámošky na svete
Carovné pohádky
Zlodejka lásky
Davíd, Nik a kouzelný cylindr

Slova, která zmenila svet

Atlas tajné spolky
Tajemství mužu, která by každá žena mela znát
Seriály od A do Z
Nejlepší tipy pro zdravi
Ztracený symbol ... a kde ho hledat
Dejiny Egypta
Kouzlení s hedvábím

Dejiny východních Cech: v praveku a stredoveku
Boty, botky, boticky
Tajnosti herecké a historky rozverné

David V. Barrett

Barbara De Angelisová
Jiri Moc

Ruediger Dahlke
Tim Collins
Ladislav Bareš
Alena Isabella Grimmichová

Ondrej Felcman
Miroslava Štýbrová
Luba Skorepová

Literatura pro deti
Rainer M. Schroder
P. B. Kerr
Vera Rehácková

Emily Roddaová
Esther a Jerry Hicks
1. Kopecká, M. Pitro
Becky Brookesová
Vladimír Hulpach
Vera Rehácková

K. Kanajlo, P. Kadlec

Vlastimil Vondruška
Iva Pekárková
Elizabeth Astonová

Arnošt Lustig
Katerina Pešková

Naucná literatura pro dospelé
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"KELTSKÁ" NOC S ANDERSENEM

Méstská knihovna v Dobrušce se letos již poctvrté zapojila do celostátní akce pro
deti nazvané Noc s Andersenem. která se konala v pátek 26. J. 20 IO.

Tentokrát se naše knihovna promenila v oppidum "Nemetobudin", za jehož hrad

bami samozrejme nechybelo trináct bojovníku spolu se dvema kmenovými Druidy.
Po vstupu bojovníku do oppida všichni museli podepsat Kmenovou úmluvu, která

pojednávala o pravidlech a zákonech za zdmi Nemetobudinu, a poté jsme už mohli
zahájit klání o nejstatecnéjšího bojovníka kmene. Každý príslušník kmene dostal

od Druidu "Prukaz bojovníka", do kterého si nechával zapisovat získané body ze spl
nených discíplín. Nejdríve jsme plnili úkol zmatení nepritele, který bravurné zvládlí

všichni bojovníci. Poté jsme se vydali na bojové taženi do zdejšího bazénu, kde jsme
museli dokázat odvahu v boji, zachránit spolubojovníka a rychle utéct pred nepráteli.

Po splnení úkolu a vyhrané bitve jsme se vrátili zpet do oppida, kde jsme spolecnýmí
silami pripravili jídlo pro všechny unavené bojovníky. Nemetobudinem vonéla sýrová
polévka a smažené jablecné plátky v testícku. Po zaplnéní našich žaludku jsme luštili
šifru, která nám mela napovedét smer dalšího bojového tažení ... Po jejím rozluštení

jsme se oblékli a vyrazili na poslední cást bitevní cesty, která méla být zakoncena roz

deláním ohne a vypušténÍm balonku se vzkazy keltským duchum. Pocasí ale neporu
Cíli ani naši ucení Druidové, a tak jsme se po chvílí, zmrzlí, ošlehaní vetrem a mokrí

deštem, vrátili do naší osady. Tam se konalo vyhlášení nejstatecnejšího bojovníka
vecera a malá oslava na jeho cest...

To už se ale blížíla POZdlll hodina keltských duchu, tak jsme se pripravili k spánku
a mladší clenové kmene se odebrali do ríše snu. Ti starší ješté dlouho hráli keltské
hry, než je kmenový, unavený a vycerpaný Druid poslal k ránu spát...

Tere::a Stepánol'á, detské oddeleni mestské knihol'lI)' I' Dobrusce

• prednáška ve foyer knihovny pro širokou verejnost:

PREDNÁŠKU O GRAFOTERAPII
v úterý 18. kvetna v 18 hodin

Grafoterapie je ucelený terapeutický postup, který využívá pismo jako prostredek
k práci na osobnosti cloveka, na jeho ceste k celistvosti. Z pisma mužeme odhalit

velké množství informací o pisateli, tedy o práci jeho mozku. Jsme vybavení mozko
vou kurou, umožnující proces ucení. Pokud v rukopise zjistíme nejaké závažné pro

blémy, mužeme podporit jejich odstranení grafoterapií. V pismu muže být napríklad
nejaká smycka, tah, který píšeme špatne a který vyjadruje zápornou vlastnost, jíž
bychom se chteli zbavit. Psaní tohoto tahu mužeme nacvicovat do té doby, než se ho

naucime psát správne. Podstata je v tom, že když trénujeme to, co nám nejde
(a nemusi jít jen o písmo), vlastne vytváríme mozkové spoje tam, kde jsou málo
funkcní nebo nejsou vubec. Tím zpetne pusobíme na svuj mozek, a tedy i na zkvalit
není své osobnosti. Grafologíe je o analýze rukopisu a grafoterapie je její nadstavbou.
Na poli psychoterapie prináši tento prístup novou možnost tem, kdo hledají zmenu.
Grafoterapie je podpurnou záležitostí, kterou mužeme povzbudit prirozenou inteli
genci, zhodnotit skryté vlohy, snížit stres a zvýšit radost z každodenního života.

Prednáší Petra Sehnalová. Vstup zdarma.

• pro deti do 6 let:

POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU ...
ctvrtek 6. kvetna 2010 v 15 hodin

Pod tímto názvem probihá pravidelný cyklus odpoledních setkávání s pohádkou.
Každý prvni ctvrtek v mesíci od 15 hodin mohou predškolní deti strávit pekné odpoled
ne v dobrušské knihovne. Tady je pro ne pripraven zábavný program plný pohádek, pís
nícek a her. Maminky tak mohou využít hodinku volna k nákupum, odpocínku apod.

Podrobné informace o všech akcích naleznete na www.mestodobruska.cz/knihovna.

Mezinárodní den muzeí

Již druhým rokem se Kulturní zarízení mesta Dobrušky - vlastivedné muzeum

zapojilo do oslav Mezinárodniho dne muzeí.

18. kveten,
kdy se tato akce koná, pripadne letos na úterý. Po celý den budou všechny tri

muzejní expozice prístupné zdarma. Navíc bude v tento den slavnostne otevrena

nová cást stálé expozice v rodném domku Fr. VI. Heka - F. L. Veka.
Ve spolupráci s dobrušským dekanstvím se pripravuje koncert Polyfonního sdružení
z Nového Mesta nad Metují, který zacne v 19 hodin v kostele sv. Václava. Od 20.30
do 23 hodin mužete vystoupat na ochoz dobrušské radnice a veríme, že stejne jako Ion i
ocení možnost zachytit Dobrušku pri západu slunce a v noci zejména místní fotografové.

- jlll -
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• VLASTIVEDNÉ MUZEUM

Bible - kniha knih

Pod tímto názvem pripravilo Kulturní zarízení mesta Dobrušky - vlastivedné

muzeum a mestská knihovna ve spolupráci s krestanskými církvemi pusobícími
v Dobrušce VYSTAVU, která bude

od 3. kvetna do 1. cervna instalovaná v prostorách knihovny.
Bible je nejrozšírenejší knihou na svete. Tvorí ji 66 cástí, jež obsahují bohoslužeb

né predpisy, básne, písne, modlitby, prísloví. záznamy o ruzných historických událos
tech a komentáre k nim, provolání. letáky, dopisy, obežníky. vzpomínky na minulost
a výhledy do budoucnosti.

Biblické knihy vznikaly v rozpetí así 1.500 let. Jejich autorí pocházeli z nejruznej
ších profesních i sociálních skupin, meli ruzné vzdelání. V jednotlivých knihách je
patrný vliv doby, v níž byly tvoreny.

Bible mela vliv na písmo, rec i spisovný jazyk, na právo, zrízení í ústavu, na litera
turu, socharství, malirství a hudbu, na filozofii, sociální život a výchovu. I ty nejlepší
výsledky myšlení a nejkrásnejší projevy života, které známe z minulosti, si nedokáže
me predstavit bez prímého nebo neprímého vlivu bible.

Bible je nejprekládanejší knihou na svete. Každý národ a témer i každý kmen ji
muže císt ve svém jazyce. V soucasné dobe je preložena do více než 1.1 00 jazyku
a nárecí, bud celá anebo alespoú zcásti. Pocet vydávaných Bibli, Nových zákonu
a jednotlivých biblických knih presahuje každý rok 10 milionu. Bible se také stala
inspirací pro vznik mnohých umeleckých del. at již malírských, socharských, nebo
treba literárních. Biblická témata zaujala i tvurce z oblasti nejmodernejších umení 
filmu a televize. Mnohé biblické knihy a príbehy v nich obsažené byly prevedeny
do filmové podoby. Bible existuje i v digitální forme, která snáze umožúuje porovná
vat její jednotlivé preklady. Jazyková forma Bible je soustavne uvádena do souladu
s rozvíjejícími se národními jazyky, aby jejímu poselství plne porozumel každý clovek
i naší doby.

Výstava Bible - kniha knih priblíží návštevníkovi cetné ceské preklady vcetne uni
kátních starých tisku. Je doprovázená i mnohými fotografiemi a sakrálními umelecký
mi predmety. Otevreno je v pujcovních hodinách knihovny.

- jlll -

Domek Fr. VI. Heka - F. L. Veka v novém

Po nárocných prípravách mužete od kvetna letošního roku zhlédnout rekonstruova
nou stálou expozici v rodnem domku nejslavnejšího dobrušského rodáka - Františ
ka Vladislava Heka - Jiráskova F. L. Veka. Nezmenena zustává instalace ve svetnicce

a kupeckém krámku, která se teší stálé návštevnické oblíbe. Zcela zásadní promenou
však prošla tretí cást zprístupnených prostor domku. Malá muzejní expozice byla oži
vena durazem predevším na literární a filmove zpracování Hekových osudu, které
mužete konfrontovat s jeho skutecným životem. Svoje místo zde našly jak komodity,
s nimiž Hek obchodoval, tak ale i filmové kroje hlavních protagonistu televizního seriá
lu a další predmety a dokumenty, z nichz nekteré dosud vystaveny ješte níkdy nebyly.

Scénár nové expozice vytvoril Jirí Mach z vlastívédného muzea v Dobrušce.
výtvarné zpracování a realizace je dílem Zdeúka Bláhy z Muzea východních Cech
v Hradci Králové, královéhradecké firmy Tázler a paní Zuzany éervenkové. Na sta
vebních a dalších pracích se podílela firma ŠTEPÁNEK, s. r. o., Pavel Ulrych,
Martin Rehák, Zdenek Friml a mnoho dalších. Nová cást expozice bude slavnostne

otevrena pri príležitosti Mezinárodního dne muzeí v úterý 18. kvetna.
Prohlídka expozice je doprovázena reprodukovanou hudbou Františka Vladisla

va Heka a jeho moudrými aforismy. Od mesíce kvetna si v domku mužete také
zakoupit film na DVD, který pod názvem Nejslavnéjší rodák pripravilo dobrušské
vlastivedné muzeum ve spolupráci s firmou HEURÉKA, a nové suvenýry, které vám
mohou návštevu Hekova rodného domku pripomínat. V novém kabáte se predstavuje
í samotný domek. Nevzhledné fasády do dvora nahradíla nová bílá omítka, kterou
vytvorily dovedné ruce pracovníku firmy ST AVOS Dobruška, s. r. o., a vjezd na dvo
rek doplnila nová dlažba provedená kameníckou firmou pana Miroslava Kubaly.
Pracovníci muzea a pruvodci v domku se teší i na vaši návštévu.

Výstava v lapidáriu

"Procházka Kacencinou ríší"
kresby a akvarely Jana Sedlácka

drevo rezby Jana Záveského

"Kreslím. maluji a píši již od mládí. Zkusil jsem i uhel, krídu, akvarel, temperu
a dokonce i olej. Ale prece jen tužka je tužka ... ", tak zacíná zpoved cloveka, o kterem
jen jeho opravdoví prátelé vedí, že úžasne kreslí a maluje. Ano, je jím Jan Sedlácek,
který již od roku 1954 žije u nás v Dobrušce a který vás chce pozvat na svoji výstavu
do lapidária MÚ. I když se narodil v roce 1936 na Hané a do Dobrušky se dostal
jako voják z povolání a dlouhá léta pracoval ve VTOPÚ, cítí se v Dobrušce "jako
doma". A kraj Orlických hor ho ucaroval natolik, že ho zacal zachycovat ve svých
kresbách, které si zprvu ukládal "do šupliku", jak sám ríká ... A tady bychom opet
mohli pokracovat slovy samotného autora: "Obcas mé nekdo osloví, požádá o pre
zentaci ... a tak jsem tady, u vás v lapidáriu. Dovolil jsem si prizvat prítele Jarosla
va Záveského. Bydli v Bacetíne, venuje se drevu a dlátu, vytvárí veci, které by bylo
hríchem nepredložit k videní. Dohodli jsme se, že spolecne s vámi projdeme Kacen
cinu pohádkovou ríši."

Neváhejte tedy a prijdte se sami podívat po celý mesíc kveten 2010 do lapidária MÚ
v Dobrušce, a to vždy v pracovních dnech: pondelí a streda 7 - 17 hodin, úterý a ctvr-
tek 7 - 15 hodin, pátek 7 - 13 hodin. _ JMe _
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ZAHRADNI DIVADELNI SLAVNOSTI

POŠESTÉ
MOllo: Dil'lld/o b: hnit I'slIde,

kde se seMolI herci li di)'{íci ...

Divadélko Na štaflích Dobruška ve spolupraci s Kulturním zarízením mésta

Dobruškya letos s vydatnou podporou NADACE VIA z programu "Fond T -Mobile
pro regiony" porádají od 21. kvetna do 5. cervna 20 I O další rocník Zahradnich diva
Jelních slavností.

Cílem akce je predstavit dobrušské verejnosti prední divadelní predstaveni založe.
na predevším na herecké scénické složce, pokud možno oproštené od kukátkového
prostoru tradicního divadla i od technických vymozeností klasického jevište. Proto
jsou hosty prehhdky predevším taková predstavení, která je mozné hrát ve volném
prostoru.

Na zahájení prehlídky se v pátek 2 I. kvetna od 19 hodin ve funkci domácího

"predskokana" predstaví dobrušský soubor F. A. Šubert, který v rezii Jirího Macha

uvede v soucasné dobe velmi casto hranou konverzacní hru americké dramaticky
Pauly Vogel NEJSTARŠí REMESLO, která je soucasne velkou výzvou a príležitosti
pro pet vyzrálých herecek.

Pro letošní rocník prehlídky se podarilo díky podpore NADACE VlA získat jako
hosty skutecne špiCková predstavení a soubory.

V sobotu 29. kvetna od 18 hodin (tedy nekolik hodin po skoncení parlamentních
voleb) uvede v "autentickém" prostredí - na humnech sladovny Pivovaru Rampušák,
broumovské Divadlo Zahrada svetoznámou AUDIENCI Václava Havla v režii

Jana Holka, který je soucasne predstavitelem sládka. V roli Vaúka vystoupí Pa
vel Novák.

Druhým významným hostem bude Studio dell'arte z Ceských Budejovic. Soubor
se pohybuje na pomezi loutkového ci alternativního divadla a cinohry. Za dobu své

existence od roku 1990 uvedl témér tri desítky autorských inscenací. Studio vystupo
valo i v mnoha zemlch Evropy a jako prvni ceské divadlo hrálo v Centrálnim parku
na Manhattanu v New Yorku, kde premiérovalo svého DONA GIOVANNIHO.

V pátek 4. cervna od 19 hodin toto predstavení uvede i v parku u dobrušského kultur
niho domu.

A hned následující dne v sobotu 5. cervna od 19 hoJin se predstaví soubor
Geisslers Hofcomoedieanten z Kuksu, který jsme u nás privítali jiz pred tremi roky
s inscenací anonymního textu z pocátku 18. století AMOR TYRAN.

Tentoknit "dvorštl (dvorní?) komedianti" z Kuksu uvedou sve nové predstavení
FITZLI PUTZLI. které získalo na východoceské prehlídce amatérského cinoherního

a hudebního divadla v breznu letošního roku v Cerveném Kostelci hlavní cenu za nej
lepší inscenaci i zvláštní cenu za sCénografii a bylo doporuceno na ce!ostátnt prehltd
ku amatérského cinoherniho a hudebního divadla Divadelní Decín v dubnu 20 IO.

V prípade velmi nepríznivého pocasí se predstaveni odehrají v sále kulturního
domu (krome 29. 5., které se v kazdém prípade uskutecní v dobrušském pivovare).
Na všechna predstavení bylo stanoveno jednotné vstupne 40 Kc. Vstupenky zakoupí.
te tésné pred predstavením.

Veríme, že letošní rocník Zahradních divadelních slavností phláká mnohé diváky,
kterým podle názoru poradatelu nabizí výjimecnou kombinaci špickových predstave-

ni soucasného ceského divadla. Zdenek Zahradník

Pavel Fajt - Drum trek Santini
7. kvetna v Husove sboru od 19 hodin

Hudba brnenského bubeníka Pavla Fajta patrí do skupiny alternativnich žánru.
Behem své úspešné kariéry se stále pohybuje kdesi na pomezí world music, art
rocku, folk-rocku a experimentální elektrofonické hudby. Od konce 80. let je nedíl
nou soucástí brnenské alternativní scény, kdy se stal zakládajícím clenem velmi
úspešné a kritiky ocenované formace Dunaj (Václavek, Kolšovský, Ostranský,
Bittová). Jeho spolupráce s nonkomformní folkovou muzikantkou Ivou Bittovou

pokracovala i v prubehu 90. let a dostala se do povedomí širší verejnosti. Ve smeru,
který udala formace Dunaj, navázal dále v melodícky art-rockové kapele Pluto.

Pavel Fajt také vytvoríl scénickou hudbu k mnoha divadelním projektum v Di·
vadle Husa na provázku nebo naposledy k predstavení v pražské Roxy Hamlet part
II. s Davidem Pracharem. Spolupracoval i s Václavem Koubkem, šamanskou zpevac
kou Yakutského národního divadla Stepanidou Borisovou a s Václavem Cílkem
na projektu Santini.

Z jeho podnetu vznikl svérázný hudební festival nazvaný Slet bubeníku, což je pra
videlné každorocní koncertní turné ruzných svetových hrácu na bicí nástroje.

Minulý rok meli obcané Dobrušky možnost malé ochutnávky jeho tvorby na verni·
sáži výtvarnice Kvety Krhánkové, která v lapidáriu mestského úradu predstavila sou
bor nazvaný Veselý výlet do Dobrušky.

Na koncert Pavla Fajta Drum trek Santini Vás zvou Kulturní zarízení mesta
Dobruškya Církev ceskoslovenská husitská. Vstupné jednotné ve výši 80 Kc.

Obcanské sdružení "Beseda" Val za fmancní podpory obce Val
porádá

DIVADELNÍ POHODA festi- VAL 2010
3. rocník

• nedele 30. kvetna od 14 hodin: ZDRAVÝ NEMOCNÝ (Moliére)
divadelní predstavení v podání DS VlCENA Ústí n. Orl.

• nedele 6, cervna od 17 hodin: LAKoMÁ BARKA (Jan Werich)
divadelní predstavení v podání DS Vrchlabí

• nedele 27. cervna od 14 hodin: ZÁSKOK
(Jaroslav Cimrman/Zdenek Sverák - Ladislav Smoljak)

divadelní predstavení v podání studentu Gymnázia v Dobrušce

Denní vstupné 60 Kc, predplatné komp/et 110 Kc.
Predprodej: JC Dobmška, JC Opocno, JC Nové Mesto nad Metuji

Hraje se za každého pocasí. Pripraveno bohaté obcerstvení.
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Osobnosti žákovského koncertu 22. 3. 2010
v ZUŠ Dobruška

Predstavíme Vám další mladé umelce,
kteri hrálí výborne na breznovém koncerte.

Jirí Tužil si hru na akordeon vybral již
v dobe, kdy navštevoval prípravné od
delení. Dnes je žákem 3. rocníku a má
za sebou i první úspech. V roce 2008 se
zúcastnil souteže ZUŠ ve hre na akor

deon a postoupil až do celostátního kola,

které se konalo v severoceských Tepli
cích. Jeho hra byla ocenena Cestným
uznánim, ale radost, kterou mu hraní

na akordeon prináší, je, myslím, tou ce
nou nejlepší. Soucasne navštevuje hru
na violoncello u paní ucitelky Anny Vrbo
vé a zpev u paní ucitelky Šárky Potúckové.
Je to umélec s talentem a pílí, kterou mu
mnozí mohou závidet. V jeho podání
jsme slyšeli polku a písen. S prehledem
zahrané skladby od Svetozára Straciny.

Smyccové kvarteto se pod vedením
paní ucitelky Dagmar Prokopove sehrává
v tomto obsazení tretím rokem (na foto
grafii zprava):

I. housle: Dagmar Perinová, 1./lI.st.
2. housle: Barbora Fléglová. 2./ll.st.
viola: Petra Drašnerová,I./ll.st.

violoncello: Barbora Šedivá, I./ll.st
Prednesly na koncerté dve skladby:

- Wolfgang Amadeus Mozart: Smyccový
kvartet C dur, KV 157-1. veta "Allegro"

- Dušan Vrch oslav: 2. Smyccový kvartet.
Op. 46 - I. Veta

Se stejným programem se zúcastnily
3. brezna 2010 v ZUŠ Rychnov nad Knež
nou "okresní prehlídky v komorní hre".
Nyní se v breznu pripravují na krajské
kolo souteže ZUŠ, která se koná 13. dub
na 20 lOv Hradci Králové.

Dominika Netíková navštevuje sólový
zpev na naší škole již 6. rokem, zacínala

v prípravném oddélení sborového zpevu.
ve 3. tríde prešla na zpev sólový. Zazpiva-

Jifi Tu:i1

SI/lI'Ú'O\'é kl'ortelo

DOII/inika Nelikol'a

la nám svým príjemne zabarveným hlasem Stojí hruška v širém poli a Detská hra

od W. A. Mozarla. Patrí k talentovaným a velmi pilným žákum, pro ktere je hudba
velkou radostí. Dominika se v letošním roce chystá na strední školu a ráda by i nadá
le pokracovala ve studiu sólového zpevu na naší ZUŠ. Soucasne se zacala ucit hrát

pred sedmi lety na elektrické klávesy u paní ucitelky lvy Krskové. Uslyšeli jsme
v jejím vystoupení píseli skupiny ABBA Money. money. U paní ucitelky od pocátku
patrila k žákum, na než je spolehnutí. Dokázala zvládnout repertoár v celé možne
šírce hudebních stylu. Klasicistní, barokní skladby. etudy, stupnice - nikdy nerekla.
že ji to nebaví. Stejne tak zvládá velmi dobre tanecní skladby ruzných stylu a impro

vizaci. Dúvera v oprávnenost nároku ucitelky jí pomohla prekonat i možné prekážky,
napríklad v casovém plánu domácí prípravy. který je dnes problém nejen pro deti.

F Zill/u

Zápis do Základní umelecké školy v Dobrušce
Naše škola umožnuje podchytit a vzdelávat nadané i výrazne talentovane deti

a odborne je pripravit na neprofesionální umeleckou cinnost, poprípade na studium
ve stredních a vysokých školách umeleckého nebo pedagogického zamerení. Prijí
máme nové žáky:

ve ctvrtek 27. kvetna 2010 od 15 do 18 hodin a

v pátek 28. kvetna 2010 od 13 do 16 hodin.
Žáci mohou zacínat od veku 5 - 14 let. Poskytujeme vzdelávání ve ctyrech umelec

kých oborech:
Hudební

Hra na klavír, housle. violu. violoncello. akordeon, kytaru. keyboard. lObcovou

a prícnou nétnu. klarinet. saxofon. trubku. pozoun. baryton, bicí nástroje. sólový
a sborový zpev. Vyucování probíhá individuálne v hodinových lekcích týdne plus
hodina nauky o hudbe.

Tanecní

Klasický, lidový, moderní tanec. Vyucování rrobíha týdne v tríhodinových lekcích
podle jednotlivých rocníku. max. 10 detí.

Výtvarný
Kresba, malba. grafika, dekorativni cinnosti, modelování - keramika. teorie umení.
Vyucování probíhá tydne v trí hodinových lekcích podle jednotlivých rocníkú, maxi
málne 15 détí ve trídé.

Literárne dramatický
Sólový a kolektivní dramaticky umélecký projev, pohyb a hlasová prúprava, práce
s loutkou a slovesnost. moderování koncertu.

Prijetí do ZUŠ bude zverejnéno do 25. cervna 20 IO vyhláškou školy na www.zus
dobruska.cz - aktuality. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Reagujeme i na pozdejší prihlášky po celý mesíc cerven a zacátek zárí. lnformace
na tel. 494 623 916.

F Zill/a
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Zelená a žlutá = Pomlázkový den
Ve stredu pred velikonocnímí prázdninami byl v Základní škole v Pulické ulici

opet barevný a veselý pomlázkový den. Již tradicne jsme pripravili dílny, ve kterých
žáci pletli pomlázky, bez nichž si ani Velikonoce neumíme predstavit, vytváreli ze se
na a dalších prírodních materiálu velikonocni aranžmá, zájemci o umení kucharské
pak pekli velikonocní pecivo a ti, kterí se spokojí jen s pohledem, ale nemusí ochut

nat, tvorili velikonocní motivy z peciva slaného - vizovického.
Pocítacoví maniaci, kterí nemohou být bez svého druhého já ani o Velikonocích,

pak zkoušeli své grafické umenl pri tvorbe velikonocních motivu na pocítacích. Ten,

kdo se bez pocltace nekdy i obejde, velikonocní obrázek radeji vyšíval - a svete div
se, vyšívali i kluci' Šikovná devcata dokonce palic kovala.

Symbolem Velikonoc je samozrejme také vajíCko, a tak nekterí zájemci zkoumali

v chemické laboratori tento prastarý symbol plodnosti a jara. Pozadu nezustali ani
žáci prvního stupne, kterí ve svých dílnickách stríhali, lepili a šili - samozrejme vše
také k pricházejícím Velikonocum.

Z výrobku jsme pak udelali malou výstavku, kterou si se zájmem prohlédl i staros

ta, pan Petr Tojnar. Pred obedem se pak sešli žáci druhého stupne na dvouhodinovce
plné souteží, kde prokazovali své vedomosti, ale i dovednost a šikovnost.

Aby nám vše zustalo uchováno, pripravujeme z celého programu DVD, kde nám
ochotný mladý kameraman a strihac i režisér v jedné osobe Venda Mach ze sousední

ho gymnázia vše natocil a sestríhal. Poradem provázeji samozrejme naše žákyne
z devítky. Ti, kterí vlastní pripojení k mestské kabelové televizi, mohli již videt krát
kou reportáž jako závdavek. A pro ty, kterí tuto možnost nemají, pridávame do zpra
vodaje alespon fotografie.

Své posttehy z Pomlázkového dne dopisovatelé také zpracovali do školního žákov
ského casopisu EXTRÉM, který je sice urcen hlavne pro žáky a ucitele školy, ale vy
se na jeho digitalizovanou podobu múžete podivat na webových strankách školy:
www.zs-pulicka.dobruska.cz/casop.htmJ. kde jsou ukázky z nekolika posledních roc
níku.

- jl-
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Naucné dopoledne
u hasicu v Dobrušce

V predvelikonocní úterý 30. 3. 2010 pripravili clenové hasicského záchranného

sboru v Dobrušce pro žáky základní školy v Opocenské ulici zajímavý a naucný pro

gram, týkající se prevence požární ochrany.

Velitel HZS Josef Málek zajistil posádku rychlé záchranné služby s vybavenou

sanitou z Opocna, dva zástupce Mestské policie Dobruška také se služeb nim autem

a samozrejme prístup k hasicské technice, která je pomocníkem nejen pri požáru, ale

i pri záchrane lidských životu.

Všechny složky predvedly svá vybavená auta, hasici záchranné auto na vyprošto

váni zranených, vodni auta o objemu ctyr a osmi kubických metru, nechali žáky

nasednout, a tim zhlédnout auta i zevnitr a vyzkoušet sedadla v kabinách. Deti se

dozvedely, co se s cím hasí, k jakým úcelum slouži konkrétní technika a jak se s ní

pracuJe.

Vyvrcholením, které sklidilo také úspech, bylo stríkání vody žáky na cíl. Toto

dopoledne udelalo detem jasno v oblasti integrovaného záchranného systému.

Dekujeme MUDr. Zdene Dobývalové z RZP, veliteli Mestské policie Dobruška

Luboši Adamcovi za uvolneni policistu a hlavne Josefu Málkovi, veliteli HZS, bez

jehož svolení a organizacního zajištení, by se tato akce neuskutecnila.

Mgr. Dagmar MackovG, ieditelka .~ko/l'
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Den ucitelu s polskými práteli
Pro pedagogy všech dobrušských škol pripravilo mesto Dobruška dne 26. brez

na 20 10 oslavu v poradí již ctvrtého Dne ucitelú. Pozvání starosty mesta Petra Tojnara

prijali také reditelé sprátelených škol z polského mesta Plock, pod vedením tamního
odboru školství, vedoucí pani Ewy Adasiewicz. Ta spolu s reditelem Bogusla
wem Kaczkowskim symbolicky poprala všem prítomným ucitelum predáním plného

koše ruži. Všem prítomným poprála, ale také vyslovila uspokojeni nad dlouhodobou
spolupraci dobrušských škol se školami v Plocku a reciprocne pozvala dobrušské
reditele na návštevu v mesici kvetnu 20 IO. ZŠ Františka Kupky a gymnázium v Do
brušce ocekávaji návštevu žáku svých partnerských škol ješte v letošnim roce.

Krome úcasti na oslave Dne ucitelu navštivila celá delegace v sobotu za doprovo
du reditelek Moniky Francove a Dagmar Mackové naše hlavní mesto, kde si prohléd
la Pražský hrad, katedrálu svatého Víta, Karluv most a Staromestské námesti.

S velikým uspokojením a pozitivním ocekáváním dalších setkání odjíždeli naši

prátelé v nedeli domú.
Mgr. Dagmar Mackova, iedirelka ZŠ Ojloá!/lskú Dobmška

TURlSTICKO-HOROLEZECKÝ ODDÍL OSMA
vás zve na, ,

POHADKOVY LES
Kde: SedloDov v Orlických horách - start u detského domova.

Kdy: 30. kvetna 2010 od 9 do 12 hodin.
Ceká Vás dvoukilometrový okruh plný pohádkových bytosti, úkolu

a sladkých odmen! Akce se koná za každého pocasí.

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBRUŠKA
TURlSTICKO-HOROLEZECKÝ ODDÍL OSMA

porádá

ANDEMA
aneb V KVETNU SI TO ROZDÁME

Skupina ctyr mladých clenu z Turisticko-horolezeckého oddílu OSMA Dobruška

Vás zve na víkendovou akci pro všechny, kdo mají zájem zažít
Víkend plný her a zábavy

Každý úcastník si odnese i nejakou drobnost na památku.
Celý víkend probehne za dohledu zkušených vedoucích.

Kdy: 7. - 9. kvétna 2010, odjezd v 16.15 hodin z vlakového nádraží Dobruška, prí
jezd okolo 14. hodiny na stejné místo

Kde: Pionýrská základna v Suchém Dole (ubytování bude možno v chate, ale
ive vlastních stanech)

Ubytování: 300 Kc/víkend pro cleny oddilu Osma, 350 Kc /víkend pro necleny
(v cene doprava, jídlo, ubytováni)

S sebou: teplé oblecení, bundu, 2x boty, spacák, karimatku, osobní hygienu, psací
potreby

Tadeáš Parízek, +420774270116, tadeasparizek@seznam.cz
www.pionyrosma.wz.cz

SDH PODBREZÍ - SKALKA
OBEC PODBREZÍ
vás srdecne zvou na oslavu

125. výrocí založení SDH a sraz rodáku
v sobotu 22. kvetna 2010

Program:
10.00 hodin: slavnostní zahájení v hostinci "Skalka" v Podbrezi
10.30 hodin: vystoupení žáku Základni školy Pod brezí
13.00 hodin: program k oslave 125. výrocí založení SDH Pod brezí - prehlídka histo-

rické hasicské techniky, ukázky požárního útoku

15.00 hodin: vystoupení folkové skupiny Fukanec z Nového Mesta nad Metuji
17.00 hodin: vystoupení kapely ZUŠ Dobruška ZušBand
20.00 hodin: tanecni zábava s hudbou "Dynamic" v hostinci "Skalka" s predtance

ním tanecni skupiny TK HOP Dobruška
23.00 hodin: ohflOstrojová show v parku na návsi

Pre:,entace spolkli I/a J');stal'éI' :,akladl/í škole a NI/nosti SDH I'poiamí :,brojl/ici
od 9 do 17 !lodil/.

Konské spreiel/í s koc'arem I/OprojíždKu po obci.
OMerstvel/í o strovollal/í :,ajišteno po ce!); den.
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Srdecne zveme všechny rodice i širokou verejnost na

VI. ROCNÍK ŠKOLY ZA ŠKOLOU
na prehlídce z oblastí pevecké, tanecní i recitacní vystoupí žáci dobrušských škol

streda 19. kvetna od 16 hodin v Archlebových sadech
za nepríznivého pocasí bude program presunut do kulturního domu

k 8. kvetnu v kalendári si napište
Domašín - "Soutež starých hasicských stríkacek".

Staré hasicské stríkacky opet v Domašíne

- JMe-

Mesíc kveten bývá spojován s rozkvetlou phrodou, sluncem, procházkami, prací

na zahrádce a pohodou. A co sí vyrazit 8. kvetna do nedalekého Domašína a spojit

príjemné s užitecným a zapomenout na chvíli práve na tu práci na zahrádce? To zde

totiž dobrovolní hasíci porádají již 8. rocník "Souteže starých hasicských stríkacek".

A aby to nebylo jenom strohé souteženi, bude k videní i moderní technika profesio

nálních hasicských sboru z Dobrušky a Rychnova nad Knežnou, sanitka RZS

z Opocna a celé odpoledne završí doprovodná "Soutež o nejdobrovolnejšího železne

ho hasice", která ma vyvolat úsmev na tvárích všech prítomných. Protože soutežní

den zacíná jíž v II hodin, bude samozrejme zajišteno také celodenní obcerstvení

plné prekvapení... napr. grilované makrely, pivo a mnoho dalších pochoutek. Nevá

hejte tedy a

POHÁDKOVÝ LES
v sobotu 29. kvetna na táborové základne v Melcanech

start od 10 do 12 hodin
odmeny a obcerstvení zajíšteno

startovné 20 Kc platí pouze deti

Pripravujeme na prázdniny:
• KREATIVNÍ DÍLNA PAMPELIŠKA

1. - 2. ce11Jence od 8 do 12 hodin

Prázdnínové tvoreni pro školní detí, cena na materiál bude upresnena.

• TÝDEN GRAFICKÉ TVORBY
5. - 9. cen1ence nebo 12. - 19. ce11Jence od 16.30 do 20 hodin

Ve spolupráci se ZUŠ nabízime petídenní kurz klasických grafických technik
pro zacátecníky a mírne pokrocílé uchazece od 17 do 99 let. Cena kurzu vcetne
materiálu 650 Kc. Závazné príhlášky a úhrada do 28. 6. v DDM.

• TANECNÍ TÁBOR NA BEDRICH OVCE
od 1. do 7. srpna
Pro deti od I. trídy, které si chteji vyzkoušet ruzné tanecní styly, zahrát hry atd.
Ubytování na chate Perla s tanecním sálem ve 3 - 6 lužkových pokojích. Cena
tábora 2 200 Kc.

• LETNÍ TÁBOR V MELCANECH
Tábor probehne: 1. týden od 2. do 6. srpna, 2. týden od 9. do 13. srpna.
Všestranne zamerený stanový tábor pro mladší deti od I. do 5. trídy s celotábo
rovou hrou Piráti u Zlatého potoka. Své deti mužete prihlásit na jeden nebo oba
dva týdny. Predpokládaná cena 1 100 Kc za týden.

Prihlášky na všechny akce v DDM nebo na tel. 494 621 505.

Dum detí a mládeže pripravuje:

• DOBRUŠSKÉ SLUNíCKO
sobota 15. kvetna od 11 hodin I' Kulturním dome v Dobrušce

soutežní nepostupová prehlídka detských tanecních skupin, klubu, kroužku

a kolektivu z královéhradeckého regíonu

• tradicní
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Moderní gymnastky východoceské oblasti
se v nedeli 11. dubna sešly v Dobrušce

První rocník závodu moderní gymnastiky Dobrušské jaro se v nove vznikající sou
tezi nazvané Východoceská liga vydaril! Do Dobrušky prijely gymnastky z oddilu
v Chrudimi, Hradci Králové a Vysokého nad Jizerou. Celkem se predstavilo

68 závodnic v 9 kategoriich a jejich výkony sledovalo zaplnené hledište. Na správné
hodnoceni rozhodcích dohlízela hlavní rozhodcí Yvonna Ronzová - mezinárodní

rozhodcí, která byla Mezinárodní gymnastickou federaci FIG nominovaná na olym

pijské hry do Pekingu, kde rozhodovala o olympijských vítezkách. Její úcast posunu
la náš závod o stupínek výš a její práce a pomoci našemu oddílu si velmi vážíme.

Na organizaci, bezproblémový a rychlý chod závodu dohližela reditelka závodu
Vlasta Bajerová. Do príprav závodu se aktivne zapojili nekterí rodice našich devcat
a spolecné se nám všem podarilo prichystat závod s vynikající atmosférou. K té pri
spely i výkony a výsledky domácích závodnic. Holcícky narozené r. 2004 a mladší se

se závodní trémou vyrovnaly velmí dobre a predvedly tak poprvé pred diváky své
sestavicky. Vyníkající 3. místo vybojovala Markéta Chudá, 4. místo Eliška Piskorová,
5. místo Sára Zamastilová. 6.místo Agáta Dyntarová. V kategorii rocník 2003 nám
udelalo radost vítezství Julie Kankové. 4. místo obsadila Denisa Ctvrtecková.

6. místo patri Alžbete Balcarové. V kategorii rocník 2002 se na 2. míste umístila
Tereza Polová, 4. misto obsadila Radka Klucková, 5. místo Markéta Sovinová.

V kategorii rocník 200 I se na 6. prícce umistila Natálie Sehnalová.

Závodnice v kombinovaném programu predvedly své závodni sestavy na velmi
dobré úrovni a za svou snahu si stríbrnou medaili vybojovala Adriana Krejcová,
4. místo obsadila Natálie Bajerová, 5. Lenka Horcicková. V dalšl kategorii obsadila
2. misto Anita Melišová. Všechny závodnice si díky mnoha sponzorum našeho závo
du. predevším papírnictví SOMIPO Opocno, odvezly z Dobrušky krásne ceny.

Podekováni patrí všem, kteri se s velkým elanem a zodpovedností pustily do pripra
vy závodu Dobrušské jaro 20 10' Díky zpetným ohlasum mohu ríci, ze závod byl pove
dený a naše snaha, uporádat v Dobrušsce závod na velmi dobré úrovni, se nám vydarila!

Za f'ofadalele, Irellerkr a ro::hodá Pal'la Bajerol'li

PODEKOVÁNÍ

Vázení prátelé.
behem mesícu ledna a února 20 I O, jsme organizovali sbírky pouzitého textilu

ve vetších mestech naší republiky. K této aktivite jsme byli nuceni pristoupit z duvo
du nedostatku textilního materiálu. se kterým naši klienti pracuji, ale také z duvodu
lepši dostupnosti pro obcany.

Jsme nezisková organizace, která se zabývá svozem pouzitých odevu po celé'
republice. Veškerý textilní materiál vytrídíme a dále poskytujeme sociálne potrebným
obcanum. Nepotrebný materiál dále poskytujeme k dalšímu prumyslovému zpraco
vání, címž chránime zivotní prostredí, jelikož by textilní materiál jinak skoncil
v odpadech. Na trídení tohoto materiálu se podílejí lidé z okraje spolecnosti, kterí
nejsou schopni si sami sehnat zamestnání a kolikrát jim to ani jejich situace neumož
nuje. Máme cca 70 takových klientu. kterým jsme schopni zajistit práci a zároveIÍ
i ubytování v naší azylové ubytovne. Bez pomoci lidí v celé republice a dostatecneho
mnozství materialu nejsme schopni poskytovat tyto sociální sluzby.

Z tohoto duvodu jsme do urcitých cásti vašeho mesta vylepili letáky, kde jsme
obcany poprosili o darování. pro ne jiz nepotrebného textilniho materiálu. pred dum.
Pres naše ocekávání se v ulicích vašeho mesta nashromázdilo obrovské množství

odévu, za které jsme vašim obcanum nesmirne vdecní. Presto, že ridici jezdili od cas
ných ranních hodin, nebyli schopni vše v dohodnutém case svézt. Proto na nekte
rých místech (cca I ')ou ze všech oslovených míst) ležely darované pytle v ulicich
do vecernich hodin. což vrhalo záporné pocity lidí na naši organizací. Dovolte nám
vyjádrit naší hlubokou omluvu za komplikace, které jsme nechtene zpusobili nejen
vašemu méstu, ale i vašim obcanum, kterí meli jiste spoustu práce s prípravami
odevu pro naší Diakonii.

ZároveIÍ bychom chteli touto formou moc podekovat všem obcanum, kterí se této
akce zúcastnili. Veríme, ze prijmete naši omluvu a i nadále zachováte prizeIÍ naši orga
nizaci v prípadé, ze bychom v budoucnu tuto akci chteli ve vašem meste opakovat.

PhDr. Vile:slal' Kralik, redilel
Mgr. Lellka Wiellerol'a, oblasllli reditelka
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• V úterý 18. kvetna mužete navštivit pri priležitosti Mezinárodniho dne muzei kon
cert Polyfonnmo sdružení z Nového Mesta nad Metují v kostele sv. Václava; zacátek
v 19 hodin, vstupné dobrovolné. Odpoledne bude slavnostne oteVTenanová cást stálé
expozice v rodném domku Fr. VI. Heka - F. L. Veka. Od 20.30 do 23 hodin bude
zprístupnena vež dobrušské radnice. Po celý den vstup do všech objektu zdarma.

I"~- Mestská knihovna (tel. 494 629 585, fax a záznamník 494629586.
mobil 607 834 738)

Podrobnejší program a prezentace jednotlivých akcí uvnitr tohoto císla zpravodaje.
• otevírací doba pro verejnost:

Oddelení pro dospelé:
pondelí, streda a ctvrtek: 8.30 - 11.30 a 12.00 - 17.30 hodin

Oddelení pro deti:
streda a pátek: 7.00 - 8.00 a l2.00 - 17.00 hodin

• Vysílání kabelové televize - ve foyer knihovny v pujcovnich hodinách
• výstava ve foyer knihovny: od 3. kvetna do I. cervna: BIBLE - KNIHA KNIH

ve spolupráci s vlastivedným muzeem
• ctvrtek 6. kvetna v 15 hodin:

pro deti do 6 let: POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU ...
• úterý 18. kvetna v 18 hodin ve foyer knihovny:

PREDNÁSKA O GRAFOTERAPII

terapeutický postup využívající písmo jako prostredek k práci na osobnosti clove
ka, na jeho ceste k celistvosti, prednáší Petra Sehnalová

Podrobnosti o akcích pripravovaných knihovnou na www.mestodobruska.cz/knihovna.

lIJ Kulturní dum (Dobruška, Nádražní 535, tel. 494 623 802)
• ctvrtek 6. kvetna od 8.30 a 10 hodin:

HONZA NEBOJSA
Divadelní predstavení na motivy ceských pohádek sehraje Divadélko Kuba Plzeú
pro ZŠ a MŠ. Vypráví, cinoherne i pomoci loutek, o jednom Honzoví, kmotre
Smrti, strašeni a Lidunce. Náš Honza se nebojí. Neboji se niceho a nikoho, dokon
ce ani samotné ... Všichni vesnicané si myslí, že je to divné, že se Honza niceho
nebojí. Proto si nemúže vzit Lidunku za ženu - z niceho nemá strach a ješte ke vše
mu je chudý jak kostelni myš. Tak se Honza vydává do sveta, aby se naucil bát.

• sobot~ 8. kvetna od 14 hodin v Archlebových sadech:
MAJALES
zahájení ve 13 hodin pruvodem Dobruškou (od kostela sv. Václava k prodejne
Marta, Laichterovou ulici na námestí F. L. Veka a Opocenskou ulici do Archlebo
vých sadu), podrobný program na str. I tohoto zpravodaje

• streda 12. kvetna v 19.30 hodin:
Aldo Nikolaj: NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Komedie o manželském trojúhelníku s rešením vskutku originálním. Jsou-li dva,
muže se zrodit láska. Vstoupí-li mezi ne tretí, vznikne drama. Vážné nebo smešné,

PROSAZ

V mesíci kvetnu 2010

Co, kdy, kde, kam - tipy pro vás
Veškeré informace o programech a plánovaných akcích v Dobrušce získáte

v Informacním centru, nám. F. L. Veka, tel. 494629581 a najdete je
na internetové adrese: http:Llwww.mestodobruska.czlakce.phD,

kulturní a sportovní akce.

Vlastivedné muzeum (tel. 494 629 668, 725 048 991)
• Domek F. L. Veka (obytná svetnice, kupecký krám a muzejní expozice) je otevren

denne mimo pondelí od 9 do 17 hodin. Muzejní expozice je nove rekonstruována.
• Radnicní vež (výstavky Malé dejiny mesta Dobrušky a Hrdelní právo, výstup

na ochoz veže) je prístupná denne mimo pondelí od 10 do 17 hodin. Jindy
na predchozí objednání v informacním centru, tel. 494 629 581.

• Stálou muzejní expozici Židé v dejinách Dobrušky vcetne rituální ocistné lázne
mikve na Šubertove námestí cp. 45 mužete zhlédnout v prac. dny od 8 do 15 hodin.

o 10. - 23. kvetna bude ve výstavni síni muzea na Šubertove námesti instalována
výstava olejomaleb dobrušského výtvarníka Josefa Kejvala (otevreno i 22. a 23. kvet
na, tj. ve dnech dobrušské pouti, vždy od 9 do 17 hodin).

o 3. kvetna - 1. cervna v mestské knihovne otevrena výstava Bible, kniha knih.
Ukázky ceských prekladu Bible od nejstarších po nejnovejší, vcetne starších unikát
ních exempláru, doprovázené fotografiemi a sakrálními umeleckými predmety.

Dovolujeme si Vám predstavit obcanské sdruženi Prosaz, které je zamereno na po
moc zdravotne postiženým. Nabizime širokou škálu služeb: osobni asistenci, domáci
péci a chránené dílny (klientum z Prahy a blízkého okolí) a telefonickou krizovou
linku propojenou s odborným sociálnim poradenstvim (pro klienty z celé CR).

Nepracujeme pouze s klienty zdravotne postiženými od narozeni, ale mužou se
na nás obracet i lidé, kterým se napr. vinou nehody behem vteriny zmenil celý život
a neumeji se s novou situací vyporádat. Pomoc je urcena i jejich rodinám a blízkým,
dále seniorum, maminkám, kterým se narodilo postižené dite, a dalšim skupinám lidí.

Budeme rádi, když se k nám pripojíte na nekteré z letních akcí pro ZP, které
Prosaz porádá v roce 20 10:
o Vodácká akce, sjíždení Berounky, 3. - 10.7.2010 (kemp Višnová, Hájek 3, Višno

vá u Krivoklátu)
o Letni detský tábor v Lichovech u Sedlcan, I. turnus 3. - 17. 7., II. turnus 17. 

31. 7. 2010

• Rehabilitacni pobyt v Lichovech u Sedlcan, 21. - 28. 8. 2010
• Jarmark výrobku chránené dílny Prosaz, 7. - II. 6. 2010 (námestí Miru, Praha 2)

Kontaktní osoba: Mgr. Mária Lazarcíková, tel. 777 701 867, poradna@prosaz.cz
PROSAZ, o. s., Kodymova 2526, Praha 5,15800, více informací na www.prosaz.cz

III
•
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casto obojí, strídave i soucasne. V produkci Agentury Harlekýn a režii Jirího Men
zela hrají Josef Carda, Jana Švandová a Rudolf Hrušínský.
Náhradní predstal'ení za zrušenou komedii Manžel pro Opalu (26, dubna 2010).
Vstupenky I'e I,;ši 260 a 240 Ke' ztlstál'Ují I' platnosti.

• sobota 15. kvetna od II hodin:
DOBRUŠSKÉ SLUNÍéKO

Soutežní nepostupová prehlídka detských tanecních skupin, klubu, kroužku
a kolektivu z královéhradeckého regionu. Príhlášky a informace o soutežních kate
goriích v DDM, tel. c.494 621 505.

• streda 19. kvetna od 16 hodin v Archlebových sadech:
ŠKOLY ZA ŠKOLOU
VI. rocník kulturního vystoupení detí z materských a základních škol v Dobrušce

• 6. ZAHRADNÍ DIVADELNÍ SLAVNOSTI

pátek 21. kvetna od 19 hodin v Archlebových sadech:
Paula Vogel: NEJSTARŠí REMESLO - Divadelní soubor F. A. Šubert Dobruška
Porádá Divadélko Na štatlích Dobruška ve spolupráci s KZMD a s podporou NA
DACE VIA z programu "Fond T-Mobile pro regiony". Jednotné vstupné 40 Kc.

• úterý 25. kvetna od 18 hodin:
Záverecné vystoupení žáku tanecního oboru ZUŠ v Dobrušce

• 6. ZAHRADNÍ DIVADELNÍ SLAVNOSTI
sobota 29. kvetna od 18 hodin na hunu1ech sladovny Pivovaru Rampušák v Dobrušce:
Václav Havel: AUDIENCE - Divadlo Zahrada Broumov
Predstavení se koná s laskavou podporou Pivovaru Rampušák v Dobrušce. Porádá
Divadélko Na štatlích Dobruška ve spoluprácí s KZMD a s podporou NADACE
VIA z programu "Fond T -Mobile pro regiony". Jednotné vstupné 40 Kc.

• pondelí 31. kvetna od 19.30 hodin:
PARDUBICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR A SÓLISTÉ
Dirigent: Otakar Tvrdý. Sólisté: Andrea Herrmanová - housle, Jana Lesná a Ja
na Havlová - zpev. V programu zazní skladby A. Vivaldiho, P. Zdvihala, 1. Mysli
vecka, J. Jarocha a I. Krejéího. Koncert se uskuteéní v rámci 40. rocníku Festivalu
komorních sdružení Camerata Nova Náchod 20 10. Vstupné dobrovolné~

Zména programu vyhrazena. V kancelári KZMD - kulturního domu, Nádražní 535,
tel. 494 623 802, získáte informace o pronájmu sálu, klubovny a dalších prostor KD.

m·miii Lapidárium MÚ (Dobruška, nám. F. L. Veka II, tel. 494 621 10I)
• od 3. do 31. kvetna v lapidáriu v otevíracích hodinách MÚ:

"Procházka Kacencinou ríší"
- kresby a akvarely Jana Sedlácka, drevorezby Jana Záveského

II.~ Klub duchodcu (Novomestská ulice 187, tel. 494 623594)
zve všechny seniory k návšteve do KD v Novomestské ulici.
Pravidelné schúzky se konají každé úte,,' a L'11'rtek(,iiac!listé) od 14 do 17 hodin,

~:IZákladní umelecká škola (Dobruška, Kostelní 428, tel.: 494 623916)
• pondelí 24. kvetna od 18 hodin v sále Základni umelecké školy:

ABSOLVENTSKÝ KONCERT I
• úterý 25. kvetna od 18 hodin v sále Základní umelecké školy:

ABSOLVENTSKÝ KONCERT II

• Dum detí a mládeže (Dobruška, Domašinská 363, tel.: 494 621 505,
dumdeti@dka.cz)

Prihlášky a více informací na tel. 494 621 SOS nebo osobne v DDM.
• sobota 15. kvetna od 11 hodin v kulturním dome v Dobrušce:

DOBRUŠSKÉ SLUNÍéKO - soutežní prehlídka detských tanecních skupin
• sobota 29. kvetna na táborové základne v Melcanech:

POHÁDKOVÝ LES
start od ]O do 12 hodín, odmeny a obcerstvení, startovné 20 Kc platí pouze deti

Pripravujeme na prázdniny:
• 1. - 2. cervence od 8 do 12 hodín:

KREATIVNÍ DÍLNA PAMPELIŠKA - prázdninové tvorení pro školní deti
• 5. - 9. cervence nebo 12. - 19. cervence od 16.30 do 20 hodín:

TÝDEN GRAFICKÉ TVORBY - petídenní kurz klasických grafických technik
• od 1. do 7. srpna:

TANEéNÍ TÁBOR NA BEDRICH OVCE - pro deti od I. trídy
• 1. týden od 2. do 6. srpna, 2. týden od 9. do 13. srpna.

LETNÍ TÁBOR V MELéANECH - pro mladší detí od 1. do 5. trídy
Podrobnejší informace k uvedeným akcím najdete uvnitr tohoto zpravodaje.

~I!!II Kostel sv. Václava
• nedele 6. cervna od 19.30 hodin v kostele sv. Václava:

JARNÍ KONCERT
úcínkuje Ženský pevecký sbor Vlasta a Pavel Svoboda (varhany)

Domecek na rozcestí - krestanské centrum Církve bratrské
Dobruška, Zd. Nejedlého 574, telefon: 494 621064, www.cb.cz/dobruska.
e-mail: dobruska@cb.cz. kontaktní osoba: víkár Štepán Vašícek

• každou nedeli v 9.30 hodin: bohoslužba

• každé úterý v 16 hodin: detský ornitologický klub A Rocha (vice o organizaci A Ro-
cha najdete na www.arocha.org)

• každý ctvrtek v 18 hodin: Studium Bible
• 2. a 4. ctvrtek v mesici v 9.30 hodin: klub pro maminky s detmi
• každý pátek v 15.30 hodin: klub Žárovka (klub pro deti veku ZŠ - cca od 3. trídy)
• pátek 7. kvetna v 18 hodin: EXITclub (klub pro teenagery, více informací

na www.exitclub.cz)
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o Plavecký oddíl "KAJMAN": pondelky od 19 hodin, stredy od 15 hodin
o AQUAEROBIK - vždy v úterý a ve ctvrtek od 18 do 19 hodin s Andreou Pri kry

lovou - odbornou cvicitelkou.

o Plavání pro tehotné - každý pátek od 14 do 15 hodin pod odborným vedením
porodní asistentky. Garantem plavání je MUDr. Bejdová.

o restaurace "Bazén" otevrena každý všední den od 9 hodin. soboty a nedele od 11
hodin. Hotová jídla od 9 hodin, minutky od 14 hodin.

o provozovatel si vyhrazuje právo zmen v období školních prázdnin a svátku a pri
prechodu na letní provoz koupalište

o další služby provozované v areálu nájemci: posilovna, masáže

o možnost umístení reklamy v budove krytého bazénu v plavecke hale dle platného
ceníku - pro bližší informace volejte tel. 494 629 535

Aktuální a podrobné informace získáte na vývesce u vchodu do krytého bazénu a na we
bových stránkách mesta DobruŠky.

!~~ Oddíl národní házené TJ Sokol Dobruška

9.30 a 11.15 hodin
17.30 hodin
14.45 hodin
17.00 hodin
10.00 hodin
14.00 hodin

17.30 hodin
9.30 a 11.15 hodin

14.45 hodin
17.00 hodin
10.00 hodin
14.00 hodin
9.30 a 11.15 hodin

(areál za sokolovnou)
OP muži
OP mladšt žáci

OP dorostenky
OP mladší žákyne
OP ženy
I. liga muži
I. liga ženy
1. liga muži
OP mladší žáci
OP dorostenci
OP starší žáci

Dobruška C - Dobruška B
Dobruška - Krcín
Dobruška - Hlinsko

Dobruška - Hlinsko
Dobruška B - Hlinsko B

Dobruška - Nýrany
Dobruška - Studenka

Dobruška - PlzelÍ Újezd
Dobruška - Opatovice
Dobruška - Opatovice
Dobruška - Opatovice

16.00 hodin
10.50 hodin
12.00 hodin
13.20 hodin
14.30 hodin
16.00 hodín
9.15 hodin

10.45 hodin
8.00 hodin
9.10 hodin

10.30 hodin

nedele 9. kvetna

nedele n. kvetna

streda 12. kvetna
nedele 16. kvetna
sobota 21. kvetna

nedele 9. kvetna

sobota 19. kvetna

sobota 1. kvetna
sobota 8. kvetna

sobota 15. kvetna

IIOddíl fotbalu TJ Dobruška
o Mistrovská utkání mužstev TJ Dobruška:
nedele 2. kvetna žáci Dobruška - Náchod B
streda 5. kvetna dorost Dobruška - Ceské Mezirící
sobota 8. kvetna dorost Dobruška - Predmerice

muži Dobruška A - Horice
muži Dobruška C - Yamberk B

muži Dobruška B - Petrovice
muži Dobruška B - Cerníkovice

žáci Dobruška - Rychnov
dorost Dobruška - Solnice
muži Dobruška A - Roudnice
muži Dobruška C - Kostelec B
muži Dobruška B - Solnice
žáci Dobruška - Slavia Hradec

Jednota bratrská Dobruška
o sobota 15. kvetna od 17 hodin ve velkem sále Studijniho strediska Univerzity Karlovy:

H1JDEBNÍ KAVÁRNA - písnicky k poslechu a k dobré káve
úcinkuji hudebnici z Jednoty bratrské Liberec, detský koutek s hlídánim zajišten,

vstupné dobrovolné

o každou sobotu v 18 hodin: K2 - klub mládeže (pro stredoškoláky a vysokoškoláky)
o sobota 5. cervna: 23. rocník Indiánské stezky (závod dvouclenných detských hlí

dek) - misto konání: areál koupalište v Bystrém, bližší informace naleznete na inter
netové adrese: www.cb.cz/bystre/indiani

Husuv sbor Dobruška
• pátek 7. kvetna od 19 hodin:

PAVEL FAJT - DRUM TREK SANTlNI

alternativni hudební žánr brnenského bubenika, porádá Církev ceskoslovenská
husitská ve spolupráci s KZMD, vstupné jednotné 80 Kc

., Krytý bazén (Mírová 890, tel. provoz 494629530, fax 494 629 531,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz, www.mestodobruska.cz/bazen)

• Provozní doba pro verejnost:
bazén (zárí až «en'en) sauna (ríjen až duben)

pondelí 15 - 19 hodin muži 15 - 21 hodin
úterý 15 - 17*, 19 - 21 hodin ženy 15 - 21 hodin
streda 17 - 19 hodin muži 15 - 21 hodin

ctvrtek 15 - 17*, 19 - 21 hodin ženy 15 - 21 hodin

pátek 15 - 19 hodin muži 15 - 21 hodin
sobota 13 - 19 hodin spolecná 13 - 19 hodin
nedele 13 - 19 hodin spolecná 13 - 19 hodin

*alternativni provoz - organizace nebo verejnost od 17 do 19 hodin (na tel. dotaz).
V této dobe je možná i rezervace dráhy (300 Kc). V pátek je v hodinách verejnosti

možnost pronájmu dráhy.
• Ranní plavání ve dnech školní výuky: 6 - 7.30 hodín.
• UPOZORNENÍ: plavání pro verejnost i ve stredu od 17 do 19 hodin. Pouze 1 plavec

ká dráha bude vyhrazena pro komercni využití, zbytek bazénu je vám k dispozici.
• POZOR!!! NOVINKY:

Cvicení na cyklotrenažérech (spinning)
pondelí 16.30 - 17.30 a 17.45 - 18.45 hodin s instruktorem Davidem Pajerem
úterý 16.30 - 17.30 a 17.45 - 18.45 hodin s instruktorkou Ivetou Dankovou
rezervace na recepci bazénu - tel. 494 629530

Hydromasážní vÍrivka
provozní doba od 6 do 20 hodin
dospelí, studenti, deti 30 Kc/0,5 hod., permanentka 270 Kc/ 10 vstupu po 0,5 hod.
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• sobota 8. kvetna:

od 14 hodin: POCHOD KOLEM SEMECHNlC (trasy pro zacátecníky i pokrocilé)
od 19 hodin: DISKOTÉKA - DJ Thomas

• sobota 22. kvetna na místním hrišti: okrskové závody - SDH
• nedele 23. kvetna od 16 hodin: fotbal horejšáci )(dolejšáci

NOVÉ MESTO NAD METUJÍ
(pouze vybiráme, bližší informace na tel. c. 491 470 159,491470523)

• úterý 4. kvetna od 9 do 16 hodin na terase Kina 70:
NOVOMESTSKÁ ZAHRÁDKA (prodejni výstava - vše pro vaši zahrádku a dum)

• streda 5. kvetna - úterý 25. kvetna:
27. ROCNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU SMETANOVSKÉ DNY 2010

festival profesionálních hudebních teles
• pátek 7. kvetna na Rusove námestí a u sokolovny:

TRADICNÍ LAMPIÓNOVÝ PRUVOD A OHNOSTROJ - za doprovodu dechové
hudby, koncert hudebni skupiny, poradatel Mestský klub, tel. 491 470358

• pátek 14. kvetna od 19 hodin v zámecké zahrade:
KONCERT JIRÍHO STlVÍNA (info 775239744)

RATIBORICE (bližši info 491 452 123)
• pátek 7. kvetna od 10 do 20 hodin, sobota 8. a nedele 9. kvetna od 10 do 16 hodin

na zámku (info na tel. 491 452 123):
KVETINY A SLADKÉ POKUŠENÍ - slavnostní kvetinová výzdoba z ruzných his
torických období s ukázkami sladkých dezertu a výrobku z cokolády v dobovém
aranžmá, ve vstupní hale mužete ochutnat pravý videnský štrúdl a kávu

• od 15. kvetna do 30. zári 2010:
VSTUPTE DO RÍŠE SKRÍTKU - na procházku po místech spjatých s osudy hrdi
nu knižky "Pohádky ze zámeckého parku" Vás zve o. s. ABAKUS a správa zámku
v Opocne. Pro deti je pripravena hra formou soutežniho pexesa - soucástí je
vycházková trasa s pravidly souteže a soutežni kupon. Vylosování výhercu pri tra
dicnim "Mikuláši v Opocne" v prosinci 2010. Více info na www.rkfk.cz/skritci

• úterý 18. kvetna od 19.30 hodin v KND Opocno:
Slavnostní zahájení sezony Opocno hudební 2010: Barocco sempre giovane
Vstupné 100 Kc. Predprodej od 26. 4. v le Opocno, tel. 494 668 III.

• nedele 30.kvetna od 18 hodin v dekanském kostele Nejsvetejši trojice:
Opocno hudební 2010 - zahajovaci koncert, vysveceni nových varhan (biskup
D. Duka). Václav Uhlir a Pavel Svoboda - varhany. Porádá Opocenská beseda.

Dobruška C - Opatovice B OP muži
Dobruška - Podhorni Újezd OP starši žáci
Dobruška C - Podhorní Újezd B OP muži
Dobruška - Modrany I. liga ženy
Dobruška - Preštice I. liga muži
Dobruška - Božkov I. liga ženy
Dobruška - Prichovice I. liga muži
Dobruška B - Náchod A OP ženy
Dobruška B - Náchod B OP ženy
Dobruška - Krcin A OP starši žákyne
Dobruška - Krcin OP dorostenky
Dobruška - Krcin OP mladši žákyne
Dobruška B - Krcin B OP ženy
Dobruška - Krcin B OP starši žákyne

SEMECHNICE

VAL U DOBRUŠKY
• sobota 1. kvetna od 20 hodin v prírodním divadle VAL:

MÁJOVÝ NÁREZ v podání skupin TAlPAN a HUDBA PRAHA
www.hostineckatapult.cz

• nedele 30. kvetna od 14 hodin v prírodnim divadle VAL:
Divadelní Pohoda festi-VAL 2010 (3. rocník)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ v podání DS VlCENA Ústí nad Orlicí

11.40 hodin
sobota 22. kvetna 8.00 hodin

9.15 hodin
14.30 hodin
16.00 hodin

nedele 23. kvetna 9.15 hodin
11.00 hodin
12.15 hodin
13.30 hodin

sobota 29. kvetna 8.00 hodin
9.10 hodin

10.30 hodin
11.40 hodin
13.00 hodin

=

"

OPOCNO
(pouze vybiráme, vice informací na tel. 494 668 III)

• úterý 4. kvetna od 18 hodin v dekanském kostele na Trckove námestí:
MÁJOVÝ KONCERT

• sobota 15. kvetna od 13 hodin u hrbitovního kostela Panny Marie:
ODKAZ PREDKU
akce porádaná u príležitosti 200 let vysveceni hrobky rodu Colloredo-Mannsfeldu

RYCHNOV NAD KNEŽNOU
vybíráme, info na 494 535 329, predprodej od 3. kvetna od 13 hodin

• sobota 8. kvetna ve 20 hodin v hospode u Marenky:
OBOROH - klubový koncert - premiéra a krest nového CD "Ve veci probuzeni"
host vecera Geny Turner, vstupné 100 Kc

• úterý II. kvetna od 19.30 hodin v Pelclove divadle:
J. Ostrý - J. Menzel: TRI V TOM (Divadelní soubor Jirásek Týnište nad Orlicí)
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• streda 19. kvetna od 19 hodin v Pelclove divadle v malém sále v I. patre:
PITCH BENDER (CZ;SK) - JAZZ (peticlenná kapela z Brna)

• úterý 3. srpna ve 20 hodin na I. nádvori kolowratského zámku:
Helena Vondrácková s kapelou Charlie Band, host Šárka Vanková

NÁCHOD
Galerie výtvarného umení v Náchode porádá ve svých prostorách v zá
mecké jízdárne (denne krome pondelí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin):

• od 16. dubna do 13. cervna: Dana Holá - Príroda! (retrospektivni výstava pripome
ne rozsáhlou tvorbu významné umelkyne regionu, textilní výtvarnice z Trutnova)

MUZEUM VÝCHODNÍCH CECH HRADEC KRÁLOVÉ
(pouze vybiráme, tel. 495512391-2)
• od 18. kvetna do 31. ríjna 2010: SNY A VIZE (arch. Josef Horár)
• pátek 28. kvetna: TRETÍ KRÁLOVÉHRADECKÁ MUZEJNÍ NOC

Kupujte pytlované krmné smesi
pro nosnice prímo od výrobce!!

.I)

~ Nové ceny od 13. 4. 2010
~Li složeni dle deklarace jakostních zn:kU garantujeme

ba ení - 50 kg - 350 Kevc. DPH

balení - 25 kg - 185 Kc vc. DPH

ZEAS Podorlicko a. s. Trnov
Tel.: 494 662 118 nebo 737 823 444

SOUBOR LIDOVÝCH STAVEBVYSOCINA - VESELÝ KOPEC
• sobota 22. kvetna od 9 do 16 hodin: BYLINKY A KORENÍ

Prodej na stredisku
v Tmove
- proti fotbalovému hrišti

Prodejní doba:
úterý, streda, ctvrtek
8.00-11.30, 12.30-15.00

na V' , ,

TANECNI ZABAVU
sobota 15. kvetna 2010 od 19 hodin

(vchod J: Novomestski ul. - Belvedir - vedle bowIlnSU)

Tešíme se na Vás!
Prij'te ochutnat výbornou kuchyni

a dobré pivo zn. Rampušák

Ktanci i poslechu hraje od 20 hodin

JIRí KÁRNíK - BAND

Vás zve do

sklepní pivovarské restaurace

PIVOVAR RAMPUŠÁK DOBRUŠKA

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
neplatné bankovky, tuzexové bony, losy, akcie,

celé sbírky - vetší množství - pozustalost po sberateli.

Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny,
po domluve prijedu.

Info na tel. 724 229 292.

PRODÁM ZAHRADU NA TROJICI
(svah k MelcanUIn)

- v osobním vlastnictví, 560 m ctverecních
- ovocné stromy
- zahradní domek se sklepem (špatný stav)
- užitková voda a elektrická prípojka

Zn.: cena dohodou tel.: 723 539 100
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Tip Ila výlet

Kde stávaly hrady

str. 39

nové modely 2010 skladem v prodejne

KOSEK elektro
Nové Mesto n. Met., Komenského 11 (vedle CSOB)
tel.: 491 470 176 www.kosekelektro.cz

BOSCH
SIEMENS

Chcete znát ZDARMA
cenu svého domu?

__ v._o_lejte776 761 391 nebo 495 533 509
pro naše klienty z databáze hledáme

• Manželský pár koupí RD do 15 km od Dobrušky
i k rekonstrukci do 3 mil. Kc.

• Manažer koupí chatu nebo chalupu v klidném míste
v OH nebo podhurí.

• Lékar koupí byt 2+1 nebo 3+ 1 v Dobrušce.
• Pri predložení tohoto kupónu sleva 20 % z provize

realitní kanceláre

Lg,:;lq
REALfTN{ KANCEJ.M

495 533 509
776761 391

Horická 976
Hradec Králové

Romantika statecných rytíru a krásných dam, nelítostné, lec ušlechtilé souboje,

smysl pro právo a spravedlnost... Kdo by se rád nezacetl do nekterého z dobrodruž

ných románu s takovými tématy, at již byly napsány pred sto a více lety, nebo soucas

nými autory. Se skutecnou hístorií hradu mají však tyto romány jen pramálo spolec
ného.

Na Dobrušsku byly stredoveké hrady budovány predevším v souvislosti s koloniza

cí Orlických hor. Patrily mezi ne Chábory, Dobrany a Hluky na Zlatém potoku,

na sousední rece Belé pak Skuhrov, Nový Hrad a Hlodný. Toto byly hrady panské.

Zvláštní postavení mel královský hrad Opocno. Pozdeji byl postaven ješte hrad
Frímburk u Nového Hrádku.

K opevneným místum patrily i strážnice a tvrze. Sloužily jako hlásná místa

pro hrady. Blízko u Dobrušky to byl srub ZmrhalovÍce nad Melcany, pripomínaný

k roku 1555. Podívejme se na jednotlivé hrady, vybudované nad Zlatým potokem,
ponekud blíže.

Který z techto hradu je nejstarší, je velmi obtížné stanovit, protože nemáme dosta

tek podkladu z archeologických pruzkumu, ani dokladu písemných. Bezpochyby však
nevýznamnejším hradem této cásti Podorlícka bylo Opocno jakožto hrad knížecí,

respektíve královský. První písemná zpráva o nem pochází z Kosmovy kroniky, kde·
je zmínován v souvíslostí s volbou bískupa na Dobeníne v roce 1068. Hrad stál

na okraji pohranicního stredovekého pralesa u vedlejší vetve Kladsko-polské zemské

stezky. Mezí odborníky není jednoznacne situován do místa pozdejšího zámku, uva

žuje se nekdy í o možnosti, že puvodní hrad Opocno stával v dnešní obore. Ale ani

v míste zvaném Hradište v Obore nebyl dosud proveden potrebný archeologický

výzkum, který by existenci puvodního opocenského knížecího hradu (nebo spiše hra

dište) potvrdil ci vyvrátil. Každopádne již v dobách, kdy Opocno vlastnil rod pánu
z Dobrušky, tedy ve 13. a 14. století, stojí hrad v místech dnešního zámku.

Opocenský hrad za husitských válek v roce 1425 dobyli a poborili východoceští sirot

ci, protože na nem sídlil jeden z jejich nejvetšich neprátel, Jan Mestecký z Opocna.

Posledni tretina 15. století prinesla znovuobnovení opocenského hradu do pozdne

gotické podoby. Definítivní zánik hradu znamenala jeho prestavba na pohodlné

zámecké sídlo, zapocatá Trcky z Lípy a dokoncená jejich nástupci Colloredy.
Jednou z dosud nevyrešených historických záhad je existence (ci neexistence)

hradu v Dobrušce. Z nejstarší dochované dobrušské listiny (1320) lze usuzovat, že

již tehdy šlo o plne rozvinuté sídlo se všemi mestskými atríbuty. Puvodní název

Leštno (ci Leštná) byl již pred uvedeným datem nahrazen jménem Dobruška, prevza
tým od držitelu mesta. O hradu se však ani v této, ani v žádné z pozdejších listín

nemluvÍ. Jediné, co by opravil0valo predpokládat jeho existenci, je termin consives,

tedy spolumeštané, použitý panem Mutinou ve zmíneném dokumentu. Lze jej vyklá
dat jako vyjádrení spolužití v jedné lokalite.
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Na druhé strane se ale existence hradu na území mesta nedá prokázat žádným

hmotným dokladem. Jediné. co by ukazovalo na to, ze zde nejake opevnené feudální

sídlo bylo. jsou staré pomístní názvy Hradcany a Na Bašte na levém brehu potoka

Brtvy. I nadále však ceká otázka, zda v Dobrušce hrad nebo hradíš te stálo, na odpo

ved príštlch generaci.
Na ostrohu nad Zlatým potokem a jeho pfítokem, potokem Studáneckým, v mís

tech, kde dnes najdeme areál zdraví, se ve stfecloveku vypínal cháborský hrad. I sem
kladou nekterí badatelé sídlo rodu pánu z Dobrušky, ale stejne jako v Dobrušce

samotné nelze tento názor ani potvrdit, aní vyvrátit. V prípade hradu na Cháborách

stojíme pred stejne težkou otázkou, protože informaci je až nepríjemne málo. Jisté je

jen to, že zde nepochybne hrad stál. První písemná zmínka o jeho existenci pochází

až z roku 1571, pripomíná již však jen louku pod pustým hradem. Dá se predpoklá
dat. ze hrad na Cháborách byl jedním z kolonizacních hradu, které na Zlatém poto

ku vybudovali pání z Dobrušky. V polovine 19. století byl na míste pozustatku hradu

otevren lom, který do roku 1934, kdy se zde prestal lámat kámen, znicil prevážnou
cást hradních zbytku. Presto však je dosud v terenu patrná cást hradního príkopu

a valu. Ve tricátých letech minulého století zde byl proveden archeologický výzkum
a hradní lokalita zacala být chránena proti další devastaci. Z bývalého cháborského

hradu mužete peknou procházkou dojít k poutnímu areálu Studánka, který rovnež

stoji za prohlednutí. A v jarních mesících je tam obzvlášte krásne.
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