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 2019 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
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 2019
Dobrušská pouť
Koncert Janek Ledecký
Mezinárodní přehlídka folklorních souborů
Dobrušská filmová klapka
Dobrušské letní muzicírování
Svatováclavské slavnosti /Argema, Lešek Semelka/
Mezinárodní hudební festival F.L. Věka
Vánoční koncert bratří Ebenů
Koncert v kostele sv.Václava k 30. výročí 17. listopadu

Koncert Laco Deczi
Silvestřík pro děti

Celkové příjmy za všechna střediska činily 4 706 322 Kč a překročily tak rozpočet o 1 495 322 Kč.
Celkové výdaje za všechna střediska činily 13 804 797 Kč a rozpočet tak byl o 1 105 202 Kč nedočerpán.

Příloha č. 1 Přehled výdajů a příjmů jednotlivých středisek za rok 2019

Přehled výdajů a příjmů Kulturních zařízení města Dobrušky
VÝDAJE
ROK 2019
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

2 234 268
2 330 947
2 397 909
5 765 360
1 076 313

13 804 797
PŘÍJMY
ROK 2019

ROK 2018
2 015 314,32
2 700 403,93
2 533 964,89
4 758 654,10
1 116 281,13

13 124 618
ROK 2018

ROK 2017
1 871 703,74
2 137 074,83
1 996 113,66
4 729 967,90
1 055 150,83

11 790 010
ROK 2017

111 929
372 048
686 400
3 196 856
339 089

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
-

4 706 322

4 080 630

3 856 282

Vypracovala: Mgr. Taťána Klapková
vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky
12. 2. 2020

Zpráva o činnosti KD za rok 2019

Akce v roce 2019 pořádané Kulturním domem.
6. ledna – zhasínání stromu
9. ledna – Kurz tance pro pokročilé – zahájení – 8 lekcí
25. ledna – SDH Dobruška – ples, vybrán nájem 2400 Kč
2. února – Skautský ples, vybrán nájem 2400 Kč
8. února – Házenkářský ples, vybrán nájem 2400 Kč
14. února – Koncert – Radůza – ( cena koncertu – 48 400 Kč)
17. února – Dětský karneval – nájem neúčtován
22. února – Rockový bál – Hasiči Doly, vybrán nájem 2400 Kč
7. března – Duo Harmonika – Pospíšilovi- koncert pro starší generaci (cena koncertu- 18300 Kč)
9. března – Rybářská schůze – nájem neúčtován
13. března – Setkání zdravotně postižených- nájem neúčtován
15. března – Divadelní ples, vybrán nájem 2400 Kč
22. března – Zástěrková zábava, vybrán nájem 2400 Kč
28. března – Den učitelů – koncert skupiny Lokálka – (cena koncertu – 22 000 Kč + zvuk 4 000 Kč)
29. března – Ples TK HOP, vybrán nájem 2400 Kč
1. – 26. dubna – Výstava trofejí ulovené zvěře v r. 2018 v okr. RK
30. dubna – Lampiónový průvod – Skautské čarodějnice – park
Květen – Dobrušské sluníčko – (sokolovna) – nájem neúčtován
Sraz důchodců Grafitec, vybrán nájem 2400 Kč
Červen – Koncert na náměstí – Janek Ledecký
Červen – Předávání maturitních vysvědčení – průmyslovka, nájem neúčtován
Červenec – srpen – Muzicírování – 9 koncertů ( cena za všechny koncerty 68 000 Kč)
Srpen – prosinec – Kurz tance a společenské výchovy, (vybráno kurzovné + garde 149 000 Kč 13 lekcí)
2. září – Zahájení školního roku – průmyslovka – nájem neúčtován
27. – 28. září – Svatováclavské slavnosti

17. října – Koncert Oskar Petr – ( cena koncertu včetně dopravy – 40 000 Kč)
26. října – Městský ples - sokolovna
6. listopadu – Koncert Marien – (cena koncertu – 20700 Kč + zvuk 4 000 Kč)
13. listopadu – Koncert Vonička V band – koncert pro starší generaci (cena koncertu včetně dopravy 14 500 Kč)
26. listopadu – Koncert Laco Deczi – (cena koncertu, včetně dopravy 45 000 Kč)
1.prosince – Rozsvěcení vánočního stromu
3. prosinec – Sraz důchodců Grafitec, vybrán nájem 2 400 Kč
6. prosince – Věneček – sokolovna, vybráno 52 000 Kč
19. prosince – Vánoční besídka – gymnázium – nájem neúčtován
20. prosince – Vánoční besídka – průmyslovka – nájem neúčtován
Dále bylo placeno z rozpočtu Kulturního domu – koncert Sto zvířat pořádaný na městském stadionu k otevření
nové dráhy a v listopadu koncert v kostele k výročí Sametové revoluce.
KD kromě akcí uvnitř pořádá všechny venkovní koncerty a ples města v sokolovně.
Hospodaření :
Příjmy činily 686 400 Kč a překročily tak rozpočet o 166 400 Kč.
Výdaje činily 2 397 908 Kč a oproti rozpočtu nebylo dočerpáno 192 091 Kč.

Vypracoval Miloš Kaňa
10.2.02020

Výroční zpráva Informačního centra v Dobrušce za rok 2019
V roce 2019 chod Informačního centra v Dobrušce zajišťovaly 2 pracovnice – Ing.
Pavlína Šolcová a Dagmar Nováková. V listopadu došlo k personální změně, kdy místo
odcházející pracovnice p. Novákové nastoupila do Informačního centra slečna Kristýna
Konieczná.
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 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 www.mestodobruska.cz kontakty a informace o spolcích ve městě, firmách, službách a turistických cílech ve městě a
v okolí. Dále informace o kulturním, sportovním a společenském dění ve městě. 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, která je velmi využívaným zdrojem informací. Pracovnice
informačního centra vytvářely v grafickém programu plakáty a vstupenky na nejrůznější
dobrušské kulturní, sportovní 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 standartním 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, magnetky,
keramiku a další.
V únoru pracovnice informačního centra navštívily veletrh cestovního ruchu v Praze
Holiday World 2019, kde načerpaly inspiraci pro svou 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.
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 24. - 26. května mělo IC rozšířenou otevírací dobu a poskytovalo
zázemí pro účastníky Dobrušské pouti.
Letní turistickou sezónu od června do září s otevírací dobou pondělí – neděle pomohly
zajišťovat brigádnice slečna Kristýna Dolková, Eliška Hynková a paní Kateřina Koblásová,
které se velmi osvědčily i v době dlouhodobé nemoci stálé pracovnice.
V červenci roku 2019 proběhla kontrola certifikace dobrušského informačního centra
Asociací turistických informačních center, jejíž je členem. Tato kontrola proběhla bez
jakýchkoliv připomínek a byla udělena certifikace kategorie B.

Na letní měsíce bylo informační centrum vybráno, jako spolupracující s Českou televizí
v letní soutěži Rozbzuč Déčko 2019, kdy se stalo výdejním místem soutěžních kódů o letních
prázdninách. Tato soutěž byla pro naše informační centrum velkým přínosem, protože výrazně
zvýšila návštěvnost v tomto období.
Ve dnech 7. – 8. listopadu se pracovnice IC Ing. Pavlína Šolcová zúčastnila Členského
fóra Asociace turistických informačních center v Praze. Na programu členského zasedání bylo
vzdělávání pracovníků informačních center, propagace jednotlivých oblastí na veletrzích
cestovního ruchu v roce 2020, rozpočet Asociace turistických informačních center a mnohé
další.
Ve dnech 4. – 5. prosince se
konalo oficiální setkání zástupců turistických
informačních center Pardubického a Královéhradeckého kraje v Rychnově nad Kněžnou. Na
tomto setkání se řešila problematika dotací Královéhradeckého kraje a aktuální informace
z Asociace turistických informačních center, jejíž je IC členem.
V roce 2019 byla podána žádost o dotaci na podporu turistických informačních center
od Královéhradeckého kraje, kterou informační centrum získalo. Peněžní prostředky byly
využity na zaplacení členského poplatku Asociaci turistických informačních center, na tisk
propagačních materiálů a na mzdy sezónním pracovníkům.
Celková návštěvnost informačního centra během roku 2019 přesáhla 29 800 osob, což
je oproti loňskému roku o 5800 osob více. Celkový roční obrat, včetně prodeje zboží, vstupenek
za kino a přes systémy v Informačním centru v Dobrušce činil 1 398 329,- Kč.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NA BUDÍNĚ 850
518 01 DOBRUŠKA

Zpráva o činnosti organizační složky Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
za rok 2019
Středisko Městská knihovna
Služby knihovny
Městská knihovna, jakožto součást organizační složky Kulturní zařízení města
Dobrušky, byla v roce 2019 financována z rozpočtu města. Neměla žádné investice.
Služby veřejné knihovny byly v roce 2019 poskytovány plynule, vyjma obvyklé
uzavírky v období vánočních svátků z důvodu čerpání dovolených.
Za celý rok využilo služeb městské knihovny celkem 20 594 uživatelů (tj. návštěvníci
půjčoven, uživatelé internetu a návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí).
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
chystaných změnách. Počet návštěvníků webových stránek byl 10 818 - 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
Fond Městské knihovny Dobruška čítal ke dni 31. 12. 2019 celkem 30 269 knihovních
jednotek a 62 titulů periodik (včetně 5 titulů denního tisku).
Na nákup knihovního fondu bylo vynaloženo 239 909,- Kč. Přírůstky činily 949 svazků.
Úbytek způsobený vyřazením zastaralých, zničených a ztracených publikací byl 1 195 svazků.
Ke dni 31. 12. 2019 bylo v městské knihovně zaregistrováno 1 010 čtenářů, z toho bylo
342 čtenářů do patnácti let (tj. zhruba 1/3 z celkového počtu čtenářů).
Půjčovny navštívilo 16 700 osob, zájemců o přístup k veřejnému internetu bylo 672.
Bylo uskutečněno 36 847 výpůjček, z toho 6 759 prolongací. Skladbu všech výpůjček tvořily
z 88,5 % knihy a z 11,5 % periodika. Rezervací se během roku vyřídilo 1 597 (loni 1 600).
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.

V průběhu roku 2019 poskytla knihovnice v rámci poradenské a konzultační činnosti pro
neprofesionální knihovníky 15 osobních konzultací a 39 telefonických nebo mailových
konzultací.
V rámci výměnných fondů bylo během roku 2019 vypůjčeno více než 37 souborů
obsahujících 2 232 svazků knih.
V oblasti regionálních služeb pro obvod Dobruška nedošlo k žádným personálním
změnám.

Kulturně-výchovné akce knihovny pro veřejnost
V roce 2019 zorganizovala městská knihovna celkem 136 akcí, z toho 71 kulturních a 65
vzdělávacích. Celkový počet návštěvníků uvedených akcí byl 3 222.
Stejně jako v minulých letech tvořily skladbu akcí především výstavy, setkání
s literárními osobnostmi, přednášky, exkurze a infomační lekce pro žáky mateřských,
základních a středních škol z Dobrušky i blízkého okolí nebo akce pro děti různého věku.
Tradičně byla každý měsíc nainstalována nová výstava v prostorách foyer knihovny.
Největší ohlas měly fotografie Jana Šibíka ke knize Raději zešílet v divočině, výstava Mandaly
Jany Halamové, Keramické obrázky Jitky Jarešové, Kámen a kov (výstava šperků, kovaných
plastik a nožů z damascénské oceli) Zdeňka Krejzy nebo Šedesátnice Barbie (výstava k 60.
výročí panenky Barbie).
V průběhu roku 2019 pokračovala také spolupráce městské knihovny s vlastivědným
muzeem v pořádání cestopisných přednášek, které jsou u veřejnosti velmi oblíbené. Konaly se
přednášky Aljaška a Západní Kanada (J. Jůzl), Salvador, Guatemala, Mexiko a Belize (manželé
Vackovi), Madagaskar (M. Halbich), Senegal (Špillarovi), Altaj – nejkrásnější hory Sibiře (V.
Lemberk), Velikonoční ostrov a Machu Picchu (V. Vatrt).
V první polovině roku nabídla knihovna přednášku Kateřiny Štíchové Emoce vs. Nemoce,
dále prezentaci Karla Brázdila Nové výškopisné mapování České republiky metodou leteckého
laserového skenování, besedu se spisovatelem Petrem Stančíkem ml., přednášku Boženy
Patrikové Čakry a my a také besedu se spisovatelem, publicistou a scénáristou Pavlem
Kosatíkem.
Městská knihovna se jako tradičně zapojila do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů
vyhlášené Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR. V rámci této akce bylo
pro čtenáře, širokou veřejnost i žáky základních a středních škol uspořádáno hned několik
pořadů. Došlo k ocenění nejlepších čtenářů roku 2018 v obou odděleních. Městskou knihovnu
navštívil známý spisovatel Aleš Palán. Pro žáky ze třetích tříd místních ZŠ byly připraveny
workshopy o finanční gramotnosti se spisovatelkou Denisou Proškovou.
Každoroční Noc s Andersenem přilákala nejrůznější pohádkové bytosti do knihovny na
báječné odpoledne plné zábavného programu nazvané Zachraňte pohádku! V knihovně
přenocovalo 18 dětí a dospělých.
V květnu proběhl druhý ročník akce Rande naslepo s knihou, konalo se již tradiční
Pasování prvňáčků na čtenáře.
Na letní prázdniny připravila městská knihovna pro děti do 15 let velkou soutěž Léto plné
příběhů. Na dětském oddělení měli čtenáři k dispozici pracovní list, který měli za úkol přes léto
vyplnit a odevzdat do konce září.
Od září 2018 do dubna 2019 probíhala v dětském oddělení celostátní hra Lovci perel. Děti
četly speciálně označené knížky, tzv. perlorodky, ke kterým průběžně vyplňovaly pracovní
listy. Pokud na otázky správně odpověděly, získaly perlu. Po skončení celé soutěže se konal
jarmark, kde si děti mohly za nasbírané body (perly) vybrat nejrůznější dárky.
Každý první čtvrtek v měsíci probíhala tradiční akce pro nejmenší Povídám, povídám
pohádku. Od října došlo ke změně koncepce akce a jejímu přejmenování na Pohádkování. Byla

určena předškolákům a malým školáků a tematiky odpovídala danému ročnímu období a
konkrétnímu měsíci. Knihovnice dětem v úvodu přečetla pohádku, poté společně plnily nějaký
úkol, pak následovalo oblíbené vyrábění.
Během Svatováclavských slavností se knihovna potřetí prezentovala ve vlastním stánku,
umístěném na náměstí F. L. Věka v rámci řemeslného jarmarku. Knihovnice tam mimo jiné
prodávaly knihy a časopisy vyřazené z fondu knihovny. Akce měla opět velký úspěch!
V rámci celostátního Týdne knihoven uspořádala městská knihovna besedu se
spisovatelkou Lenkou Horňákovou Civade Provence očima spisovatelky. Jako každoročně se
konala burza vyřazených knih a časopisů.
V polovině října proběhla přednáška Markéty Pavlíkové „Po stopách vašich předků“ a
dále se konal slavnostní křest nové knihy Jiřího Macha „Záhady a taje Orlického kraje“. Měsíc
zakončily Strašidelné hrátky v knihovně, které tematicky vycházely z oslav halloweenu.
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
na téma Hledá se…básnička!. K 30. výročí listopadových událostí roku 1989 se v knihovně
konalo autorské čtení Jitky Šestákové z její knihy „1989 Praha na konci listopadu“. Měsíc
listopad zakončil křest knihy – sborníku poezie 6 hlasů lásky Jiřího Raichla spojený s besedou
a autorským čtením.
V prosinci se konal Den pro dětskou knihu, program byl zaměřen na rodiny s dětmi a
jim bylo věnováno jedno sobotní odpoledne v knihovně. Rodiče s dětmi zhlédli divadelní
představení, poté si mohli společně vyrobit vánoční ozdoby a dekorace, společně hráli deskové
hry.
Na závěr roku proběhla již tradiční akce „Vánoce v knihovně“. Odpočinout od
vánočního shonu si mohli přijít čtenáři do Městské knihovny v Dobrušce ve dnech 18. a 20.
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 2019 pokračovala městská knihovna ve spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze na projektu Virtuální Univerzity třetího Věku.
V lednu 2019 se sedm studentů společně s tutorkou vypravilo na promoci do Prahy.
V letním semestru studovalo v konzultačním středisku v Dobrušce celkem 70 studentů,
tématem byly Klenoty barokního sochařství v českých zemích.
Následující zimní semestr absolvovalo 74 studentů, kteří byli rozděleni do dvou skupin a
studovali dvě různá témata – Hudební nástroje (41 studentů, tutorka Mgr. Alena Arijčuková) a
Umění rané renesance v Itálii (33 studentů, tutorka Mgr. Lenka Bendzová).

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). Ke dni 31. července 2019 rozvázala pracovní poměr knihovnice
z oddělení pro děti Bc. Šárka Urešová. Na toto místo byla na základě výběrové řízení vybrána
Marcela Kadlecová.

Vzdělávání zaměstnanců

V průběhu roku 2019 se pracovnice městské knihovny vzdělávaly formou seminářů,
přednášek a konferencí.
V měsíci lednu se vedoucí knihovny účastnila dvoudenní pražské konference Do černého
2019 zaměřené na kreativitu v knihovnách. Další lednovou pražskou konferenci Sociální
inovace v knihovnách s podtitulem Jak mohou knihovny úspěšně vytvářet a rozvíjet služby
zaměřené na komunity a sociálně vyloučené skupiny? navštívila pracovnice oddělení pro
dospělé. Kurz genealogie, pořádaný Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové (dále
SVK HK) absolvovala v březnu knihovnice z úseku katalogizace.
Celý knihovní kolektiv navštívil v měsíci květnu pražský mezinárodní knižní veletrh a
literární festival „Svět knihy 2019“.
Praktický seminář Excel pro pokročilé uživatele uspořádala v červnu SVK HK. Semináře
se zúčastnily knihovnice z oddělení katalogizace a vedoucí pracovnice.
Knihovnice z dětského oddělení absolvovala v průběhu podzimních měsíců tři vzdělávací
akce v SVK HK – Čtenářský kurz pro pedagogy a učící knihovníky z veřejných knihoven,
tříměsíční Základní knihovnický kurz a Královéhradeckou knihovnickou konferenci na téma
Knihovny a školy.
Na konferenci BOOKSTART 2019 (S knížkou do života) v Knihovně města Hradce
Králové přijaly pozvání vedoucí knihovny a pracovnice dětského oddělení v listopadu 2019.
Čerpání rozpočtu
Výdajová část
Na rok 2019 byl Zastupitelstvem města Dobrušky schválen rozpočet pro městskou
knihovnu ve výši 2 432 000 Kč, z něhož bylo skutečně vyčerpáno 2 234 268 Kč.
Náklady na provoz knihovny, vyjma mzdového fondu, tvořily v roce 2019 celkem
564 136 Kč. Tato částka zahrnuje energii, vytápění, vodu, služby, telekomunikace, opravy,
nákup knihovního fondu a jiné náklady. Největší položkou v rozpočtu byly tradičně náklady na
nákup knihovního fondu. Za knihy a periodika se vydalo 239 909 Kč.
V průběhu roku 2019 byly do městské knihovny pořízeny: počítačová sestava pro přístup
k internetu pro veřejnost na půjčovnu pro dospělé čtenáře (17 473 Kč), dále balicí stroj ELeonardo včetně obalového materiálu pro usnadnění a urychlení obalování knih a časopisů
(46 801 Kč) a zrcadlová stěna na míru do sociálního zařízení (1 570 Kč). V závěru roku došlo
k zakoupení nového notebooku především pro potřeby výuky VU3V (15 490 Kč).
Příjmová část
Plánované příjmy v rozpočtu na rok 2019 činily 113 000 Kč, skutečné příjmy dosáhly
částky 111 929 Kč. Kromě registračních poplatků od čtenářů, poplatků za kopírování, tisk a
sankčních poplatků je zde započítán i výnos z prodeje vyřazených knih a časopisů a výtěžek
dobrovolného vstupného z cestopisných přednášek.
Příloha č. 1 Přehled výdajů a příjmů městské knihovny za roky 2019, 2018 a 2017

Vypracovala: Mgr. Lenka Bendzová
Dne 4. 2. 2020

Příloha č. 1

Přehled výdajů a příjmů městské knihovny (v Kč)
VÝDAJE
ROK
ROK
2019
2018
osobní náklady
spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb, ostatní
provozní náklady
náklady na pořízení knihovního fondu

VÝDAJE CELKEM

1 670 133
324 227

1 457 768
318 824

1 315 675 Kč
329 692

239 909

238 722

226 337

2 234 269

2 015 314

1 871 704

ROK
2018

ROK
2017

PŘÍJMY
ROK
2019
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

ROK
2017

80 580
24 120
4 588
2 641
0
0

80 160
26 010
4 647
2 868
503
0

77 760
31 594
4 358
3 888
359
1 050

111 929

114 188

119 009

KZMD – Společenské centrum - Kino 70
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019
…………………………………………………………………………………………………...
Společenské centrum - Kino 70 Dobruška zajistilo v uplynulém roce 2019 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 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 a reklamního promítání Visia Olomouc
5. zajištění provozu Loutkové scény v sokolovně v Dobrušce
1) Bylo odehráno 330 filmových představení, které navštívilo 11.056 diváků, kteří
v pokladně kina utratili 1,285.869 Kč. Fakturace a on-line prodej činil 319.079 Kč.
2+3) V této organizátorské, pořadatelské činnosti a oblasti pronájmu sálu kina bylo
uspořádáno množství nepravidelných kulturních akcí, divadelních představení, schůzí a
výročních oslav. Za kulturní akce (nefilmového rázu) bylo za vstupenky utrženo
1,469.170 Kč.
Společenské centrum - Kino 70 Dobruška dále pronajímalo další prostory SC - Kina 70
(malý sál, klubovna, šatny, velký sál, kinokavárna) – příjmy celkem 81.300,- Kč.
4) Neméně významný je příjem v oblasti reklamy, který celkem za rok 2019 činí
9.517 Kč. Z reklamní inzerce byl hrazen tisk malého měsíčního programu a programu
Dobrušské filmové klapky 2019. Poslední příjmovou oblastí kina (která není rozpočtována)
jsou tzv. ostatní příjmy a příjmy ze šatny kina (21.037 Kč) a příjmy ze vstupného LS
v sokolovně (6.020 Kč). Příjmy, které se odvádějí do Státního fondu kinematografie
se nerozpočtují a jsou vypočítávány z hrubých tržeb kina (16.048 Kč).
SC - Kino 70 v Dobrušce na samotném konci školního roku zajistilo přistavení a provoz
oblíbeného Kinematovlaku, který se uskutečnil ve dnech 24. 6. – 30. 6. 2019 a navštívilo jej
620 diváků při 30 představeních s jedním „Koncertem na peróně.“
V letních měsících roku bylo již popáté v areálu městského venkovního koupaliště
realizováno letní kino. Od 3. 7. – 1. 9. 2019 bylo odehráno 25 filmových představení, které
navštívilo 203 diváků, kteří za vstupenky utratili 10.150,- Kč.
Pro dokreslení provozu digitálního kina uvádíme nejúspěšnější tituly i s příslušným
formátem Bohemian Rhapsody-USA, Ženy v běhu-ČR, Jak vycvičit draka 3 ve 3D, Léto
s gentlemanem-ČR, Skleněný pokoj-ČR, Poslední aristokratka-ČR, Ledové království II. ve
3D, Pat a Mat ve filmu-ČR a republiková předpremiéra české filmové pohádky Zakleté pírko.
Tabulka návštěvnosti filmových představení za poslední tři roky:
Počet představení
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019

358
373
378
330

Počet návštěvníků
12.347
12.579
11.230
11.056

Příjmy ze vstupného
1,184.022,1,409.483,1,240.011,1,285.869,-

Dále byly v průběhu roku 2019 zajištěny další akce, jak komerčního, tak nekomerčního rázu.
Jednalo se např. o promítání pro Tříkrálové koledníky, Slavnostní večer k padesátiletému
výročí Kina 70 s výstavou a vydáním publikace, koncert Novoměstské filharmonie se sólistou
světového formátu Lukášem Vondráčkem, Jarní koncert Valanky (květen 2019), a nově
Valanka hraje na schodech, výroční akademie dobrušských MŠ, vystoupení žáků ZUŠ,
vystoupení souboru mažoretek, zahájení školního roku, Slavnostní večer k výročí rekonstrukce
kina, setkání s důchodci, VU3V (pořádá místní knihovna), pravidelné bohoslužby CB Bystré,
popáté akce filmový seminář "Dobrušská filmová klapka" s výstavou v Dobrušském pivovaře
a v malém sále SC-Kina70, Slavnostní akce ke Dni válečných veteránů, charitativní akce „Co
zažiješ ve Vietnamu?“ 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, další výstavy na malém sále, zkoušky divadelních i hudebních souborů apod.
Pro představu uvádíme přehled realizovaných koncertů a divadel v roce 2019:
24. 1. Vyhlášení nejlepších sportovců města
242 diváků
19. 2. Divadelní představení Smím prosit?
309
5. 3. Slavnostní pořad k výročí Kina 70
239
7. 3. Mottani-přednáška Duhová Afrika
371
7. 3. Mottani-přednáška Florida + Havaj
54
20. 3. Koncert Michal Pavlíček
251
23. 3. Michalovi Mazlíčci (Pragokoncert)
308
1. 4. DJC Švestka
305
28. 4. Koncert NOFI + Lukáš Vondráček
291
5. 6. Divadelní představení S nebo bez ?
309
24. 9. Divadelní představení Láska v přímém… 307
9. 10. Slavnostní večer města
309
29. 10. Divadelní představení S Tvojí dcerou ne 309
11. 11. Koncert Tomáše Bartoše
168
13. 11. Charitativní přednáška „Co zažiješ…?“ 129
25. 11. Divadelní představení Penzion pro…
309
18. 11. Vzpomínka na SAMET 89+výstava
175
28. 11. Barevná tma
229
4. 12. Vánoční koncert Bratří Ebenů
248
15. 12. Vánoční koncert Opočenky
246

bez vstupného
120.510 Kč
23.900 Kč
14.840 Kč
5.400 Kč
67.770 Kč
60.060 Kč
167.750 Kč
93.120 Kč
108.150 Kč
119.730 Kč
bez vstupného
120.510 Kč
25.200 Kč
12.900 Kč
120.510 Kč-přeloženo
bez vstupného
bez vstupného
121.520 Kč
22.140 Kč

Následuje tabulka počtu všech představení, návštěvnosti, celkových příjmů a výdajů za
poslední čtyři roky:
Počet akcí
Návštěvnost
Celkové příjmy
Celkové výdaje
Rok 2016
373
15.527
2,453.381,4,297.377,Rok 2017
389
16.189
2,600.802,4,729.968,Rok 2018
393
14.979
2,549.195,4,758.654,Rok 2019
352
15.102
3,196.856,5,765.360,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 2,053.000 Kč skutečnost 3,196.856 Kč – plnění 156%.
Rozpočtové výdaje 5,283.000 Kč skutečnost 5,765.360 Kč – čerpání 109%.

V průběhu roku 2019 se potvrdilo, že nový hrací profilu kina se osvědčil, takže jej nebylo
třeba výrazně měnit. Naopak vzhledem k nižšímu počtu představení byla zaznamenána vyšší
návštěvnost, a tím i tržby.
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. Zpravidla ve čtvrtek se
zároveň snažíme obohatit nabídku projekcí našeho kina o záznamy nejrůznějších koncertů,
toto je ovšem celkem výjimečná záležitost, kdy se cena dostává do částek od 200 Kč za
vstupenku.
Nepříliš často 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 2019 neměníme, ve
výjimečných případech hrajeme i pod tento stanovený limit. Mírný pokles návštěvnosti je
kompenzován nižším počten odehraných představení. Za rok 2019 jsme však měli 35 diváků
(v roce 2018 bylo 30) na projekci, při průměrném vstupném 111 Kč (pro srovnání dle údajů
Unie filmových distributorů je v ČR v kinech v průměru 34 diváků na představení, při
průměrném vstupném 147 Kč), což je při srovnání se statistikou UFD průměrná návštěva
vyšší než průměrná návštěvnost kin v ČR.
Závěrem ještě jeden statistický údaj: Z 234 sledovaných kin v ČR je Kino 70 Dobruška
na 153. místě (v roce 2018 154).
V letošním roce, a to v roce 50. výročí od otevření Kina 70 budeme usilovat o celkové
zvýšení návštěvnosti (pevně doufáme spolu s distributory), hlavně zvýšenou nabídkou pro
místní školská zařízení, ale i pro veřejnost.
Naším společným přáním i pro následující rok 2020 je udržení stávající vysoké kvality, a
to i technické provozovaní 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 a aktivním podílem na Oslavách výročí 700. let od první písemné zprávy o městě
Dobrušce.

V Dobrušce dne 10. února 2019

Pavel Štěpán, Zdeněk Friml

Zpráva o činnosti vlastivědného muzea v Dobrušce za rok 2019
1. Sbírky
Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2019 byl prohlédnut sbírkový
fond obrazů a mobiliáře v depozitu v Domašíně. 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.
V rámci spolupráce s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě jsme po schválení radou
města Dobrušky zapůjčili z našich sbírek dvanáct děl od Věry Jičínské na prestižní výstavu
Femme fatale. České umělkyně s pařížskou zkušeností, realizovanou ve výstavních prostorách
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v termínu od 8. 2. do 31. 3 2019.
Dále byly zapůjčeny dvě uhlokresby na výstavu Krajina skrytá uvnitř světa – Obrazy
Orlických hor, konanou v prostorách Galerie moderního umění v Hradci Králové v termínu 14.
11. – 2019 až 16. 2. 2020 a třináct betlémů na výstavu Betlémy a Vánoce v muzeu, realizovanou
v termínu 30. 11. 2019 – 1. 2. 2020 v Městském muzeu v Novém Městě nad Metují.
V roce 2019 byla také archivně zpracována pozůstalost po Josefu Kopeckém z Hlinného,
skladateli a dirigentovi Doberské kapely. Písemná pozůstalost nám byla věnována Milošem
Kolovratníkem z České Třebové ve dvou velkých banánových krabicích, obsahujících téměř 3000
položek. Šlo především o hudebniny, fotografie, dokumenty související s pohřbem, účetní knihy
záznamů hraní a zkoušek, korespondence týkající se rozesílání hudebnin, honorářů a doučování
mladých hudebníků, zápisky, deníky a nějaké publikace.
Sbírkový fond muzea se v roce 2019 rozrostl o 12 nových přírůstkových čísel (16 kusů) získaných
vlastním sběrem. Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7387 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.

2. Muzejní knihovna
Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální.
V roce 2019 zde bylo registrováno 198 čtenářů, kteří si vypůjčili 73 knih. Další desítky knih byly
zapůjčeny prezenčně badatelům. Do knihovny přibylo 23 knih, z toho 10 muzeum koupilo a 13
získalo darem. Celkem je v muzejní knihovně 7444 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.

3. Prezentace

Výstavy
Malý sál Společenského centra – Kina 70:
• Národní obrození v Podorlicku (2.-30. duben) – výstava k 250. výročí narození
F. V. Heka

Synagoga:
•
•

Lidové stavby Královéhradeckého kraje (červenec-srpen)
Hrátky z látky (28. září – 6. října) – tradiční výstava patchworku

Rýdlova vila:
Šikovné ruce (29. – 30. září) – výstava ručních prací
V měsíci červnu zapůjčilo naše muzeum vlastní výstavu Národní obrození v Podorlicku do
prostor Městského muzea v Letohradě.

Přednášky
Synagoga:
• O čižbě s Pavlem Světlíkem (22. ledna)
• Blázni a géniové (12. března) – přednáška Vladimíra Sochy
• Šifra mistra Dientzenhofera aneb Barokní kostely na Broumovsku (7. listopadu) přednáška Zdeňka Zahradníka se světelnými obrazy, divadelními prvky a závěrečnou
hypotézou
Rýdlova vila – Klub seniorů (leden – duben)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak se slaví Vánoce v Mexiku (Vladimír Svatoň) - 7. ledna
Setkání se starostou Ing. Petrem Lžíčařem - 14. ledna
Skrytá nebezpečí jedlých hub (Pavel Světlík) - 21. ledna
Autem napříč Svatou zemí (Vladimír Svatoň) - 28. ledna
Tasmánie (Milič Světlík) - 4. února
Kolik je Dobrušce let? (Jiří Mach) - 11. února
Mayské památky (Vladimír Svatoň) - 18. února
Co nového v sociální péči (Simona Dolková) - 4. března
Řím (Josef Frýda) - 11. března
Dobrušské okamžiky 20. století ve filmu (Jiří Mach) - 18. března
50 let dobrušského kina (Pavel Štěpán) - 25. března
Smích našich předků (Jiří Mach) - 1. dubna
Ekvádor (Milič Světlík) - 8. dubna
Závěrečné setkání - velikonoční (Tomáš Cvejn) - 15. dubna

Kostel Sv. Ducha:
•

Komentovaná prohlídka výstavy, zvonice a interiéru kostela Sv. Ducha Stanislavem
Kupkou

Cestopisné přednášky osobností o exotických zemích
Malý sál Společenského centra-Kina 70 (pořádáno ve spolupráci s městskou knihovnou):
• Aljaška a západní Kanada (26. února) – přednáška Jiřího Jůzla
• Safari (2.dubna) – přednáška RNDr. Petra Rybáře
• Altaj (12. listopadu) - přednáška Vladimíra Lemberka

Koncerty
Synagoga:
• Koncert mezinárodní skupiny Yale Strom Trio (12. června)
• Muzeum umožnilo konání 11 koncertů Základní umělecké školy v Dobrušce
• Již tradiční a mimořádně úspěšný Vánoční koncert amatérského zpěváka a muzikanta
Zdeňka Svědíka s Petrou Markovou a Eliškou Lelkovou (27. prosince)
Mimořádné a tradiční akce
U příležitosti 250. výročí narození Františka Vladislava Heka 11.dubna byl uspořádán Den
Františka Vladislava Heka, kdy byl veřejnosti a školám umožněn bezplatný vstup do domku
F. L. Věka, do historické radnice a sklepa měšťanského domu čp. 14.
Podobná akce proběhla 18. května, kdy u příležitosti Mezinárodního dne muzeí byly
bezplatně otevřeny všechny expozice Vlastivědného muzea v Dobrušce.
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. Dařila se i spolupráce s Orlickým týdeníkem, kde vyšlo několik
propagačních článků k akcím organizovaným muzeem.
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.
4. Publikační činnost
Bylo vydáno třetí číslo Dobrušského vlastivědného almanachu v počtu 300 kusů.
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79874,00
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příjem
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Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2019 celkem 9855 platících návštěvníků, což je o 1467
méně než v roce 2018, z toho domek F. L. Věka 5022 (pokles o 756), radniční věž 3045 (pokles o
344), muzeum 1064 (pokles o 439), expozici vojenské geografie 724 (nárůst o 72). Za vstupné do
expozic bylo vybráno 274 160 Kč, tedy o 81 513 Kč méně než v roce 2018.
V synagoze se uskutečnilo osm kulturních pořadů pořádaných muzeem. Shlédlo je 243 platících
zájemců, kteří zaplatili za vstupné 7 738 Kč. Při třech cestovatelských přednáškách ve
Společenském centru Kina 70 bylo od 143 návštěvníků vybráno dobrovolné vstupné ve výši 3 516
Kč. Z uvedených čísel je zřejmé, že se jednalo o průměrně úspěšný rok s průměrnou návštěvností
a tržbami.
Výtěžek pronájmu kluboven v Rýdlově vile činil 13 600 Kč, za suvenýry se utržilo celkem 66 274
Kč.

