KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY
NÁM. F. L. VĚKA 11
518 01 DOBRUŠKA

Aktivity v rámci všech středisek organizační složky
Kulturní zařízení města Dobrušky

V roce 2018 bylo realizováno mnoho zajímavých akcí ve všech kulturních zařízeních Města Dobrušky.
Společenské centrum Kino 70 – čtyři dny v týdnu provoz kina, tři jarní a tři podzimní divadelní
představení, již tradiční přehlídka amatérských divadel Šubertova Dobruška, koncerty vážné i
populární hudby, výstavy, přednášky
Kulturní dům-plesy, hudební vystoupení, taneční pro dospělé, taneční pro studenty
Knihovna-kromě běžných knihovnických činností konání výstav, přednášek, besed na zajímavá
témata, tematické dny
Muzeum a synagoga-kromě běžných expozic -tematické výstavy, besedy, přednášky, koncerty
v synagoze
V květnu byla otevřena nová stálá expozice geografie v Rýdlově vile.
Informační centrum-celoročně přispívalo ke zviditelnění města, k propagaci všech akcí a komunikaci
jak s místními obyvateli např. v rámci předprodeje, tak s turisty, hlavně v letních měsících.
Během letních prázdnin se konalo v Archlebových sadech a na náměstí F.L. Věka každou neděli
tradiční Dobrušské letní muzicírování, které již k Dobrušce v létě patří.
Mnoho akcí provázelo předvánoční čas a konec roku.
Některé zajímavé akce roku 2017
Dobrušská pouť
Koncert skupiny Olympic
Mezinárodní přehlídka folklorních souborů
Dobrušská filmová klapka
Dobrušské letní muzicírování
Svatováclavské slavnosti
Odhalení pamětní desky generálu Štanderovi
Mezinárodní hudební festival F.L. Věka

Vánoční koncert Javory
Adventní koncert v kostele sv.Václava – Augustin Šenkýř-v provedení Národního divadla
Silvestřík pro děti
Celkové příjmy za všechna střediska činily 4 080 630 Kč a překročily tak rozpočet o 1 059 630 Kč.
Celkové výdaje za všechna střediska činily 13 124 618 Kč a rozpočet tak byl o 692 381 Kč nedočerpán,
částečně proto, že v něm nejsou zahrnuty prosincové mzdy zaměstnanců.

Příloha č. 1 Přehled výdajů a příjmů jednotlivých středisek za rok 2018

Přehled výdajů a příjmů Kulturních zařízení města Dobrušky
VÝDAJE
ROK 2018
Městská knihovna
Vlastivědné muzeum
Kulturní dům
Společenské centrum – Kino 70
Informační centrum
Kultura ostatní

VÝDAJE CELKEM

Městská knihovna
Vlastivědné muzeum
Kulturní dům
Společenské centrum – Kino 70
Informační centrum
Kultura ostatní

PŘÍJMY CELKEM

ROK 2017

ROK 2016

2 015 314,32
2 700 403,93
2 533 964,89
4 758 654,10
1 116 281,13

1 871 703,74
2 137 074,83
1 996 113,66
4 729 967,90
1 055 150,83

1 550 981,54
2 171 628,75
1 516 856,01
4 297 377,35
920 756,44
350 898,20

13 124 618
PŘÍJMY
ROK 2018

11 790 010

10 808 498

ROK 2017

ROK 2016

114 188
514 812
646 620
2 549 194
255 816

119 009,00
336 984,00
533 060,00
2 600 801,89
266 428,00
-

130 031,00
335 789,00
439 369,25
2 453 380,90
294 452,50
95 005,00

4 080 630

3 856 282

3 748 027

Vypracovala: Mgr. Taťána Klapková
vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky
28. 2. 2019

Zpráva o činnosti KZMD, střediska Kulturní dům v roce 2018

Kulturní zařízení města Dobrušky – středisko Kulturní dům zajišťoval v roce 2018 kulturní
akce a servis pro občany, občanská sdružení a organizace města, ale i ostatní, dle předmětu
své činnosti jako v předešlých letech.
Šlo především o realizace zábavných pořadů, koncerty, taneční kurzy pro začátečníky i
pokročilé apod. Technicky zajišťoval pořádání plesů, tanečních zábav, schůzovní činnost,
zkoušky divadelních a jiných zájmových souborů. Dále organizoval nebo se pořadatelsky
podílel na venkovních akcích, jako byly akce Čarodějnice, červnový koncert na náměstí,
Dobrušské letní muzicírování, Mezinárodní folklórní festival, Svatováclavské slavnosti,
Rozsvěcení a zhášení vánočního stromu, Silvestřík pro děti a mnoho dalších.
Kulturní dům v roce 2018 uskutečnil 67 akcí s celkovou návštěvností 22.942 návštěvníků.
V roce 2017 uskutečnil kulturní dům 63 akcí s návštěvností 20.202 občanů, v roce 2016 to
bylo 60 akcí s návštěvností 17.027 občanů.
Datum
7. 1.
10. 1
17. 1.
19. 1.
24. 1.
26. 1.
31. 1.

Akce
Zhasnutí ván. stromu
Kurz tance pro dospělé
Kurz tance pro dospělé
Ples SDH Dobruška
Kurz tance pro dospělé
Ples VGHMÚř
Kurz tance pro dospělé

Příjmy

2. 2.
7. 2.
10. 2.
14. 2.
16. 2.
18. 2.
21. 2.
23. 2.

Junácký ples
Kurz tance pro dospělé
Divadelní ples
Kurz tance pro dospělé
Házenkářský ples
Dětský karneval
Kurz tance pro dospělé
Rockový bál SDH Doly

2.400,-

8. 3.
10. 3.
14. 3.
14. 3.
23. 3.
28. 3.
31. 3.

Koncert PiňaKoláda
Výroční schůze ČRS Opočno
Sdružení zdrav. postižených
Kurz tance pro dospělé
Zástěrková zábava
Koncert Kantoři
Rockové velikonoce

12.150,-

7. 4.
13. 4.
30. 4.

Zápis do kurzu tance
Ples TK HOP
Čarodějnice

12. 5.
23. 5.
29. 5.
30. 5.

Dobrušské sluníčko
Školy za školou
Důchodci Grafitec
Vyřazování maturantů SPŠEet

52.800,2.400,2.400,-

Výdaje
2.000,28.000,-

160
66
160
66
160
300
66
140

2.400,2.400,-

2.400,12.838,-

22.705,19.960,-

81
200
100
66
170
154
187

10.500,-

50
180
600

469,2.400,2.850,18.700,-

2.400,-

2.400,-

Počet návštěvníků
350
66
66
150
66
160
66

500
350
140
160

1. 6.
8. 6.

DBS – Bubbleshow+Maxim Turbolenc
K2 + Olympic

58.332,
143.777,-

500
3000

8. 7.
15. 7.
22. 7.
29. 7.

DLM – Rocksorry
DLM – Tomy
DLM – Memory
DLM – Pepa Štross + syn

5.000,
4.000,4.000,8.500,-

300
300
300
300

5. 8.
12. 8.
14. 8.
19. 8.
26. 8.

DLM – Pel-Mel
DLM – Relax
Folklórní soubory
DLM – Stará parta
DLM – Valanka

4.000,6.500,18.200,4.000,8.000,-

300
300
800
300
500

1. 9.
3. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
28.-29. 9.

Kurz tance pro zač.
Zahájení školního roku SPŠEet
Kurz tance pro zač.
Kurz tance pro zač.
Kurz tance pro zač.
Svatováclavské slavnosti

133.600,-

49.000,-

2.200,3.480,5.520,29.260,-

273,232.587,-

175
400
160
192
243
5000

6. 10.
13. 10.
20. 10.
23. 10.
24. 10.
27. 10.
27. 10.

Kurz tance pro zač..
Kurz tance pro zač.
Kurz tance pro zač.
Koncert Šlapeto
Výročí HZS – skupina Juno
Kurz tance pro zač.
Republikový ples

3.120,2.800,2.880,39.250,-

56.314,10.000,790,61.141,-

183
175
177
157
100
251
228

3. 11.
8. 11.
10. 11.
17. 11.
24. 11.

Kurz tance pro zač.
Koncert K. Kahovce
Kurz tance pro zač.
Kurz tance pro zač.
Kurz tance pro zač.

2.520,44.000,2.600,4.440,1.840,-

1. 12.
2. 12.
5. 12.
6. 11.
8. 12.
13. 12.
18. 12.
31. 12.

Kurz tance pro zač.
Rozsvěcení ván. stromu
Důchodci KBA-Grafitec
SŠ PVC – Auto jede
Věneček kurzu tance
Setkání zaměstnanců MÚ
Koncert v kostele – A. Šenkýř
Silvestřík pro děti

Celkem akcí
67

5.840,41.640,-

Příjmy
495.300,-

2.080,-

38.115,358,-

357,2.000,-

2.400,53.730,-

10.400,-

4.000,-

2.580,21.880,-

Výdaje
846.576,-

168
200
170
216
151
157
800
140
200
489
120
150
900

Počet návštěvníků
22.942

Následuje tabulka počtu akcí, návštěvnosti, celkových příjmů a výdajů za poslední tři roky:

Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018

Počet akcí
60
63
67

Návštěvnost
17.027
20.202
22.942

Celkové příjmy
439.369,533.060,646.620,-

Celkové výdaje
1.516.856,1.996.114,2.533.965,-

Do celkové statistiky za rok 2018 nejsou započítány zkoušky divadelních spolků,
hudebních či tanečních souborů, zkoušky před vystoupeními apod. Do výdajů na akce nejsou
započítány náklady na el. proud, topení, vodu, mzdy stálých pracovníků a pomocného
personálu, výdaje na propagaci, autorské poplatky apod.
V roce 2018 hospodařil kulturní dům po úpravě rozpočtu s výdaji ve výši 2.437.000,- Kč
a utratil 2.533.965,-Kč, což je 104%, na příjmech měl naplánováno 520.000,- Kč a vybral na
kult. akcích, na nájmech z prostor a v šatně 646.620,- Kč, což je cca 124% proti plánované
částce.
Pro rok 2019 a léta následující bychom si však nejvíce přáli spokojeného návštěvníka
našeho zařízení. Ale to se pravděpodobně nepodaří bez další modernizace a úprav objektu
(bezbariérový přístup, WC pro vozíčkáře, nová podlaha sálu nebo případné rozšíření prostor
do parku apod.).

V Dobrušce dne 30. ledna 2018

Václav Verner

Výroční zpráva Informačního centra v Dobrušce za rok 2018
V roce 2018 chod Informačního centra v Dobrušce zajišťovaly 2 pracovnice – Dagmar
Nováková a Ing. Pavlína Šolcová. Během roku pracovnice informačního centra zpracovávaly a
zajišťovaly propagaci města Dobrušky a akcí pořádaných ve městě v nejrůznějších turistických
magazínech – TIM, Kam po Česku, Turistické noviny – Orlické hory a Podorlicko. Informace o dění ve
městě a v okolních obcích a městech jsme každý měsíc zpracovávaly do Dobrušského zpravodaje a
Náchodského Swingu.
Průběžně během roku bylo informačním centrem aktualizováno a zpracováváno aktuální dění
ve městě pro webové stránky města Dobrušky - kontakty a informace o spolcích ve městě, firmách,
službách a turistických cílech ve městě a v okolí. Pracovnice informačního centra v průběhu roku
přispívaly články do Dobrušského zpravodaje o činnosti informačního centra a nabízených službách.
Informační centrum pokračovalo v prezentaci a propagaci městských kulturních akcí na
sociální síti – Facebook. Pracovnice informačního centra vytvářely v grafickém programu plakáty a
vstupenky na nejrůznější dobrušské kulturní a společenské akce, zprostředkovávaly prostřednictvím
svých služeb zasílání e-mailových zpráv o plánovaných odstávkách vody a elektřiny v Dobrušce a
v okolí, dále informace o plánovaných kulturních, společenských a sportovních akcích. Po celý rok IC
informovalo širokou veřejnost o kulturních akcích prostřednictvím obrazovky ve výloze informačního
centra a v budově Krytého bazénu v Dobrušce.
Ke standardním službám, které IC má ve své nabídce, patřilo kopírování, tisk, laminování,
skenování, on-line prodej vstupenek Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce a on-line prodej
vstupenek v síti Kupvstupenku a TicketArt.
V průběhu roku informační centrum pořizovalo nejrůznější nové zboží – pohledy na novou
zimní i letní sezónu, různé průvodce Orlickými horami a Podorlickem.
V únoru pracovnice informačního centra navštívily veletrh cestovního ruchu v Praze Holiday
World 2018, kde jsme načerpaly inspiraci pro naši další práci.
V dubnu pracovnice informačního centra připravovaly podklady a aktuální informace pro
zahájení letní turistické sezóny. Ověřovaly aktuální kontakty a otevírací dobu nejbližších významných
turistických cílů v naší oblasti Orlických hor a toto připravovaly do turistických propagačních
materiálů pro návštěvníky informačního centra. Ve dnech 19. a 20. dubna se konalo v Hranicích jarní
Členské fórum A.T.I.C., jehož se TIC Dobruška účastnilo.
Celý měsíc květen byl ve znamení vrcholících příprav Dobrušské pouti. Informační centrum se
na této akci významně podílelo především organizací stánkového prodeje a propagací celé akce. Ve
dnech 25. - 27. května mělo IC rozšířenou otevírací dobu a poskytovalo zázemí pro účastníky
Dobrušské pouti.
1. června se v Dobrušce konal další ročník Dne bezpečnostních složek, na jehož přípravách se
IC podílelo formou propagace, příprav a zajištění zázemí pro účastníky, pořadatele a návštěvníky této
úspěšné akce.
V červnu se na Vrbici konalo setkání informačních center Orlických hor a Podorlicka
s Destinační společností OH a Podorlicka, na němž se řešili novinky v turistickém ruchu v naší oblasti.
Letní turistickou sezónu od června do září s otevírací dobou pondělí – neděle pomohly
zajišťovat brigádnice slečna Daniela Sobotková a Kristýna Dolková, které se velmi osvědčily z minulých
let.
V srpnu roku 2018 proběhla kontrola certifikace dobrušského informačního centra Asociací
turistických informačních center, jehož jsme členem. Tato kontrola proběhla bez jakýchkoliv
připomínek a byla udělena certifikace kategorie B.
6. – 7. září se pracovnice informačního centra zúčastnily Studijního výjezdu s Komorou
Královéhradeckého kraje po méně známých turistických místech Libereckého kraje.

Dne 31. října se v Pardubicích konalo oficiální setkání zástupců turistických informačních
center Pardubického a Královéhradeckého kraje. Na tomto setkání se řešila problematika dotací
Královéhradeckého kraje a aktuální informace z Asociace turistických informačních center, jejíž je IC
členem.
Ve dnech 8. – 9. listopadu se pracovnice IC zúčastnily Členského fóra Asociace turistických
informačních center v Kutné Hoře. Na programu členského zasedání bylo vzdělávání pracovníků
informačních center, propagace jednotlivých oblastí na veletrzích cestovního ruchu v roce 2019,
rozpočet Asociace turistických informačních center a mnohé další.
Celková návštěvnost informačního centra během roku 2018 přesáhla 24 000 osob.
Celkový roční obrat, včetně prodeje zboží, vstupenek za kino a přes systémy v Informačním
centru v Dobrušce činil 1 308 666,- Kč.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY
NA BUDÍNĚ 850
518 01 DOBRUŠKA

Zpráva o činnosti organizační složky Kulturní zařízení města Dobrušky za rok 2018
Středisko Městská knihovna
Městská knihovna, jakožto součást organizační složky Kulturní zařízení města
Dobrušky, byla v roce 2018 financována z rozpočtu města. Neměla žádné investice.
V průběhu roku došlo k přerušení provozu pouze v době vánočních prázdnin z důvodu
minimálního zájmu čtenářů o návštěvu provozovny v tuto dobu. Náklady na případný provoz
by neodpovídaly poskytnutým službám.
Prostory knihovny navštívilo během roku 2018 celkem 21 030 uživatelů (o 168 více
než v předchozím roce). Do tohoto počtu se zahrnují návštěvníci obou půjčoven, uživatelé
internetových stanic a účastníci kulturně-vzdělávacích akcí. Celkový počet návštěvníků
internetu byl 1 109, téměř o 200 více než v předchozím roce.
Hodně využívanými zdroji informací jsou webové stránky (umístěné na adrese
http://knihovna.mestodobruska.cz), facebookový a instagramový účet městské knihovny. Ty
poskytují široké veřejnosti základní údaje o činnosti knihovny, o připravovaných akcích či
nadcházejících změnách. Počet návštěvníků webových stránek je přibližně stejný jako loni.
Kromě toho i nadále čtenáři využívali elektronické informační služby, pokládali dotazy
knihovníkům prostřednictvím e-mailu či objednávali MVS elektronickou cestou.
V průběhu roku bylo vyřízeno celkem 30 čtenářských požadavků na vypůjčení knih
z jiných knihoven a 38 požadavků na zapůjčení vlastních publikací jiným knihovnám.
Knihovní fond, čtenáři
Ke dni 31. 12. 2018 čítal knihovní fond 30 515 knihovních jednotek a 63 titulů
periodik. Na nákup knih a časopisů byla využita částka 202 684,- Kč. Akvizice knižní
produkce probíhala v závislosti na požadavcích a potřebách čtenářů. Do fondu přibylo 963
nových svazků. Úbytek způsobený vyřazením zastaralých, zničených a ztracených publikací
činil 1 682 svazků knih.
Ke dni 31. 12. 2018 registrovala městská knihovna 1 054 čtenářů. Registrovaných
uživatelů do 15 let bylo 379, tj. asi 36 % z celkového počtu čtenářů. Do půjčoven přišlo za
toto období 16 768 návštěvníků a 1 109 uživatelů internetu. Bylo uskutečněno 39 091
výpůjček, z toho je 7 030 prolongací. Skladbu všech výpůjček tvořily z 88 % knihy a z 12 %
periodika. Rezervací se během roku vyřídilo 1 600, tj. o 154 méně než vloni.
Metodický obvod
Městská knihovna Dobruška slouží jako středisková. Do její spádové oblasti patří
19 knihoven. Síť obsluhovaných knihoven je beze změny a tvoří ji tyto obce: Bačetín, Bílý
Újezd, Bohdašín, Bystré, Byzhradec, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Hlinné,
Hroška, Chlístov, Janov, Kamenice, Kounov, Ohnišov, Podbřezí, Rovné, Sedloňov a Val.
Pracovnice pověřená (Městskou knihovnou v Rychnově nad Kněžnou) výkonem
regionálních služeb pro metodický obvod Dobruška v roce 2018 vyexpedovala celkem 38

souborů, které obsahovaly 2 254 svazků knih. Dále poskytla v rámci poradenské a konzultační
činnosti pro dobrovolné knihovníky 19 osobních a 41 telefonických konzultací.
V oblasti regionálních služeb pro obvod Dobruška nedošlo k žádným personálním
změnám.
V dubnovém termínu uspořádala dobrušská knihovna ve spolupráci s MěK Rychnov
nad Kněžnou další setkání neprofesionálních knihovníků z celého okresu.
Zároveň proběhla v MěK Dobruška porada téměř dvaceti profesionálních knihovníků
z Rychnovska a Kostelecka.
Kulturně-výchovné akce knihovny pro veřejnost
V roce 2018 zorganizovala Městská knihovna v Dobrušce celkem 157 akcí pro
veřejnost (85 kulturních a 72 vzdělávacích), což činí nárůst o 30 akcí oproti roku minulému.
Počet návštěvníků těchto akcí (celkem 3 153) se zvýšil o 206 oproti loňskému roku.
Skladbu akcí tvořily výstavy, autorská čtení a besedy se známými /zejména
literárními/ osobnostmi, přednášky, exkurze a informační lekce pro žáky mateřských,
základních a středních škol z Dobrušky i blízkého okolí nebo různé akce pro děti (nejen)
předškolního věku.
Velký úspěch zaznamenalo celkem šest cestopisných přednášek. Vydařené byly také
dvě přednášky z oblasti alternativní medicíny – lednová „Bachovy květové esence“ a únorová
„Láska, zdraví a žití v radosti“.
Z celkem deseti uspořádaných výstav ve foyer knihovny se těšily největšímu zájmu
šperky Petra Stančíka, ilustrace Adély Rúčkové Moravcové a také fotografie Jiřího Víta.
„Březnu – měsíci čtenářů“ vévodilo hned několik zajímavých akcí. Byli vyhlášeni a
odměněni nejpilnější čtenáři roku 2017 v obou odděleních. Na besedu přijal pozvání autor
oblíbených historických detektivek Stanislav Češka. Zájemci o cestovatelské zážitky si
poslechli přednášku Milana Bureše o Severní Koree. Nechyběla ani dětmi oblíbená Noc
s Andersenem inspirovaná tvorbou Jaroslava Foglara.
V průběhu roku 2018 nadále pokračovaly tradiční akce určené nejmenším čtenářům
knihovny - „Povídám, povídám pohádku“.
Květen opět patřil prvňáčkům a jejich pasování na čtenáře. Poprvé proběhla akce
Rande naslepo s knihou a měla u čtenářů úspěch. V půjčovně pro dospělé byly nachystány
neprůhledné balíčky s knihou a pouze uvedením jejího žánru. Šlo o knižní tipy dobrušských
knihovnic.
V letních měsících byla pro děti připravena soutěž „Prázdniny s knihou“.
Na podzim proběhly dvě setkání s osobnostmi spjatými s naším regionem. V září
zavítal do knihovny novinář a spisovatel, rodák z nedaleké Bolehoště, Martin Moravec.
Říjnový Týden knihoven zpestřila svou návštěvou místní rodačka Adéla Rúčková Moravcová,
známá ilustrátorka dětských knih. Připravila si tři dopolední besedy pro žáky místních
základních škol. Večer proběhla beseda pro veřejnost. Všechny čtyři zmíněné akce
doplňovala výstava jejích ilustrací ve foyer knihovny. Na konci října proběhla přednáška
Petra Michala „Gramatiku známe všichni, tak proč neznáme typografii?“. Nechybělo ani
halloweenské půjčování pro děti. Začátkem listopadu v knihovně přednášel Aleš Valenta o
vzniku a prvních letech Československa při příležitosti stého výročí naší republiky.
V rámci listopadového festivalu Den poezie připravila knihovnice opět pro žáky ZŠ
poetický program. Čtvrté ročníky strávily v knihovně jednu vyučovací hodinu hraním si
s verši.
V prosinci se konal Den pro dětskou knihu, program byl zaměřen na rodiny s dětmi a
jim bylo věnováno jedno sobotní odpoledne v knihovně. Děti s rodiči zhlédli divadelní
představení, poté si mohli společně vyrobit záložky do knihy nebo nejrůznější vánoční

dekorace. Hráli společenské hry, plnili zajímavé úkoly.
Na závěr roku proběhla již tradiční akce „Vánoce v dobrušské knihovně“. Odpočinout
od vánočního shonu si mohli přijít čtenáři do Městské knihovny v Dobrušce ve dnech 19. až
21. prosince. V oddělení pro dospělé pro ně byla připravena káva či čaj a čerstvé cukroví za
poslechu vánočních koled.

Virtuální univerzita třetího věku
Také v roce 2018 pokračovala městská knihovna ve spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze na projektu Virtuální Univerzity třetího věku.
V lednu 2018 se čtyři studenti a tutorka vypravili na promoci do Prahy. V letním
semestru studovalo v konzultačním středisku v Dobrušce celkem 66 studentů téma Gian
Lorenzo Bernini – genius evropského baroka. Následující zimní semestr absolvovalo také 66
studentů. Tématem byly České dějiny a jejich souvislosti II.
Výuka opět probíhala souběžně ve dvou skupinách - první nově pod vedením
katalogizátorky Aleny Arijčukové (zástup za Janu Hedvičákovou, t.č. na mateřské dovolené)
a druhá opět v čele s vedoucí knihovny Lenkou Bendzovou.

Zaměstnanci, organizační změny
Počet pracovních úvazků v knihovně zůstal beze změny (tj. celkem čtyři: vedoucí
knihovny, knihovnice v oddělení pro dospělé, knihovnice v oddělení pro děti a knihovnice
v oddělení katalogizace).
Vzdělávání zaměstnanců
Pracovnice knihovny během roku 2018 absolvovaly několik seminářů, školení a jiných
akcí pro odbornou veřejnost. Zúčastnily se cekem třinácti vzdělávacích akcí určených
knihovníkům a informačním pracovníkům.
V měsíci dubnu se konala „porada profesionálních knihovníků z Rychnovska a
Kostelecka“, během níž byly všechny pracovnice proškoleny v problematice GDPR - ochrana
osobních údajů.
V květnu se pracovnice dětského oddělení vydala do Náchoda načerpat inspiraci na
„Burzu nápadů“. V Praze se vedoucí knihovny zúčastnila velmi přínosné knihovnické
komunitní konference „KOKON 2018“, v Hradci Králové zase konference o personální práci
v knihovnách. Celý knihovní kolektiv navštívil pražský mezinárodní knižní veletrh a literární
festival „Svět knihy 2018“.
V červnu absolvovala vedoucí knihovny seminář „Práce s nástroji Google“ v SVK HK
a pracovnice oddělení pro děti brněnský seminář „Volnočasové aktivity v knihovnách“.
Na podzim se konalo školení „Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží“ v rámci
celoživotního vzdělávání v Krajské knihovně v Pardubicích. Zúčastnila se ho knihovnice
z dětského oddělení. SVK HK a seminář „Práce se seniory v knihovnách“ navštívily tři
pracovnice knihovny. Všechny knihovnice se vydaly do MěK Kostelec nad Orlicí na
prezentaci knihovního systému KOHA a dále také přijaly pozvání na předvedení systému
Tritius do Knihovny města Hradce Králové.
V měsíci listopadu v SVK HK absolvovaly katalogizátorka a vedoucí knihovny
školení „Tvorba a zpracování dotazníků“. Dále sama katalogizátorka se účastnila seminářů
„Tvorba plakátů s použitím infografiky“ v Hradci Králové a „tvorba propagačních materiálů a

jejich využití pro oblast PR“ v Pardubicích.
Na konferenci BOOKSTART 2018 (S knížkou do života) v HK přijaly pozvání
vedoucí knihovny a pracovnice dětského oddělení v listopadu 2018.

Čerpání rozpočtu městské knihovny v roce 2011
Na rok 2018 byl pro potřeby Městské knihovny v Dobrušce schválen rozpočet ve výši
2 197 000,- Kč. Vyčerpáno bylo 2 015 314,- Kč.
Výdajová část:
Náklady na provoz knihovny, vyjma mzdového fondu, byly v roce 2018 celkem
557 546,- Kč. Tato částka zahrnuje energii, otop, vodu, služby, telekomunikace, opravy, apod.
Největší položku zaujímají samozřejmě náklady na nákup knihovního fondu. V roce 2018
bylo za knihy a periodika vydáno 238 722,- Kč.
V průběhu roku došlo k zakoupení fotoaparátu Nikon D3400 včetně příslušenství
(15 119,- Kč), PC pro pracovnici regionálního fondu (17 836,- Kč), vysavače Kärcher NT
30/1 APL (9 196,- Kč). Pořízen byl nový koberec do kanceláře (13 762,- Kč) a vestavěná
skříň na míru do chodbičky u sociálního zařízení (25 016,- Kč).
Příjmová část:
Příjmy knihovny tvořily registrační poplatky od čtenářů, tržba za kopírování, tisk,
sankční poplatky, výnos za prodej vyřazených knih i časopisů, dobrovolné vstupné během
cestopisných přednášek. Z nich utržila částku celkem 114 188 Kč (v rozpočtu bylo původně
plánováno 114 000,- Kč).

Příloha č. 1 Přehled výdajů a příjmů městské knihovny za roky 2018, 2017 a 2016

Vypracovala: Mgr. Lenka Bendzová
Dne 30. 1. 2019

Příloha č. 1

Přehled výdajů a příjmů městské knihovny (v Kč)
VÝDAJE
ROK 2018
ROK 2017
osobní náklady
spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb, ostatní provozní náklady
náklady na pořízení knihovního fondu

VÝDAJE CELKEM

ROK 2016

1 457 768
318 824
238 722

1 315 675 Kč
329 692
226 337

1 046 566
264 789
239 629

2 015 314

1 871 704

1 550 984

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

PŘÍJMY
příjmy z registračních poplatků
příjmy – sankční poplatky
příjmy – internet
příjmy – dobrovolné vstupné
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku

PŘÍJMY CELKEM

80 160
26 010
4 647
2 868
503
0

77 760
31 594
4 358
3 888
359
1 050

91 920
24 396
3 609
10 106
0
0

114 188

119 009

130 031

KSZMD – Společenské centrum - Kino 70
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018
…………………………………………………………………………………………………...
Společenské centrum - Kino 70 Dobruška zajistilo v uplynulém roce 2018 dle zřizovací
listiny pro občany města a jeho širokého okolí následující služby:
1. provozování audiovizuálních projekcí (promítaní všech dostupných filmů dle možnosti
distribuce v ČR – uzavřeny smlouvy s osmnácti distribučními partnery pro potřeby běžného
promítání a dle stanoveného hracího profilu kina) a dále pak promítání tzv. ART filmů, filmů
"Přenosy do kin", Projektu 100 a KF Praha (Kinematovlak, LK, dopoledního promítání
„nejen“ pro seniory, Projekt : Jeden den, jeden večer, sto kin v ČR a promítání v rámci
celorepublikového semináře „Dobrušská filmová klapka“ .
2. organizování ostatních kulturních akcí města a jejich fotodokumentaci
3. poskytování služeb v oblasti pronájmu ( zapůjčení ) prostor kina a jeho zařízení
4. poskytování služeb v oblasti reklamy
5. zajištění provozu Loutkové scény v sokolovně v Dobrušce
1) Bylo odehráno 378 filmových představení, které navštívilo 11.230 diváků, kteří
v pokladně kina utratili 1.090.179,- Kč. Fakturace a on-line prodej činil 149.832,-Kč.
2+3) V této organizátorské, pořadatelské činnosti a oblasti pronájmu sálu kina bylo
uspořádáno množství nepravidelných kult. akcí, divadel. představení , schůzí a výročních
oslav. Za kulturní akce (nefilmového rázu) bylo za vstupenky utrženo 1.179.280,- Kč.
Společenské centrum - Kino 70 Dobruška dále pronajímalo další prostory SC - Kina 70
(malý sál, klubovna, šatny, velký sál, kinokavárna) – příjmy celkem 82.900,- Kč.
4) Neméně významný je zájem o služby v oblasti reklamy. Příjem celkem za rok 2018 činí
21.391,- Kč. Z reklamní inzerce byl hrazen tisk malého měsíčního programu a programu
Dobrušské filmové klapky 2018. Poslední příjmovou oblastí kina ( která není rozpočtována )
jsou tzv.ostatní příjmy a příjmy ze šatny kina (14.600,-) a příjmy ze vstupného z LS
v sokolovně (7.970,-). Příjmy, které se odvádějí do Státního fondu kinematografie se
nerozpočtují, jsou vypočítávány z hrubých tržeb kina.
SC - Kino 70 v Dobrušce na samotném sklonku škol. roku zajistilo přistavení a provoz
oblíbeného Kinematovlaku, který se uskutečnil ve dnech 25. 6. – 2. 7. 2018 a navštívilo ho
1.074 diváků při 36 představeních s jedním koncertem (170 diváků).
V letních měsících roku bylo již po páté v areálu městského venkovního koupaliště
realizováno letní kino. Od 4. 7. – 2. 9. 2018 bylo odehráno 18 filmových představení, které
navštívilo 261 diváků, kteří za vstupenky utratili 13.050,- Kč.
Pro dokreslení provozu digitálního kina uvádíme nejúspěšnější tituly i s příslušným
formátem (Tátova volha – ČR, Padesát odstínů svobody – USA, Planeta Česko – ČR, Jurský
svět: Zánik říše – 3D,USA, Úsměvy smutných mužů – ČR, Pat a Mat v akci + Zimní
radovánky – ČR, Po čem muži touží – ČR, Bohemian Rahpsody – USA,VB, Toman – ČR,
republiková předpremiéra).
Tabulka návštěvnosti filmových představení za poslední tři roky:
Počet představení
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018

358
373
378

Počet návštěvníků
12.347
12.579
11.230

Příjmy ze vstupného
1.184.022,1.409.483,1.240.011,-

Dále byly v průběhu roku 2018 zajištěny další akce, jak komerčního, tak nekomerčního
rázu. Jednalo se např. o koncert Novoměstské filharmonie, Jarní koncert Valanky a nově
Valanka hraje na schodech, výroční akademie dobrušských MŠ, vystoupení žáků ZUŠ,
vystoupení souboru mažoretek, zahájení školního roku, večer k výročí rekonstrukce kina,
setkání s důchodci, večerní univerzita třetího věku, pravidelné bohoslužby CB Bystré, potřetí
pořádaná akce filmový seminář "Dobrušská filmová klapka" a velice oblíbené dopolední
promítání „nejen“ pro seniory. V tomto širokém výčtu akcí nejsou uvedena zasedání a školení
MZ, jednání o záležitostech města, schůze komisí, výstavy na malém sále, zkoušky
divadelních i hudebních souborů a pod.
Pro představu uvádíme tabulku příjmů a výdajů některých realizovaných koncertů a divadel
v roce 2018:
Příjmy
Výdaje
Počet diváků
29. 1. Divadlo Perfekt Days
128.700,107.285,330
25. 2. Divadlo Teď ne!
123.240,118.804,316
19. 3. Divadlo Turecká kavárna
122.070,95.465,313
4. 4. ŠD – Bůh masakru
7.980,5.710,110
8. 4. Jarní koncert Valanky
9. 600,8.608,120
18. 4. ŠD – Sto dukátů za Juana
20.220,9.251,246
25. 4. ŠD – Rodina je základ státu
7.980,4.294,110
26. 4. Koncert V. Martinové a P. Jíšové
113.880,79.498,292
6. 5. Koncert Novomšstské filharmonie
48.150,27.389,321
24. 9. Divadlo Chvála bláznovství
105.690,117.450,271
4. 10. Slavnostní večer (Antikvartet)
34.500,160
18. 10. Divadlo Veletoč
128.310,129.523,329
22. 11. Divadlo Manželský poker
126.750,117.069,325
9. 12. Vánoční koncert Opočenky
17.730,10.000,197
11. 12. Vánoční koncert – Javory
120.510,103.500,309
C e l k e m ………………………………cca 1.080.810,-

968.346,-

3.749

Následuje tabulka počtu všech představení, návštěvnosti, celkových příjmů a výdajů za
poslední tři roky:

Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018

Počet akcí
373
389
393

Návštěvnost
15.527
16.189
14.979

Celkové příjmy
2.453.381,2.600.802,2.549.195,-

Celkové výdaje
4.297.377,4.729.968,4.758.654,-

Ve spolupráci s ostatními kulturními zařízeními byly realizovány přednášky, besedy,
vernisáže a výstavy. Klubovna byla využívána pro komerční účely (pronájmy) a na zasedání
kulturní komise města.
Dále ve zprávě o činnosti a hospodaření uvádíme celkovou rekapitulaci příjmů a výdajů
zařízení:
Rozpočtové příjmy 1.892.000,- , skutečnost čerp. 2.549.195,-, – plnění 135%.
Rozpočtové výdaje 4.844.000,- , skutečnost čerp. 4.758.654,- , – čerpání 98%.

V průběhu roku 2018 se potvrdilo, že nový hrací profilu kina se osvědčil, takže jej nebylo
třeba výrazně měnit.
Nejvyšší stanovené vstupné bývá na filmy ve 3D projekcích hollywoodských studií a dále
pak na snímky domácí produkce, kterou promítáme většinou v pátek a o víkendech. Naopak
nejnižší ceny nabízíme u snímků producentů z filmařsky netradičních oblastí světa, jako např.
je produkce z Asie, severní a východní Evropy, případně Jižní Ameriky. Jsou to většinou
velice zajímavé filmy, které lze vidět na nejrůznějších filmových festivalech. Obvykle sklízí
úspěch u profesionálních i amatérských filmových kritiků a dostávají nejrůznější ocenění.
Tento program nabízíme zpravidla ve čtvrtek a v neděli večer a vybíráme filmy, které opravdu
stojí za to vidět, a v televizi se na ně prostor najde jen výjimečně. Ve čtvrtek se zároveň
snažíme obohatit nabídku projekcí našeho kina o záznamy nejrůznějších koncertů jako např.
nově uváděný projekt "Jeden den, jeden večer, sto kin v ČR". Toto je ovšem celkem
výjimečná záležitost, kdy se cena dostává do částek okolo 200,- Kč.
Občas se setkáme i v Dobrušce s tím, že se kino nepromítá, ale limit na minimálně 4
zakoupené vstupenky na představení, aby bylo možné hrát, v roce 2018 zůstává. Mírný pokles
návštěvnosti byl zapříčiněn hlavně sníženou atraktivitou filmů z domácí produkce. Za rok
2018 jsme však měli 30 diváků na projekci, při průměrném vstupném 102,- Kč (pro srovnání
dle údajů Unie filmových distributorů je v ČR v kinech v průměru 30 diváků na představení,
při průměrném vstupném 142,- Kč), což je při srovnání se statistikou UFD průměrná návštěva
shodná s průměrnou návštěvností kin v ČR. Tím, že byla nabídka 3D projekcí nižší, tím i
pokleslo průměrné vstupné o 10,- Kč. Závěrem ještě jeden statistický údaj: Z 223 sledovaných
kin v ČR je Kino 70 Dobruška na 154 místě.
V letošním roce, a to v roce 50. výročí od otevření Kina 70 budeme usilovat o celkové
zvýšení návštěvnosti ( doufáme spolu s distributory), hlavně zvýšenou nabídkou pro místní
školská zařízení, ale i pro veřejnost.
Naším společným přáním i pro následující rok 2019 je udržení stávající vysoké kvality
provozovaných filmových i nefilmových představení, koncertů, besed, přednášek, promítání
letního kina v areálu koupaliště, a již tradičního přistavení Kinematovlaku na nádraží ČD,
doplněného v neposlední řadě velice úspěšným dopoledním promítáním „nejen“ pro seniory.

V Dobrušce dne 6. února 2018

Pavel Štěpán, Václav Verner

Zpráva o činnosti vlastivědného muzea v Dobrušce za rok 2018
1. Výzkum – „Paměť města“
Přehled jednotlivých oblastí dlouhodobého programu „Paměť města a jeho okolí“:
Smyslem toho výzkumného programu je získávat a v muzeu pro budoucnost uchovávat co
nejširší spektrum informací o životě obyvatel města Dobrušky a jejích spádových obcí.
1. Paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.). Ze soukromého archivu byly
digitalizovány různé písemnosti z pozůstalosti Václava Vaněčka a Jana Domašínského.
Pro badatele tak byl zpřístupněn historicky cenný materiál dokumentující podstatné
aspekty každodennosti života na Dobrušsku od 18. do 20. století.
2. Paměť slova (výpovědi pamětníků - záznam na diktafon). Fond záznamů vzpomínek
pamětníků byl v roce 2018 rozšířen o tři záznamy vzpomínek pamětníků.
3. Paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu). Občané
průběžně poskytovali fotografie, které doplňovaly stávající fond dokumentující široké
spektrum aspektů života obyvatel našeho regionu.
4. Paměť filmu (staré amatérské filmové záznamy). V roce 2018 žádný starý filmový záznam
nepřibyl.
5. Paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních
osobností). Všechny životopisy významných dobrušských osobností jsou zpracovány
v programu Clavius, jsou přehledné a operativně dostupné. Regionální databáze v muzeu
vytvořených životopisných medailonků obsahuje již 186 záznamů o osobnostech

dobrušské historie, které se snažíme neustále doplňovat. S tím nám pomáhají hlavně
příbuzní dotčených osobností a další pamětníci.

2. Sbírky
Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2018 byl prohlédnut
sbírkový fond obrazů a kreseb. Při této příležitosti došlo k doplnění a opravení informací v
evidenčních kartách v programu Demus u cca 500 položek. Zvláštní zřetel jsme věnovali
tvorbě Věry Jičínské. Řada jejích obrazů by si v dohledné budoucnosti zasloužila
restaurátorský zásah, který by umožnil prezentování těchto mistrovských děl v nejlepších
galeriích České republiky a otevřel by další prostor pro propagaci Dobrušky jako města
s hlubokou kulturní tradicí, která si váží odkazu svých osobností. Tomuto restaurátorskému
zásahu by měla předcházet instalace kvalitních závěsných roštů do depozitáře obrazů.
V rámci spolupráce s Národní galerií v Praze jsme po schválení radou města Dobrušky
zapůjčili z našich sbírek jedenáct děl od Věry Jičínské a jedno od Františka Kupky na
mimořádně prestižní výstavu Bonjour, Monsieur Gauguin, Čeští umělci v Bretani, konanou
v Paláci Kinských v Praze v termínu od 15. listopadu 2018 do 18. března 2019.
Sbírkový fond muzea se v roce 2018 rozrostl o 41 nových přírůstkových čísel (49 kusů)
získaných vlastním sběrem. Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7375 přírůstkových čísel.
Digitalizované fotografie, filmové záznamy i písemnosti jsou kromě CD ROM a DVD
ukládány i na externí disky, čímž je zabezpečeno jejich dlouhodobé uchování. Při digitalizaci
historických dokumentů velmi úspěšně spolupracujeme se Státním okresním archivem
v Rychnově nad Kněžnou.

3. Muzejní knihovna
Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální.
V roce 2018 zde bylo registrováno 192 čtenářů, kteří si vypůjčili 51 knih. Další desítky knih
byly zapůjčeny prezenčně badatelům. Do knihovny přibylo 38 knih, z toho 2 muzeum koupilo
a 36 získalo darem. Celkem je v muzejní knihovně 7421 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří
regionální kroniky a odborná regionální historická literatura, která slouží hlavně zájemcům
z řad studentů středních a vysokých škol.
Badatelům zejména z řad universitních studentů jsou poskytovány konzultace i všechny
potřebné archivní materiály včetně studijní literatury.

4. Prezentace
Nové expozice
Ve spolupráci s VGHMÚŘ Dobruška byla dokončena a 23. května slavnostně otevřena
nová expozice věnovaná historii vojenské geografie v prvním poschodí Rýdlovy vily.
Výstavy

Synagoga:
• Lidé moře (22. května – 8. července) – výstava metalurgické malby od Ladislava Vlny
Codex Gigas (17. července – 2. září) – výstava makety největší rukopisné knihy světa
• Malá vzpomínka na velkého vědce – geologa Josefa Sekyru (4. – 9. září)
• Hrátky z látky (29. září – 7. října) – tradiční výstava patchworku
Rýdlova vila:
• Šikovné ruce (29. – 30. září) – výstava ručních prací
Přednášky ke stému výročí vzniku samostatného státu
Synagoga:
• Legionáři z Dobrušky a okolí v bojích za samostatnou republiku (24. dubna),
přednáška Mgr. Vladimíra Svatoně
• CODEX GIGAS (21. srpna), beseda s tvůrcem makety knihařským mistrem Jiřím
Foglem o její výrobě a stoletých snahách o navrácení originálů do Prahy
• Nepravý převrat dne 5. října 1918 v Dobrušce (11. října), přednáška Mgr. Jiřího
Macha ve spolupráci s Romanou Šotolovou a Alenou Moravcovou
Cestopisné přednášky osobností o exotických zemích
Malý sál Společenského centra-Kina 70 (pořádáno ve spolupráci s městskou knihovnou):
• Pamír (6. února), přednáška etnologa a horolezce Mgr. Libora Duška Ph.D.
• Vietnam – Kambodža – Thajsko (5. dubna), přednáška Mgr. Jana Linharta
• Zambie (15. listopadu), přednáška Ing. Petry Svatoňové

Koncerty
Synagoga:
• Koncert k 95. výročí narození a 65. výročí úmrtí Radima Drejsla pořádaný
ve spolupráci s Dobrušskou klasikou (15. dubna)
• Čechy krásné, Čechy mé, koncert ženského pěveckého sboru Vlasta (4. června)
• Ach, synku, synku, koncert Ženského pěveckého sboru Vlasta (28. října)
• Muzeum umožnilo konání 15 koncertů Základní umělecké školy v Dobrušce
• Již tradiční a mimořádně úspěšný Vánoční koncert amatérského zpěváka a muzikanta
Zdeňka Svědíka s dcerou Gabrielou (27. prosince)
Kulturní dům:
• Muzeum organizovalo koncert písničkáře Vojty Kiďáka Tomáško (13. května)
Dvorek u domku F. L. Věka:
• Muzeum organizovalo koncert folkového písničkáře Miroslava Palečka (3. června)

Mimořádné a tradiční akce
Na Šubertově náměstí muzeum organizačně zajišťovalo 28. října slavnost jubilejní lípy
svobody se slavnostními fanfárami Dobrušského žesťového sdružení, s písněmi
dobrušských Vlast a s projevem starosty města a historika Josefa Ptáčka.
Ve školní jídelně SODEXHO ZŠ Františka Kupky se 9. prosince uskutečnil místními
obyvateli již řadu let oblíbený vánoční jarmark s prezentací lidových a uměleckých
řemesel.

Prezentace v médiích a periodicích
Akce muzea i samotné město Dobruška byly propagovány prostřednictvím dobrušského
televizního vysílání. Velmi úspěšně se dařila spolupráce s Českým rozhlasem Hradec
Králové, kde byla odvysílána celá řada reportáží o činnosti muzea.
Dařila se i spolupráce s Orlickým týdeníkem, kde vyšla řada propagačních článků k akcím
organizovaným muzeem. Dva propagační články o Dobrušce a jejím muzeu vyšly po
vzájemné spolupráci s redakcí v časopisu Téma (8/18 a 40/18). V rámci spolupráce s IC
v Dobrušce jsme mimo jiné připravili upoutávku na židovské památky v Dobrušce do
časopisu Tim.

Prezentace na internetu
V průběhu celého roku byla věnována zvýšená pozornost vyhledávání zastaralých,
neúplných či matoucích informací o muzejních expozicích na propagačních webech a
následně jsme vyžadovali jejich aktualizace a opravy. Podařila se nám také řada
aktualizací a oprav na webu města Dobrušky. Akce muzea byly pravidelně propagovány
na tematických webových stránkách. Na stránkách Společného století jsme tak např.
publikovali sedm a na Kudy z nudy třináct nových muzejních akcí. Muzeum navíc
spustilo vlastní facebookovou prezentaci.

Klub seniorů
Programy pro seniory připravované ve spolupráci se sborem Církve bratrské v Bystrém
probíhají v pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince,
vždy v 15 hodin ve Spolkovém domě – Rýdlově vile.
Jarní programy:
8. ledna – Dobrušské osmičky (Jiří Mach)
15. ledna – Lidové léčitelství (Vladimír Svatoň)
22. ledna – Dobrušské sochy (Jiří Mach)
29. ledna – Nepál (Milíč Světlík)
5. února – Ptáci zahrad a parků (Pavel Světlík, ředitel sdružení A Rocha)
12. února – Jeruzalém (Vladimír Svatoň)

19. února – Beseda se starostou (Ing. Petr Lžíčař)
26. února – Švýcarsko (Bronislav Kaleta)
5. března – Afghánistán (Bohumil Vašíček)
12. března – Zeleň v Dobrušce (Romana Bartošová, Miloš Votroubek)
19. března – Z ptačího světa (Vojtěch Volf)
26. března – Velikonoční setkání (Tomáš Cvejn)
9. dubna – O vojenském zeměpisu (Luděk Břoušek)
16. dubna – Švýcarsko (Bronislav Kaleta)
23. dubna – Nový Zéland (Dana Pohlová)
Podzimní programy:
5. listopadu – Úvodní setkání (Tomáš Cvejn)
12. listopadu – Nepravý převrat 5. 10. 1918 (Jiří Mach)
19. listopadu – Vzpomínka na Panamu (Vladimír Svatoň)
26. listopadu – Beseda o generálu Štanderovi (Pavel Štěpán)
3. prosince – Beseda o knize „Dobruška – příběh města“ (Jiří Mach)
10. prosince – Film „Jan Výrava“ a F. A. Šubert (Jiří Mach)
17. prosince – Vánoce (Tomáš Cvejn)

5. Publikační činnost
Vyšla a slavnostně pokřtěna byla publikace „Dobruška – příběh města“. Bylo vydáno druhé
číslo Dobrušského vlastivědného almanachu. V Revue art 2/18 (čtvrtletníku o současném
umění) vedoucí muzea Mgr. Vladimír Svatoň publikoval dva propagační články Po stopách
Františka Kupky v Dobrušce a okolí a Vlastivědné muzeum v Dobrušce.
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Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2018 celkem 11322 platících návštěvníků, což je o
3199 více než v roce 2017, z toho domek F. L. Věka 5778 (nárůst o 1301), radniční věž 3389
(nárůst o 737), muzeum 1503 (nárůst o 509) a novou expozici vojenské geografie, ale pouze
652. Za vstupné do expozic bylo vybráno 355 673 Kč, tedy o 123 523 Kč více než v roce
2017.
V synagoze se uskutečnilo sedm kulturních pořadů včetně čtyř koncertů. Shlédlo je 421
zájemců, kteří zaplatili za vstupné 18 460 Kč. Na muzeum byla delegována organizace 1
koncertu v kulturním domě, navštíveného 22 lidmi a s vybraným vstupným 2860 Kč, a 1
koncertu u domku F. L. Věka s 47 posluchači a vybraným vstupným 2350 Kč. Při třech
cestovatelských přednáškách ve Společenském centru Kina 70 bylo od 224 návštěvníků
vybráno dobrovolné vstupné ve výši 5873 Kč. Z uvedených čísel je zřejmé, že se jednalo o
velmi úspěšný rok s rekordní návštěvností a tržbami.
Výtěžek pronájmu kluboven v Rýdlově vile činil 12560 Kč.
Za suvenýry se utržilo celkem 146 579 Kč, z toho 76146 činil příjem za publikace Dobruška –
příběh města.

