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Slovo starosty

dokonèení na str. 2

Vá�ení spoluobèané,va�í pozornosti jistì neuniklo, �ena �ubertovì námìstí pokraèují práce,které by mìly z této èásti na�eho mìstavytvoøit jedno z nejhezèích míst, kam byka�dý rád zavítal. Na øadu pøi�la tento-krát budova muzea èp. 45. Posledníoprava, která se uskuteènila témìø pøedtøiceti lety, nebyla pøíli� vydaøená, a takfasáda dobru�ského muzea, na ní� se za-èínal podepisovat i èas, postupnì chátra-la a opadávala, a� se z ní stala jednaz nejo�klivìj�ích ve svém okolí.Zastupitelstvo a rada mìsta, které seprogramovì vìnují zlep�ování materiál-ního zabezpeèení kultury, proto rozhodlyo rekonstrukci celého objektu. Na prácebylo vypsáno výbìrové øízení, z nìho�vy�la jako vítìzná firma F�STAV Poøíèí,s. r. o. Z pøedpokládaného rozpoètuna tuto akci ve vý�i 6,65 milionu korunbyla vysoutì�ena cena 3,6 miliónu ko-run vèetnì DPH.Co v�echno se vlastnì v budovì mu-zea zmìní? Je pøestavováno a èásteènìi dispoziènì mìnìno celé pøízemí objek-tu. Bude pøedìlána celá elektroinstalace,zdivo bude odizolované, aby do domunepronikala spodní vlhkost. Pochopitel-nì budou ve v�ech interiérech pøízemíopraveny i omítky. Prvního poschodí sepak budou týkat jen nìkteré men�í úpra-vy. V celém objektu dojde k výmìnì okena dveøí. Zavr�ením stavebních úprav sestane nová fasáda, její� projekt v�ak plnìrespektuje historický vzhled budovy.Pøi celé akci bylo nutné ji� ve fáziprojektové pøípravy plnì respektovat his-torické hodnoty objektu a jeho umístìnív památkové zónì historického jádramìsta. Ke slovu proto pøi�ly staré foto-grafie, ale i obrázky Aloise Beera, kterézachytily, jak dùm vypadal je�tì nìkdyokolo poloviny 19. století. S ohledemna døívìj�í vzhled budovy dojde k nahra-zení velkých a i s historickým objektemnekorespondujících oken pøízemí a jejichnahrazení okny, která budou kopírovatdispozice oken v prvním poschodí tak,jak tomu bylo v minulosti. Rovnì� vstup-ní dveøe budou nahrazeny novými, kterénejen, �e budou odpovídat tìm, které zdebyly pùvodnì, ale stanou se i dùstojnýma reprezentativním vstupem do muzea.

MÌSTO DOBRU�KAVás srdeènì zve naDOBRU�SKOU POU�25. � 27. kvìtna 2012na námìstí F. L. Vìka a v Opoèenské ulici

Nadaèní fond na podporu bezpeènosti a mìsto Dobru�ka
si Vás dovolují pozvat na

DEN BEZPEÈNOSTNÍCHA ZÁCHRANNÝCH SLO�EK IZS
v pátek 1. èervna 2012

Dobru�ka � kostel sv. Václava
ètvrtek 17. kvìtna 2012 v 19.30 hodinKONCERT

�PORKOVO TRIO PRAHAumìlecký vedoucí: Karel Novotný
MUSICA PER FIATI (dechové trio) NÁCHODumìlecký vedoucí: Milan Poutník

�porkovo trio vzniklo v roce 1990 a v názvu nese jméno známého mecená�e umìníhrabìte F. A. �porka. Soubor spolupracuje s agenturou ARTAMA, zúèastnil se ji� øa-dy festivalù a pøehlídek, je èlenem Heroldova klubu. Poøádá pravidelné koncerty v di-vadle Gong v Praze a uskuteènilo i nìkolik zahranièních vystoupení.Soubor Musica per fiati pùsobí v Náchodì ji� témìø 25 let. Je dechovým triem a vìnu-je se hudbì rùzných slohových období. Jeho èlenové jsou souèasnì také hráèi dechovésekce Komorního orchestru Slávy Vorlové Náchod. Soubor pravidelnì koncertujeve svém regionu, úèinkuje pøi významných vernisá�ích a jiných pøíle�itostech.Koncert se koná v rámci Národního festivalu komorních sdru�ení CAMERATA NO-VA NÁCHOD 2012 ve spolupráci s mìstem Dobru�kou a farním úøadem v Dobru�ce.

V roce 2008 byla po dlouhých letech opìt obnovena tradice poøádání Dobru�sképouti. Leto�ní ji� 5. roèník se bude konat v termínu od 25. do 27. kvìtna 2012. Oprotiminulým roèníkùm dojde k nìkolika èasovým i programovým zmìnám, které jistìuvítají jak provozovatelé pouti, tak pøedev�ím náv�tìvníci a pøíznivci dobré hudbya zábavy.

Nadaèní fond na podporu bezpeènosti a volnoèasových aktivit na území mìstaDobru�ky a mìsto Dobru�ka poøádají v pátek dne 1. èervna 2012 na námìstíF. L. Vìka v Dobru�ce v poøadí ji� pátý roèník propagaènì�výchovné akce s názvemDen bezpeènostních a záchranných slo�ek integrovaného záchranného systému.Svým rozsahem a zamìøením se jedná o jednu z nejvìt�ích akcí tohoto druhu v Krá-lovéhradeckém kraji. V leto�ním roce pøipadl termín na Mezinárodní den dìtí. Právìpro dìti, ale i pro dospìlé náv�tìvníky je tato akce urèena. Slavnostní zahájení pro-bìhne v 9 hodin tradièním vystoupením ma�oretek Tyrkys ze Z� Fr. Kupky Dobru�-
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Slovo starosty
dokonèení ze str. 1

V domì byl také proveden archeolo-gický prùzkum, který pøinesl celou øadunových zajímavých poznatkù o minulos-ti nejen této èásti na�eho mìsta. Ukázal,�e pùvodní pùdorys dobru�ských domùmohl být v dávné minulosti jiný, ne� jednes. Na�ly se toti� základy obvodovéhozdiva, jejich� dispozice tomu napovída-jí. K obdobnému objevu do�lo i pøi ar-cheologických výzkumech provádìnýchv souvislosti s rekonstrukcí sousední sy-nagogy. Nálezy, které byly v domì èp. 45uèinìny, zejména keramické støepy, mo-hou být datovány a� do 15. století a patøítak k nejstar�ím objeveným hmotným do-kladùm døívìj�ího osídlení na�eho mìsta.Celý výzkum pochopitelnì èeká je�tìna své podrobné odborné zhodnocení, aleji� dnes pøislíbili archeologové, kteøí jejprovádìli, Dr. Beková a Mgr. Dragoun, �eby byli ochotni se v pøí�tím roce podíletna instalování výstavy o archeologickýchnálezech a nejstar�í minulosti Dobru�ky.Po skonèení stavebních prací v létìleto�ního roku zaène dal�í etapa, v ní�budou vytvoøeny nové stálé muzejní ex-pozice. Poslední expozice, pøibli�ujícíminulost na�eho mìsta, byla zru�ena zá-roveò s demolicí domu èp. 53 na �uber-tovì námìstí v roce 1980. Nová stáláexpozice se bude skládat ze dvou èástí.Ta první, jak napovídá její název Pøíbìhmìsta Dobru�ky, se bude zabývat dìjina-mi na�eho mìsta a regionu od nejstar�íchdob a� do souèasnosti, druhá se budejmenovat �idé v dìjinách Dobru�ky a je-jí souèástí bude i mikve a synagoga.Ta bude propojena s budovou muzeav zadním traktu a náv�tìvník projde ro-mantickou ulièkou s (v na�em mìstì ojedi-nìlými) prampouchy mezi obìma domy.Pøíprava a budování expozice je v�akzále�itost velice nároèná, u� proto, �estálá expozice se pochopitelnì nebudujena jednu sezónu. S jejím otevøením proveøejnost poèítáme tedy a� za dva roky,v jarních mìsících roku 2014. Je potì�i-telné, �e se na tuto expozici podaøilozískat grant ve vý�i 700.000 Kè, kterýpokryje podstatnou èást nákladù. Expo-zice by mìla obsahovat to nejzajímavìj-�í a nejhodnotnìj�í, co se ve sbírkáchdobru�ského vlastivìdného muzea na-chází, tak�e se máme na co tì�it.�Chtìl bych vás v�echny také pozvatna akce, které se uskuteèní v nejbli��ídobì. Konec týdne od pátku 25. do ne-dìle 27. kvìtna bude opìt ve znameníobnovené dobru�ské pouti. Tentokrátov�em nebude obsahovat jenom pou�o-vé atrakce a prodejní stánky, ale budeobohacena i o kulturní program. V pátek25. kvìtna od 18 hodin vystoupí na do-

Dobru�ská pou� 2012
dokonèení ze str. 1

dokonèení na str. 3

Stánkový prodej bude zahájen ji� v pátek 25. kvìtna od 15 hodin v ulicích Opo-èenská, pøíp. Komenského. Od podveèerních hodin se mù�ete tì�it na bohatý hudeb-ní program na námìstí F. L. Vìka, který uvedou v 17.30 hodin dobru�ské ma�oret-ky, v 18 hodin je na pódiu vystøídá známá popová skupina MAXIM TURBULENC.Program vyvrcholí ve 20 hodin vystoupením hudební skupiny VA�ÁK ze DvoraKrálové nad Labem (REVIVAL KABÁT), v ní� úèinkují Míra Koutník � zpìv, Ka-mil Hroch � kytara, Ivan Mann � baskytara, sbory, Petr Páleník � bicí, sbory,Dan �Waltr� Komárek - kytara. Vstup na koncerty je zdarma (sponzory akce jsou ma-jitelé pou�ových atrakcí ve spolupráci s mìstem Dobru�kou).V souvislosti s konáním pouti èeká obèany mìsta i ostatní náv�tìvníky omezenídopravy v centru Dobru�ky a jeho blízkosti. Od úterý 22. kvìtna 2012 od 18 hodindo støedy 23. kvìtna 2012 do 12 hodin bude uzavøena èást ulice Solnická od èp. 34po køi�ovatku u radnice, dále parkovi�tì na námìstí F. L. Vìka a èást nám. F. L. Vìka� pøed lékárnou U zlatého Lva a obchodem s ovocem a zeleninou. Od støedy 23. kvìt-na od 12 hodin do pátku 25. kvìtna do 14 hodin bude uzavøena èást ulice Solnickáod èp. 34 po køi�ovatku u radnice, dále úsek od køi�ovatky u radnice èást uliceNovomìstská po køi�ovatku s ulicí Poddomí. Uzavøen bude úsek od køi�ovatky ulicOpoèenská a Komenského � u po�ty � èást ulice Opoèenská, nám. F. L. Vìka a èástulice Kostelní � po køi�ovatku s ulicí na �ubertovo nám. (u èp. 42 � AZ Satelit).Od pátku 25. kvìtna od 14 hodin do nedìle 27. kvìtna do 24 hodin bude uzavøe-na èást ulice Solnická od èp. 34 po køi�ovatku u radnice, dále od køi�ovatky u radni-ce èást ulice Novomìstská po køi�ovatku s ulicí Poddomí, od køi�ovatky ulicOpoèenská a Èsl. armády � u parku � èást ulice Opoèenská, nám. F. L. Vìka a èástulice Kostelní � po køi�ovatku s ulicí na �ubertovo nám. (u èp. 42 � AZ Satelit) a èástulice Komenského po køi�ovatku s ulicí Na Budínì.Parkovi�tì u kina bude uzavøeno od pondìlí 21. kvìtna 2012 od 12 hodin do pon-dìlí 28. kvìtna 2012 do 24 hodin a pøechodná úprava provozu bude v ulici Ès. odbo-je � po pravé stranì komunikace (podél kasáren) zákaz zastavení do 22. kvìtna 2012.V termínu od 25. do 27. kvìtna bude naopak umo�nìno parkování vozidel po oboustranách ulice Ès. odboje. Jako záchytná parkovi�tì pro veøejnost budou v dobì ko-nání poutì slou�it �kvárové høi�tì u mìstského stadionu, parkovi�tì u bazénu, parko-vi�tì pøed ÈSAD (u Mìlèan) a u vlakového nádra�í.Dìkujeme v�em obèanùm, kterých se budou dopravní omezení dotýkat, za po-chopení. Jedná se o organizaènì nároènou akci a dle aktuální situace pomù�e øíditprovoz Mìstská policie Dobru�ka. Jakékoli dal�í informace o pøipravované akci zís-káte v informaèním centru na námìstí F. L. Vìka, jeho roz�íøenou pracovní dobuv termínu 25. � 27. kvìtna 2012 uvádíme: pátek od 8 do 12 hodin a od 13 do18 ho-din, sobota od 6 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin a nedìle od 8 do 12 hodin a od 13do 17 hodin. Nezbývá nám tedy ne� popøát jménem v�ech organizátorù a úèastníkùDobru�ské poutì, a� se leto�ní roèník vydaøí pøinejmen�ím tak, jako ty pøedchozí,a tì�íme se na shledání s Vámi. Dagmar Nováková, informaèní centrum

Den bezpeènostních a záchranných slo�ek
dokonèení ze str. 1
ka. V prùbìhu akce budou náv�tìvníci mít mo�nost seznámit se s technikou, výstrojía výzbrojí, která není bì�nì k vidìní. Svoji soudobou i historickou techniku zde pøed-staví pøíslu�níci Hasièského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Policie ÈR,Zdravotní záchranné slu�by, Armády ÈR, Celní správy ÈR, Horské slu�by, sborydobrovolných hasièù ze �irokého okolí, èlenové mìstských policií z vybraných mìstÈR, Podorlický Veteran Car Club Dobru�ka, Radioklub Dobru�ka, Klub vojenské his-torie a souèasnosti Dobru�ka a dal�í.V bohatém doprovodném programu probìhne celá øada zajímavých ukázek z èin-nosti jednotlivých slo�ek. Náv�tìvníci budou mít mo�nost zhlédnout profesionálníukázky výcviku psovodù, slaòování z visutého �ebøíku, záchrany zranìné osoby pøidopravní nehodì, obdivovat profesionalitu pøíslu�níkù poøádkové jednotky PolicieÈR, �ikovnost malých hasièù i funkènost historické hasièské techniky. V pøípadì do-brých povìtrnostních podmínek probìhne v 11 hodin seskok para�utistù pøímo na plo-chu námìstí. Zájemci budou mít rovnì� mo�nost nav�tívit stánek zdraví V�eobecnézdravotní poji��ovny nebo ve Spoleèenském centru � Kinì 70 zhlédnout netradiènívýstavu z historie èetnictva. V odpolední èásti probìhne na námìstí F. L. Vìka od 14do 15.30 hodin vystoupení �pièkového Vojenského umìleckého souboru ONDRÁ� Br-no. Koncert orchestru lidových nástrojù dává záruku mimoøádného kulturního zá�itku.Vstup po celý den je zdarma. Bohaté obèerstvení zaji�tìno. Akce je poøádána podzá�titou hejtmana Královéhradeckého kraje a za mediální podpory Rádia Blaník.V�ichni jste srdeènì zváni. Bc. Jaroslav Boøek, referent pro krizové øízení
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Slovo starosty
dokonèení ze str. 2
bru�ském námìstí populární hudebnískupina Maxim turbulenc, kterouve 20 hodin vystøídá skupina Va�ák,co� je vlastnì revivalová skupina zná-mých Kabátù. Vstup na tyto koncerty jeji� tradiènì zdarma.V pátek 1. èervna o�ije dobru�skénámìstí ji� popáté Dnem bezpeènost-ních a záchranných slo�ek Integrova-ného záchranného systému. Letos jei jako souèást Dne dìtí. V programu bu-de opìt prezentována práce záchranáøù,vojákù i policie, vèetnì ukázek techniky.Odpoledne pak bude koncertovat Vojen-ský umìlecký soubor ONDRÁ� z Brna.Na tyto akce si vás dovoluji pozvata vìøím, �e stejnì jako v letech minulýchbudete mít o obì akce zájem a pøijdete sena dobru�ské námìstí pouèit i pobavit.Pøeji vám k tomu dostatek jarního slu-níèka a pøíjemné pohody.

Bc. Petr Tojnar, starosta mìsta

Mìsto Dobru�ka ji� od roku 2009 hledá zpùsoby, jak efektivnì nakládat s biolo-gicky rozlo�itelným kompostovatelným odpadem vznikajícím zejména pøi údr�bìmìstské zelenì a s kompostovatelným materiálem pocházejícím ze zahrad jeho obèa-nù. V roce 2011 mìli obèané Dobru�ky v rámci projektu �Pøedcházení vzniku odpa-dù pomocí bezplatného zapùjèování kompostérù obèanùm mìsta� mo�nost po�ádato bezplatné zapùjèení kompostérù, jich� bylo k dispozici celkem 520. Do konce mi-nulého roku se podaøilo zapùjèit v�echny kompostéry, které byly k dispozici, a dlu�-no poznamenat, �e o hladký prùbìh realizace tohoto projektu se výraznì zaslou�ilypracovnice oddìlení správa majetku mìsta odboru rozvoje mìsta.Vý�e zmínìný projekt v�ak neøe�il problém velkoobjemového kompostovatelné-ho materiálu a zeleného odpadu produkovaného pracovníky technických slu�eb mìs-ta. S kompostovatelným materiálem se dá v zásadì nakládat pouze dvìma zpùsoby:buï bude nadále odvá�en na skládku v Køovicích, kde jej spoleènost provozující tu-to skládku vyu�ije pøi její rekultivaci, nebo jej mìsto zpracuje ve vlastní re�ii a u�e-tøí tak jednak na pohonných hmotách, jednak na zahradnickém substrátu, nebo� pøidodr�ení podmínek nutných pro zdárný prùbìh kompostovacího procesu si jej vlast-nì vyrobí samo.Pøedstavitelé mìsta se jednoznaènì rozhodli pro druhou z variant, pøièem� neza-nedbatelnou roli v jejich rozhodování sehrál fakt, �e na projekty nakládání s kompos-tovatelným materiálem je mo�né získat dotaci ve vý�i a� 90 % z celkových výdajùprojektu. Nyní lze konstatovat, �e mìsto má k dotaci na projekt komunitní kompo-stárny výraznì blí�e ne� na sklonku minulého roku. Dne 6. ledna 2012 mìstoDobru�ka obdr�elo Registraci akce a Rozhodnutí ministra �ivotního prostøedíè. 11083364�SF�P, co� znamená, �e v pøípadì dodr�ení v�ech podmínek stanovenýchtìmito a dal�ími dokumenty upravujícími pravidla poskytování dotací z Operaèníhoprogramu �ivotní prostøedí bude mìstu Dobru�ce na základì skuteèných výdajù pro-jektu vyplacena dotace.Klíèovou zále�itostí pro úspì�nou realizaci celého projektu je provedení výbìrudodavatelù jeho stavební a technologické èásti v souladu se zákonem è. 137/2006 Sb.,o veøejných zakázkách, v platném znìní, pøi respektování doplòujících pravidelOperaèního programu �ivotní prostøedí. Ti z vás, kteøí pravidelnì sledují webovéstránky mìsta, si mo�ná v�imli, �e v zálo�ce Veøejné zakázky se objevila dvì novávýbìrová øízení. Jakmile bude znám jejich vítìz a uzavøeny pøíslu�né smlouvy, nasta-ne proces pro mìsto jako�to pøíjemce dotace mo�ná nároènìj�í ne� realizace projek-tu jako taková, a to shroma�ïování podkladù pro vydání Rozhodnutí o poskytnutídotace a jejich následná kontrola ze strany Státního fondu �ivotního prostøedí.V�ichni, kteøí se na realizaci tohoto projektu podílejí, v�ak vìøí, �e tento proces budezakonèen úspì�nì a projekt se tak podaøí v leto�ním roce nejen uskuteènit, ale i fi-nancovat z pøislíbené dotace. Dobru�ka tak získá zaøízení vybavené �pièkovou tech-nologií, s pomocí nìho� najde v pøípadì zeleného odpadu, jeho� objem evidovanýpracovníky technických slu�eb mìsta èiní v prùmìru cca 600 t roènì, odpovìï na pra-starou nerudovskou otázku �Kam s ním?�.
Mgr. Martin Po�váø, odbor rozvoje mìsta

Zøízení komunitní kompostárny
v Dobru�ce

Dokonèené stavby rodinných domù,pokud vy�adovaly stavební povolení,ohlá�ení nebo byly provedeny na podkla-dì veøejnoprávní smlouvy èi certifikátuautorizovaného inspektora, lze u�ívatna základì �ádosti � oznámení u�ívánístavby stavebnímu úøadu nebo kolaudaè-ního souhlasu. Stavby povolené pøedúèinností nového stavebního zákona, tj.pøed 1. 1. 2007, lze u�ívat na základì ko-laudaèního rozhodnutí.Stavební úøad písemnì stavebníkùmoznámí den a hodinu konání závìreènékontrolní prohlídky stavby, kde zkoumá,zda stavba byla provedena v souladus ohlá�ením nebo stavebním povolenímpopø. veøejnoprávní smlouvou èi certifi-kátem, ovìøenou projektovou dokumen-tací a obecnými po�adavky na výstavbu.Dále zkoumá, zda skuteèné provedenístavby nebo její u�ívání nebude ohro�o-vat �ivot a zdraví osob, bezpeènost ane-bo �ivotní prostøedí.Pøíslu�né formuláøe (oznámení o u�í-vání stavby, �ádost o vydání kolaudaèníhosouhlasu, návrh na vydání kolaudaèníhorozhodnutí) a doklady vy�adované sta-vebním úøadem pøi závìreèné kontrol-ní prohlídce stavby stavebníci obdr�ína stavebním úøadì a dále na webovýchstránkách mìsta Dobru�ky (cesta: Mìstskýúøad, Dokumenty a formuláøe, Výstavba).
Bohuslava Tupcová, DiS.

Dana Jedlinská, DiS.
referentky stavebního úøadu

Informaceke kolaudacirodinného domu

Náv�tìva úøadu nemusí být v�dy nudná. V prostorách chodby budovy èp. 32Mìstského úøadu Dobru�ka (sídlo informaèního centra) se nyní mù�ete potì�it výsta-vou fotografií nazvanou �Toulky pøírodou Orlických hor�. Autorem fotografií jedlouholetý pracovník CHKO Orlické hory pan Josef Kuèera a jak ji� sám název vý-stavy napovídá, jsou zde pøedstavena zajímavá místa Orlických hor od Ole�nicev Orlických horách a� po Zemskou bránu. Zároveò se mù�ete i seznámit se vzácný-mi druhy rostlin a �ivoèichù, vyskytujících se v této oblasti. Srdeènì zve
oddìlení �ivotního prostøedí

Výstava fotografií
�Toulky pøírodou Orlických hor�



Mìsto Dobru�kanabízíPOZEMKYpro stavbu rodinných domkù
v klidné lokalitì �Za Vodou� v Pulicích

Cena pozemku � 750 Kè/m2.
Informace � na www.mestodobruska.cz

� Úøední deska nebo na Úøední desce MÚ Dobru�ka
nebo na tel. èíslech 494 629 652, 721 477 699.

Je jaro a spousta uchazeèù o øidièský prùkaz míøí do auto-�kol. V pøípadì výbìru auto�koly je dobré znát nìkteré aspekty,na které se èasto zapomíná. Je dobré tedy vìdìt, �e za svojepeníze máte právo dostat i dostateènou výuku. Jsou bohu�eli auto�koly, které pøi legislativních problémech s kontrolou au-to�kol zapomínají i na etiku a nechávají ve�keré uèení teoriena uchazeèi. Je tady nasnadì, �e uchazeè takové auto�koly jdeke zkou�ce pøipraven o hodnì hùø ne� ten, který absolvoval au-to�kolu, kde se je�tì stále �uèí�. V�dy� je v zákonì o provozuna pozemních komunikacích spousta pojmù, kde je k pochope-ní tøeba vysvìtlení odborníkem v auto�kole. Pokud tedy míøíte

Chystáte se do auto�koly? do auto�koly k získání øidièského prùkazu na skupinu B (osob-ní automobil), tak je dobré vìdìt, �e na vás èeká 28 hodin jízdy(1 vyuèovací hodina = 45 minut). Co se týká výuky teorie, èe-ká na vás 36 vyuèovacích hodin. V pøípadì výuky dle indivi-duálního studijního plánu (co� je momentálnì nejpou�ívanìj�í)si uchazeè osvojuje uèivo samostatným studiem, ale je povinendle zákona se úèastnit konzultací v auto�kole dle stanovenéhorozsahu (9 vyuèovacích hodin konzultací pro skupinu B).Nezbývá tedy, ne� vám popøát hodnì �tìstí pøi výbìru auto-�koly, která je�tì nezapomnìla, �e v názvu má slovo ��kola�,a tedy stále je�tì uèí. Je tøeba jít do silnièního provozu pøipra-ven a ne s vìdomím, �e to nìjak dopadne�S pøáním mnoha ��astných kilometrù bez nehod
Pavel Brandejs, zku�ební komisaø øidièù


