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Renata Greiner, ilustrátorka měsíce ledna
Narodila se v roce 1953, grafička a malířka, původem Královédvoračka. Po srpnu  1968 

odešla do Německa, kde studovala na Vysoké umělecké škole v Mohuči. Po absolvování ško-
ly pracovala samostatně pro různá trikfilmová studia a pro ZDF; vytvářela koncepty a kreslila 
animované příspěvky. Zkušenosti a dovednosti z práce pro animovaný  film využívala později 
ve své volné tvorbě, když přesídlila do Mnichova. 

Její  základní  malířskou  technikou  je  akvarel  malovaný  poměrně  suchými  barvami  na 
suchém papíru,  což ji  umožňuje až nadfotograficky přesné znázornění.  Pro tvorbu pozadí 
a různých efektů používá stříkací pistole (air-brush) a často aplikuje do obrazů objekty z ta-
veného kovu. Jemné odstíny barev a spojení surrealismu, manýrismu, akribického realismu 
a grafické abstrakce nechá  diváka  často myslet na „lehkost bytí“. Ráda pracuje na velkých 
tématických cyklech, kde prozrazuje smysl pro koncept. 

Od roku 1996  trvale pobývá zase i ve své rodné vlasti, kde se také úspěšně prezentuje vý-
stavami v mnoha galeriích a muzeích. 

CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

Cena benzinu stále stoupá 
Ceny benzinu v Královéhradeckém kraji leden 2010:
Shell Hradec Králové  benzin 31,40 Kč nafta 29,40 Kč
průměr benzin 30,11 Kč nafta 28,44 Kč
Tank ONO Trutnov benzin 26,90 Kč nafta 25,90 Kč

Kvůli státu dluží každý Čech 112 tisíc korun
Státní dluh České republiky prudce vzrostl. Každý občan České republiky už dluží 112 tisíc 

korun, a to včetně nemluvňat. Může za to růst státního dluhu, který se vyšplhal na rekordní 
částku 1,178 bilionu korun. Informovalo o tom ministerstvo financí.

Legenda odešla – zemřel Ivan Medek
Chartista, komentátor Rádia Svobodná Evropa a kancléř exprezidenta Václava Havla Ivan 

Medek zemřel ve věku 84 let. Medek, původním povoláním muzikolog, v roce 1978 emigro-
val do Rakouska. 

Sníh ochromil Česko
Meteorologové sice před vydatným sněžením varovali s dostatečným předstihem, přesto bí-

lé přívaly 8. ledna ochromily velké části republiky. A bohužel si vyžádaly i jeden lidský život. 
V Třešti na Jihlavsku zkolaboval při uklízení sněhu čtyřiašedesátiletý muž. Přestože mu na 
pomoc přispěchali záchranáři i policisté, muže se již nepodařilo oživit. 

Sníh komplikoval  hlavně dopravu,  kvůli  nehodám byla  dokonce  na čas  zcela  uzavřená 
dálnice  D1  mezi  Olomoucí  a  Ostravou.  Neprůjezdné  byly  i  další  hlavní  silniční  tahy, 
o menších okreskách ani nemluvě. Nejhorší situace byla  na Moravě, hlavně v Jihomoravském 
a Zlínském kraji. Zlínská radnice dokonce kvůli zimní údržbě svolala krizový štáb, který na-
konec částečně uzavřel některé parky. Na Ostravsku pak pohotovost vyhlásili i hasiči.

Našemu městu se tato kalamita docela vyhnula, napadlo sice menší množství sněhu, ale do-
pravní situaci to nijak neovlivnilo.
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Novoroční ohňostroj letos radnice zrušila
Letošní novoroční ohňostroj se rozhodli  radní města zrušit.  V roce,  kdy krize postihuje 

i naše město, bylo nutno vážit každou korunu v rozpočtu, a tak si na takovouto oslavu počká-
me do dalších  let, kdy se finanční situace města zlepší. 

Město schválilo plán prevence kriminality
I přes výhrady Mgr. Ivana Bartoše schválili 

zastupitelé města Plán prevence kriminality do 
roku 2011. Mgr. Bartoš měl  připomínky pře-
devším k tomu,  že materiál  je  příliš  obsáhlý 
a nekonkrétní. Žádnou podporu ke svým při-
pomínkám  ale  nezískal.  Plán  tak  byl  bez 
problémů  přijat.  Jeho  vytvoření  bylo  jednou 
z podmínek pro přidělení krajské dotace na ne-
dávno dokončené skateboardové hřiště u zim-
ního stadionu. Plocha s překážkami vznikla ve 
dvou etapách, celkové náklady se pohybovaly 

kolem milionu korun. Část investice získala radnice ze státního rozpočtu díky tomu, že se za-
pojila do celorepublikového plánu prevence kriminality.

Sochorova vila u Penny nebyla zařazena mezi památky 
Ministerstvo kultury zamítlo žádost města Dvůr Králové nad Labem, aby byla bývalá So-

chorova vila  na Benešově nábřeží  zapsána do seznamu státem chráněných památek.  Sou-
časným majitelům tak už nic nebrání realizovat svůj stavební záměr a stavbu zbořit. Hlavním 

důvodem  zamítavého 
stanoviska  byl  stávající 
stav  nemovitosti  a  sku-
tečnost,  že  z  umě-
leckých  a  uměleckoře-
meslných prací se nedo-
chovalo  vůbec  nic.  To 
znamená,  že  faktická 
hodnota  již  neexistuje 
a historická urbanistická 
struktura  se  nachází 
v  tak  narušeném stavu, 
že již není co chránit.  

Architektonická  pa-
mátka je skutečně v de-
zolátním stavu. Když se 
na jaře 2008 začalo po-
prvé hovořit o možnosti 

její demolice, vyvolalo to mezi odborníky nepříznivý ohlas. Budovu totiž navrhovali význační 
čeští architekti třicátých let, Josef Gočár a Josef Grus. Na vnitřních výzdobách se podíleli vý-
tvarníci, kteří pro firmu Josefa Sochora pracovali, například František Kysela.

V  minulosti  sloužila  budova  jako  mateřská  škola,  v  devadesátých  letech  byl  objekt 
v rámci restituce vrácen, později změnil majitele.
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Ilustrační foto

Současný stav Sochorovy vily, jak zvenčí tak zevnitř, je natolik špatný, že  
žádost města o zapsání do seznamu státem chráněných památek byla zamítnuta

Městské 
události



Když se o případ začala zajímat média a otázku zachování vily řešili také zastupitelé, ob-
jevili se tu stavebníci. Ti během krátké doby odstranili poslední zbytky dřevěného obložení, 
které ještě upomínalo na původní slávu. Dnes už je secesní stavba vybydlená, náklady na re-
konstrukci by činily řádově miliony korun. Stejně tak je ve špatném stavu domek řidiče, který 
stojí v sousedství silnice, u parkoviště prodejny Penny. Také ten je považován z architekto-
nického hlediska za zajímavý. Obě stavby mají ustoupit změnám v nákupním areálu. Jedná se 
především o zvětšení parkoviště a vybudování nových nájezdů. Bude se také opravovat sou-
sední Mánesova ulice, rozšíří se prodejní plocha, která by se měla „protáhnout“ až do bývalé 
Tiby.

Obecní lesy se opět rozrostly
Město koupilo další zalesněné plochy, ponechá si je ve vlastnictví a své organizaci je pouze 

pronajme. Zastupitelé schválili nákup zalesněných pozemků v katastru obcí Zábřezí a Dou-
bravice. Jedná se  o plochy, které sousedí s městskými lesy. Celková plocha nové zeleně je 
téměř 30 tisíc čtverečních metrů, za které město zaplatí asi 296 tisíc korun. Vlastníkem zů-
stane město Dvůr Králové nad Labem, akciová společnost je bude mít pouze pronajaté.

Nákupem lesů dojde k scelení městského majetku, což přinese snížení nákladů při jejich 
udržování. Každý rok nakupuje další plochy od soukromníků a obecní lesy se tak táhnou od 
Doubravice až po Výšinku.   Upraveno z KD, 8. 1.

Příspěvek na provozování městské dopravy
Rada  města  schválila  poskytnutí  příspěvku  na  provozování  městské  dopravy  ve  výši 

2 094 000 korun pro rok 2010. Také schválila zařazení zdejší hromadné dopravy do systému 
integrované regionální dopravy kraje.

Královédvorská Arnika děkuje
Arnika děkuje majitelům obchodního centra ALENKA ve Dvoře Králové nad Labem za 

sponzorský dar. Takto získaná finanční částka potěšila především klienty a pacienty sociálních 
a sociálně zdravotních zařízení v katastru města,  pro které dobrovolnické sdružení pořádá 
několikrát ročně setkání nebo výlety, spojené s malým občerstvením a drobnými dárky. 

Dobré vybavení městské policie pomohlo při zimní autonehodě
V pátek 15. 1. v nočních hodinách požádal strážníky MPDK o součinnost operační dů-

stojník obvodního oddělení Policie ČR ve Dvoře Králové nad Labem. Sdělil, že u obce Bílé 
Poličany zůstala  rodina  s  malými  dětmi  trčet  ve  svém osobním voze  zcela  odříznuta  od 
okolního světa, zaskočena náhlým přívalem sněhu, který zcela ukryl silnici, po které cestova-
la. Jediným vozidlem, které měla v tu chvíli policie k dispozici a které je s to v těchto klima-
tických podmínkách projet téměř kamkoliv, bylo právě služební vozidlo Škoda Octavia Com-
bi, zařazené do vozového parku MPDK. Bez zaváhání  pomoc v součinnosti potvrdili a na 
místo se vydala čtyřčlenná hlídka strážníků MPDK. Po dlouhých minutách strastiplné jízdy se 
hlídka  na  místo  skutečně  dostala  a  mohla  poskytnout  potřebnou  pomoc.  Na  místě  bylo 
zjištěno, že řidič vozidla sjel se svým vozem mimo komunikaci, která byla zcela ukryta pod 
sněhem. V době příjezdu hlídky se zapadlé vozidlo snažil vyprostit ochotný řidič traktoru, při-
volaný z nedaleké obce. Po dlouhých minutách snažení se podařilo vozidlo vyprostit a jeho 
posádka mohla pokračovat  cestě. Pokračovat pomalu a s nejvyšší opatrností.  

Jindřich Hauke, MP DK
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Bývalá Jednota, nyní Coop, jako první z marketů ukončila svůj provoz
Město  Dvůr  Králové  nad Labem má,  asi  jako jedno z  mála,  soustředěno  šest  marketů 

v malé vzdálenosti od sebe. V sobotu 30. 1. si „černého Petra“ vytáhla Jednota Coop, a její  
prodejna zůstala definitivně uzavřena. Jedná se o market, který byl v městě otevřen jako vů-
bec první, stál naproti autobusovému nádraží. V těsné blízkosti mu několik let konkurovalo 
Penny (dříve Plus) a navíc od prosince 2009 i nový Kaufland. 

Pilotní projekt pytlového sběru tříděného odpadu
Všichni známe kontejnery na tříděný odpad, které jsou rozmístěné po celém městě. Přesto 

však část odpadu, který by bylo nutno třídit, končí v popelnicích. Jedna z cest, jak lze třídění 
ještě zkvalitnit, je tzv. „pytlový sběr odpadů“. Znamená to, že domácnosti třídí doma odpad 
do jednotlivých pytlů a ty jsou v den odvážení komunálního odpadu - popelnic - odváženy 
současně, ale jako tříděný odpad. V první fázi byl tento způsob zkoušen v oblasti ulic 28. říj-
na, 5. května, Březinova, Drtinova a další v Městské Podstráni.

Akce  byla  realizována  v  rámci  projektu  Rozvoj  integrovaného  systému  nakládání 
s komunálními odpady s prioritou zvýšení efektivity separace využitelných odpadů (papír, 
plast, sklo, nápojové kartony, bioodpad),  s podporou grantu získaného od Královéhradeckého 
kraje.

Začal platit tzv. „chodníkový zákon“
Od ledna 2010 začala platit novela zá-

kon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích,  a  zejména  §  27,  který  nově 
upravuje  povinnost,  kdo udržuje  chod-
níky  přilehlé  k  jednotlivým  nemovi-
tostem ve městě. Dříve byl povinen udr-
žovat  chodník  přilehlý  k  nemovitosti 
vlastník přilehlé nemovitosti. Novela zá-
kona upravila tuto povinnost pro vlast-
níka příslušného chodníku, a to  v tomto 
případě  je  město  Dvůr  Králové  nad 
Labem. Tím se samozřejmě zvýšila ná-
ročnost organizace, která pro město za-
jišťuje  tyto  služby  (Technické  služby 

města).  Na  některých  chodnících  ve  městě  se  však  ihned  objevily  tabulky  s  nápisem 
„CHODNÍK SE V ZIMNÍM OBDOBÍ NEUDRŽUJE“. 
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Celkový pohled na již uzavřenou prodejnu
 Jednota Coop

Tady je tabulka příhodně umístěná k popelnicím

Nápisy ZAVŘENO



Snížení částek příspěvku na motorová vozidla
Od 1. 1. došlo na základě vyhlášky č. 451/2009Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

práce a sociálních věcí,  č. 182/1991Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů, ke snížení částek příspěvku na provoz motorového vozidla na rok 
2010.

Příspěvek na provoz motorového vozidla, poskytovaný jako jednorázová peněžitá dávka na 
období kalendářního roku, se snížil pro osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mi-
mořádných výhod III. stupně (ZTP/P) o 20 %, tj. 3.360 Kč u jednostopého vozidla a 7.920 Kč 
u ostatních vozidel. Pro osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných vý-
hod II. stupně (ZTP) o 50%, tj. 1.150 Kč u jednostopého vozidla a 3.000 Kč u ostatních vozi-
del.      Upraveno z NKR.

Město poskytuje občanům kompostéry
Město  Dvůr  Králové  nad  Labem  poskytlo  občanům  možnost  pronajmout  si  plastové 

a dřevěné kompostéry na likvidaci bioodpadu na svých zahrádkách. Jednalo se o pokračování 
projektu  Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady. 

Nájemné  činilo  100  Kč  za  plastový  kompostér  o  objemu  400  l,  250  Kč  za  plastový 
kompostér o objemu 720 l, 130 Kč za dřevěný kompostér o objemu 1000 l a 160 Kč za dřevě-
ný kompostér o objemu 2000 l. Jednalo se o jednorázové nájemné za celou dobu trvání ná-
jemního vztahu. Nájemní smlouva se uzavírala na dobu 5 let. Po ukončení této doby pronájmu 
přešel  domovní  kompostér  z  vlastnictví  pronajímatele  do  vlastnictví  nájemce  bezúplatně. 
Upraveno z NKR.

Společenská rubrika
V měsíci lednu byl uzavřen ve Dvoře Králové nad Labem 1 sňatek na Staré radnici.
V měsíci lednu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 26 lidí, z toho bylo 16 dvorských ob-

čanů, 8 mužů a 8 žen.
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili  při životních jubileích v lednu 17 ob-

čanů s gratulací  a kytičkou.  Ve stejném období oslavil  1 manželský pár  stříbrnou svatbu, 
5 manželských párů zlatou svatbu a 1 svatbu diamantovou. Na Staré radnici bylo slavnostně 
přivítáno 16 novorozených občánků našeho města.

Dne 1. 1. zemřel předseda svazu diabetiků pan Miroslav Beličák. Čest jeho památce. 
   Za výbor SD  jednatel Luděk Erben

Zemřel  Stanislav Bělovský
Dne 4. 1. zemřel ve věku nedožitých 88 let pan Stanislav Bělovský. Nepatřil jsem k jeho 

osobním přátelům, ale občas jsem ho potkával, většinou na Benešově nábřeží,  a spolu s jeho 
ženou a dalšími přáteli jsme připravovali almanach k výročí průmyslové a obchodní školy. 
S jeho synem, také Stanislavem, jsem několik let hrál v místním mužstvu košíkové. V roce 
2004 jsem se s panem Bělovským setkal, aby mi vyprávěl pro naše noviny  o své fotbalové 
kariéře a vůbec o královédvorském fotbalu ve 40. letech minulého století. Ale dozvěděl jsem 
se také, že v roce 1941 maturoval na zdejším gymnáziu a že se rozhodl pro studium profesury 
tělesné výchovy a francouzštiny. Byla ale válka a vysoké školy byly zavřeny. Začal tedy své 
vysokoškolské studium až po válce, ale ze zdravotních důvodů je musel ukončit.
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Ve 40. letech dvorské divizní mužstvo mělo vynikají-
cí úroveň a dosáhlo řady výborných výsledků. V letech 
1939  a  1940  byl  Stanislav  Bělovský  členem  do-
rosteneckého  mužstva,  které  vyhrálo  přebor  okrsku 
(kraje), ale to už nastupoval i za B a A mužstvo dospě-
lých, takže se stávalo, že někdy absolvoval za jediný 
den (neděli) tři zápasy.

Za  své  nejlepší  zápasy  označil  pohárové  zápasy 
s pražskou Slavií (1:5 a 3:8), po nichž mu tehdejší bran-
kář Slavie a později reprezentačního mužstva Finek na-
bízel přestup do Slavie,  a pak divizní zápas v Mladé 
Boleslavi. To bylo v prvním jarním kole, po podzimu 
bylo mužstvo NSK Mladá Boleslav na prvním a Dvůr 
na posledním místě divizní tabulky. Dvůr tehdy v Mla-

dé Boleslavi zvítězil zejména díky skvělému výkonu Bělovského.
A teď si dovolím připomenout, že já, tehdy primán jaroměřského gymnázia, který se do té do-
by o sport příliš nezajímal, jsem se stal návštěvníkem dalšího mistrovského zápasu dvorských 
fotbalistů. Hrálo se na Hrubých lukách a nemýlím-li se, Dvůr hostil v tabulce druhou Úpici. 
A zase vyhrál. Když jsem o tom s panem Bělovským mluvil, řekl jsem mu: Pamatuji si to jako 
dnes, měl jste na sobě černé tričko se znakem Dvora. Ale on mě opravil - modré tričko. A pak 
vzpomínal na své spoluhráče a kamarády a smutně konstatoval: „Z tehdejší jedenáctky jsem 
zůstal jen já.“ A teď tedy odešel i on, poslední z generace „zlatých let“ dvorské kopané. Zů-
stane už jen v našich vzpomínkách.        Miroslav Puš, KL

Rozloučení se sestrou Aninkou Hladíkovou
V minulých dnech jsme se dozvěděli zprávu, která nás všechny naplnila  smutkem. Sokol-

ské řady opustila v pondělí 4. 1. dlouholetá členka Sokola Dvůr Králové nad Labem sestra 
Anna Hladíková.

Sestra Hladíková byla pilnou cvičenkou oddílu žen. Účastnila se všech akcí, které oddíl 
pořádal.  S  velkou  chutí  nacvičovala  na  všesokolské  slety  i  na  další  veřejná  vystoupení.
Vždy ochotně přiložila ruku tam, kde bylo potřeba. Několik let pracovala na letním sokol-
ském táboře na Ježkově jako kuchařka.      Mgr. Pavlína Špatenková

Zastupitelstvo města dne 21. 1.
- schválilo zadání zpracování technického auditu provozování vodárenské infrastruktury 
- uložilo RM zajistit hrazení vodného a stočného přímo na účet města uzavřením dodatků ke 
smlouvám na dodávku pitné vody a o odvádění odpadních vod s odběrateli,  se kterými je 
uzavřena smlouva o dodávce 
- schválilo iniciování finanční kontroly ve společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr 
Králové n. L., spol. s r. o., týkající se určování výše vodného a stočného, včetně jeho využí-
vání touto společností, provedené příslušným finančním ředitelstvím
- schválilo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),   fi-
nanční dotaci ve výši 200.000,-- Kč  pro Městskou nemocnici, a. s., ve Dvoře Králové nad 
Labem na zajištění provozu dětské LSPP v roce 2010
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KULTURA  

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Ples absolventů tanečních kurzů
Dne 8. 1. byl každoroční ples absolventů tanečních kurzů, hrála kapela Reflex a samozřej-

mě nesměli chybět taneční mistři Luboš Štěp a Jitka Štěpová. 

Divadlo Járy Cimrmana opět ve Dvoře 
Králové nad Labem 

V pondělí 11. 1. uvedlo Divadlo Járy Cimrmana 
z Prahy svoji divadelní hru České nebe. I když stej-
nou hru uvedli  i  v loňském roce,  bylo představení 
zcela vyprodáno. Naposledy jsme ve Dvoře Králové 
viděli Ladislava Smoljaka.

Loutková scéna Klíček
Dne 17. 1. uvedla loutková scéna Klíček hru Čaro-

děj Habakuk.

Divadlo z Litvínova
V úterý  19.  1.  uvedlo  Docela  velké  divadlo 

z Litvínova hru  Gangsteři z městečka. Komedie 
o jednom malém městečku, kde až do včerejška 
se nic  nedělo,  a ode dneška se v něm zločinci 
a novináři jen hemží. Hráli David Suchařípa, Ro-
man Štolpa, Zuzana Dřízhalová a další.

Zábavný pořad pro žáky základních škol
Dne 21. 1. proběhl další zábavný a poučný 

pořad pro žáky 1. stupně základních škol pod 
názvem Řecké báje. Pořad uvedli Jan Přeučil 
a Eva Hrušková.

Hudební show pro žáky základních 
škol

Dne 27. 1. proběhla hudební show pro žá-
ky  1.  stupně  ZŠ 5  angeles.  Dívčí  skupina 
5 angels je o tanci a radosti ze zpívání.

Cyklus Pojďte s námi do divadla
V neděli  31.  1.  uvedla  DAP – divadelní 

agentura  Praha  pohádku  z  cyklu  –  Pojďte 
s námi do divadla. Pohádka se jmenovala O chytré princezně. Pohádkový muzikál o prin-
cezně, která kvůli svému milému  dokáže přelstít i čerta. 

Ohlédnutí za 20. jubilejním reprezentačním plesem Hankova domu
V pátek 22. 1. se uskutečnil jubilejní 20. reprezentační ples Hankova domu, který již tra-

dičně  otevírá  plesovou sezonu  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem.  V průběhu večera,  kterým 
provázela Eva Kvasničková, vystoupila s Isis křídly skupina orientálních tanečnic Zafirah. 
Bouřlivý aplaus sklidila skupina tanečníků z Hořic, kteří si říkají ART rosa. K tanci hrál již 
tradičně zlínský Marathon Band Dušana Mathona, který rovněž doprovodil hlavního hosta ve-
čera, českého krále jazzu a swingu Laďu Kerndla.    Zuzana Čermáková
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Zuzana Dřízhalová a David Suchařípa

Účinkujícími byli i přítomní žáci škol
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Městská knihovna Slavoj
Pěkné blahopřání do nového roku

Škola naruby aneb Ani den bez čtení
Ve dnech 4. 1. - 29. 1. probíhala Škola naruby. Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli  

moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Toto motto projektu Celé 
Česko čte dětem vyzývá všechny rodiče, aby četli svým dětem každý den aspoň 20 minut. 
Čtenáři se zapojili do projektu s deníčky pod názvem Škola naruby, které sloužily k zazna-
menání všech přečtených knih a čtecího času. A proč právě Škola naruby? Protože děti, které 
pohádku poslouchaly, měly možnost rodičům čtení oznámkovat a to, jak jistě víte, ve škole 
nelze.  

Přednáška  o cestování kolem světa
Dne 6. 1. se uskutečnila přednáška Kolem světa aneb Cestování nejen za zvířaty, „Himálaj 

není jen led a sníh“ - RNDr. Petr Rybář.  Jednalo se o pásmo diapozitivů a zvukových na-
hrávek, které obdrželo Cenu Hanzelky a Zikmunda za rok 2003. Pásmo seznámilo s expedicí 
českých ekologů do severoindického Ladakhu – „Malého Tibetu“. Cestopisná přednáška o ho-
rách, pastevcích a lámech v Ladakhu a Zanskáru. 

Každoroční pasování prvňáčků 
Od 29. 1. začalo opět jako každoročně pasování prvňáčků za čtenáře knihovny za účasti 

krále Abecedníka I. a Pidižly.

Královédvorské listy vzpomínají na svůj začátek
Před 20 lety
Nedávno jsme si připomínali, a stále ještě připomínáme, 20. výročí událostí, které nás od 

totalitního  komunistického režimu znovu navrátily  do  společenství  svobodných,  demokra-
tických zemí. Jen si dovolím připomenout i jedno menší výročí, které ale s tím velkým úzce 
souvisí. Právě před dvaceti lety, 30. ledna 1990, vyšlo totiž první číslo Královédvorských 
listů, tenkrát ovšem ještě pod názvem Královédvorské fórum.. Jeho vydavatelem bylo Koor-
dinační centrum Občanského fóra ve Dvoře Králové, redaktorem Jan Schwarz. Byly to po 
více než čtyřiceti letech první svobodné noviny vydané v našem městě.  A byl o ně obrovský 
zájem! Držím v ruce to  historické první číslo.  Jsou to čtyři  stránečky obyčejného papíru, 
značně zažloutlé, jedna černobílá fotografie a obrázek prezidenta Masaryka. Redakce se obra-
cí na čtenáře, aby je seznámila s posláním novin, je tu dále informace o celostátním sjezdu 
Občanského fóra, článek dr. Ondřeje Humla o úloze OF (Quo vadis, OF...?), vysvětlení, proč 
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je  v  názvu  slovo  fórum,  text  Ing.  Vladimíra  Klímka  Svoboda  a  nezávislost,  příspěvek 
dr. Humla o tvorbě životního prostředí, informace o volbách, poznámka Jiřího Vítězníka s do-
pravní tematikou a několik drobnějších upozornění a informací včetně informace Z policejní-
ho bloku..

Nynější místostarosta a tehdejší mluvčí OF, prof. Vasil Biben, přispěl do 1. čísla textem na-
zvaným Asi by nebylo s kým. Posuďte jeho platnost po dvaceti letech.

Asi by nebylo s kým, Vasil Biben
Vzdalujeme se ode dní vzrušených i slavnostních. Vznešené vášně pomíjejí, i revoluce pře-

chází do všedních dní. Bude nám procházeti ještě mnoha peripetiemi.
Na ulicích, v kancelářích, v dílnách, domácnostech i hospodách však vášně neustávají, jen  

se nám trochu proměnily. I ony zevšedněly a staly se méně vznešenými a slavnsotními, jaksi  
zpřízemněly.

Dál  chodíme městem do práce,  na nákupy,  za starostmi a potkáváme samozřejmě lidi,  
spoluobčany, známé i přátele; na malém městě hodně známých, přátel i „přátel“. Všichni  
jsou dnes svobodnější a demokratičtí.

V poslední době mě stále častěji zastavují jedni i druzí, kromě rady a dobrého nápadu ještě  
častěji upozorňují, informují, našeptávají, osočují, pomlouvají, černí, špiní.. Všimněte si, kolik  
jen pro to máme výrazů. Onen krad, ten zase bral úplatky, jiný donášel, další pochleboval  
a dělal kariéru, tamten na to nemá, není odborník atd, atd. Takových je mnoho, někdy se může  
až zdát, že víc nežli všech ostatních.

Není možné o tom nepřemýšlet, není možné se vyhnout i skeptickému pohledu. Cožpak ta  
minulá éra, chcete-li éra budování socialistmu, reálného socialismu, rozvinutého socialismu,  
nás všechny nebo téměř všechny tak hrozně poznamenaly?

Ne, vážení spoluobčané, přátelé, známí! Nemůže být pravdou, že jsme byli téměř všichni  
zkorumpovaní a bezcharakterní, že jsme dělali jen „kariéru“. Skeptici mě asi označí za bez-
nadějného optimistu. Domnívám se, že v tomto je třeba optimistou být - jinak nelze.

Jinak by totiž nebylo s kým...                                             Miroslav Puš a Vasil Biben
Před 10 lety
Po deseti letech už bylo skoro všechno jinak. Název Královédvorské listy, 16 stránek, kva-

litní papír, barevné fotografie, vydavatel J. Pišta a spol., společnost s r. o., tiskárna Typ Tisk.  
Na první stránce dvě fotografie, první - „otcové zakladatelé“ novin L. Dusil a V. Biben, druhý 
vydavatel J. Pišta a já jako redaktor (od roku 1992). V úvodním článku Slavíme desáté naro-
zeniny jsem popsal vznik novin a jejich prvních deset let existence. Objevily se i pravidelné 
rubriky - programy Hankova domu a kina Svět, Společenská kronika, verše K. Malého, Astro-
nomické okénko, Jednou větou, Víte,. že..., program sportovních akcí na příští měsíc, spor-
tovní  výsledky z minulého měsíce,  Z policejního bloku,  Středisko Junáka hlásí.  J.  Marek 
z Hořic vyprávěl o cestě do Říma a setkání s papežem, v novinkách ze ZOO informoval ing. 
K. Čihák. Kromě toho do prvního čísla roku 2000 (datum vydání stejně jako  v roce 1990 by-
lo 30.1.), přispěli Mgr. T. Mikyska, A. Valášek, P. Špatenková, P. Hak, I. Tesař, O. Huml,  
M. Kitnar, J. Šípková, J. Pavlíková, L. Hušek, T. Otradovský, J. Holejšovská, V. Nýdr. Jako 
ukázku toho, co a jak jsme psali, jsem vybral Dobré předsevzetí M. Kitnara. A všimněte si ce-
ny tohoto čísla, je 6 Kč, tedy stejně jako dnes. Nezdražili jsme!
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Městské muzeum

Za doklady do muzea
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem opět uvítalo ve středu 20. 1. v zákulisí 

nadšence z dějepisného kroužku Historia na gymnáziu. Tentokrát byly v centru zájmu nejrůz-
nější historické doklady a dokumenty.  Pro studenty dvorského gymnázia, nadto zapojené do 
příprav výročního almanachu pro 120. výročí, bylo zvláště příjemné setkání s průkazkou Klu-
bu českých turistů se jménem významného místního profesora z let 1895-1909 PhDr. Jana 
Kropáčka. Něco dnes už jen pobaví, jako např. výuční list s nadpisem List za vyučenou... Jiné 
doklady doplňují atmosféru své doby, např. průkazka Svazu proletářských bezvěrců z r. 1929 
nebo  tehdy  nesmírně  významný  List  domovský, základ  administrativního  zařazení  do 
společnosti. Studenti si tak prohloubili  znalosti historie prostřednictvím regionálních materiá-
lů.

Volfovo rodinné loutkové divadlo
Neděle 10. 1. Kašpárkovo pometlo zametlo
Neděle 31. 1. Na stříbrné pavučině

Loutkářský soubor Klíček
Sobota 23. 1. maňásková scéna O lesním krmítku

Cestopisná přednáška manželů Mervartových
Čtvrtek 14. 1. byla přednáška manželů Mervartových o vápencových skalních útvarech na 

Slovensku.

Rozhovor s Františkem Kalenským k jeho připravované výstavě
Rozhovor vedla Mgr. Alexandra Jiřičková

V únoru (5. 2.) začne v městském muzeu Vaše autorská výstava. Na co se můžeme těšit?
Výstava by měla být průřezem celoživotní tvorby od studií přes životní zastavení a změny  

až po současnost. To samo o sobě dává širokou škálu výtvarné činnosti. Uvidíte kresby, které  
jsem měl vždy rád, protože jsou základ všeho. Dále tam bude grafika, oleje, tempery, kombi-
nované techniky, asambláže, koláže, roláže apod. Do koncepce výstavy bude také začleněna 
„Křížová cesta“, která je vystavena v galerii městského muzea. Celkově se bude jednat o 40 –  
50 prací.
Sleduji Vaši práci řadu let a vždy mě překvapíte něčím novým. Kde čerpáte inspiraci?

Inspiraci čerpám především ze života,  ze životních příhod ať už osobních,  nebo přátel.  
Samozřejmě hodně mě ovlivňuje i práce v Husově domě, kde dělám arteterapii. Tam se se-
tkávám s mnoha osudy. Ať chci, nebo nechci, tak se nad nimi musím zamýšlet. Potom se už ta-
kovým myšlenkovým přerodem vytvoří příběh, který dále transformuji do výtvarného pojetí.  
Ale samozřejmě mě inspiruje i nádherné okolí Dvora, jeho meditativní kouty, které mám rád  
a do kterých chodím. Takže jak říkám, svět je plný inspirace, myslím si, že o ni není nouze.
Zmínil jste arteterapii. Můžete nám tento obor trochu přiblížit?

Arteterapie,  jak  uvádí  slovník,  je  léčba  uměním.  Má  dvě  formy.  Pasivní  –  to  je  když  
s klientem procházíte výstavními síněmi a galeriemi a necháváte na něj působit jednotlivá dí-
la. Jenom ten klid a obsah výtvarných prací na něj působí a to můžete potom aplikovat do  
„léčby“. Potom je aktivní. To je, když se terapeut metodicky zabývá klientem a systematicky  
ho vede určitými tématy a barevnostmi. Dá se říct i určitou výtvarnou zkušeností, kterou klient  
získává dál v jakési harmonii duše. Někteří klienti se někdy nedokážou vyjádřit verbálně, tak  
se vyjádří výtvarně. A potom se práce klienta analyzuje a použije se pro další léčbu ve spolu-
práci s psychiatrem.  
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Jak jste se k arteterapii vůbec dostal?
Dostal  jsem se  k ní  v USA.  Tam všichni  teenageři,  včetně  mých  synů,  mají  zkušenosti  

s alkoholem a kouřením. Diskutovali jsme na toto téma v rodině. Potom jsem objevil takový  
dobrovolný klub pro mladé, které tehdy organizoval stát. Začal jsem tam docházet a dělat  
s nimi výtvarné práce. Následně jsem začal navštěvovat nějaké kurzy, protože mě to začalo  
samotného zajímat. Pak v Čechách jsem se díky práci v Husově domě dostal ke studiu artete-
rapie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 
Na to jsem se Vás chtěla zeptat. Jaké to je, po tolika letech se zase vrátit zpátky do 

školních lavic?
To je vždycky problém. Ale musím říct, že obsah studia byl natolik zajímavý, že jsem se ne-

musel nutit biflovat nějaké poučky. Studium bylo sebezkušenostní. To znamená, že my sami,  
studenti s profesory, jsme dělali analýzy na svých obrázcích. Někdy to bylo až hororové. Ne-
chtěli jsme věřit tomu, co jsme nacházeli v obrázcích za symboliku. Říkali jsme si, to snad  
není možné, že se dá takhle z obrázku vyčíst to, co člověk měl už dávno vytěsněné nebo zapo-
mněl. 
Vy teď učíte arteterapii na Univerzitě Hradec Králové. Jaký jste učitel?

Studentům dávám široké pole působnosti, hlavně dávám důraz na smazání rozdílů mezi stu-
dentem a profesorem, aby ta důvěra byla hodně silná. Protože stejným způsobem se potom  
musí jednat s klientem. Takže částečně teorie, částečně praxe. A myslím si, že učím dobře, vy-
cházím z obsahu seminárních prací mých studentů. Většina z nich nevěděla, do čeho jde, a te-
prve během výuky je obor zaujal. 
Opustíme arteterapii a vrátíme se k umění. Jaké další projekty chystáte?

Realizace dalšího projektu ještě není zcela určitá. Ale chtěl bych udělat ještě jednu výstavu  
ve Dvoře Králové nad Labem na Staré radnici. Měly by to být akvarely a lavírované kresby,  
které jsem ještě nevystavoval. Koncepce se teprve rodí, musím to ještě dopilovat.
Otázka na závěr. Máte nějaké předsevzetí do nového roku?

Předsevzetí si dávám hodně, ale většinou se mi je nepodaří dodržet. Takové ty, že nebudu  
kouřit, nebudu se přejídat, to má po Vánocích každý. Ale nejdůležitější je předsevzetí, že se  
budu intenzivně věnovat tvorbě, protože to mě naplňuje. Přestože svou práci, kterou dělám  
v Husově  domě,  mám  rád,  chci  ji  částečně  opustit  a  věnovat  se  hlavně  volné  tvorbě.  
Uvidíme…
Curriculum vitae

František J. Kalenský (*10.2.1945) patří k nejznámějším výtvarníkům našeho města. Vystu-
doval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, kde navštěvoval obor grafika. Od druhé 
poloviny 70. let soukromě studoval u sochaře Jindřicha Vielguse v Praze. 

V roce 1984 emigroval přes Rakousko, Dánsko a Belgii do USA. Po návratu z ciziny se 
usadil  opět  ve  Dvoře  Králové  nad Labem.  V současné  době se kromě své  tvorby věnuje 
i  arteterapii  ve výchovném ústavu Husův domov na oddělení  drogové závislosti  mládeže. 
Stejný obor vyučuje na Univerzitě v Hradci Králové na katedře speciální pedagogiky.

Uspořádal řadu výstav po celé republice. Ve výstavní činnosti pokračoval i v USA. Jeho 
práce byly k vidění v Seattlu, Vancouveru, New Yorku nebo Sacramentu.

I v zahraničí je jeho tvorba ceněna. Reprezentativní místnosti vídeňské firmy Johann Krie-
sel a spol. zdobí velká monumentální malba koně, vodní nádrž ve West Seattle-Charlestonu 
dekoruje monumentální malba „Cirkulace“, která získala první cenu nadace banky Rainier. 
Socha nazvaná „Kufr vzpomínek“, která byla vyznamenaná uměleckou ligou Mercer Islandu, 
a  sousoší  „Gladiátoři“  jsou  trvale  vystaveny  v Garden  of  Art  v Bellinghamu.  Bellevue 
Museum of Art vlastní asambláž „Ekologická tragedie“.
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ZOO Dvůr Králové

V zoologické zahradě jsou ještě pořád Vánoce
Mezi oblíbené výletní cíle patří návštěva svátečně osvětlené Zoologické zahrady ve Dvoře 

Králové nad Labem. Vánoční  zoo se pravidelně uskutečňuje v prosinci  a  v lednu. Králo-
védvorská zoo akci zavedla v roce 1997 jako první v Evropě. Podle tohoto vzoru se pak za-
čaly konat obdobné události i ve většině ostatních českých zoologických zahrad. Vzorem při-
tom byla Zoo Cincinnati v americkém Ohiu.

Nyní se až do 31.1. konal třináctý ročník Vánoční zoo. Celá zahrada byla nádherně osvětle-
na tisícem barevných žároviček a nazdobena. Poté lákala k návštěvě osvětlených tropických 
pavilonů. Zvláště za silných mrazů vstoupí návštěvník doslova do jiného světa. K nejnavště-
vovanějším pavilonům určitě patřil Ptačí svět s novými expozicemi pro orangutany a hulmany 
a pavilon šelem s rodinkou psů hyenových. Samec se samicí a všech šest mláďat bylo přestě-
hováno do expozice v průchodu pavilonu,  takže návštěvníci  mohli  dobře pozorovat jejich 
úžasný společný život a výchovu štěňat. Některé z expozic lze sledovat pomocí televizní ka-
mery. Vánočně osvětlen byl i hotel Safari. Také sportovní vyžití v hotelovém bowlingu bylo 
zpestřením pro návštěvníky.

ŠKOLY  

Úspěch žákyně ZŠ Schulzovy sady na zimní olympiádě dětí a mládeže
V době od 31. 1. - 5. 2. se konaly v Liberci Hry 

IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR. Jako jed-
na ze závodníků reprezentovala Královéhradecký 
kraj žákyně 8. C ZŠ Schulzovy sady Nikola Zdrá-
halová. Soutěžila v rychlobruslení, a to ve čtyřech 
disciplínách. Ve všech vybojovala medaili. V zá-
vodech na 3 kola a ve sprintu zvítězila a získala 
zlaté medaile, v závodě na 500 m přidala bronz za 
3. místo a vše završila třetí zlatou medailí za ví-
tězství ve víceboji.     Mgr. Alena Dušková

Světluška pomohla i dvorským dětem
V Základní škole a Praktické škole ve Dvoře 

Králové nad Labem se prostřednictvím grantové-
ho příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu 

ze sbírky „Světluška“ podařilo zajistit nové pomůcky pro rozvoj hmatového vnímání žáků 
s těžkým zrakovým postižením. Chodníček,  klíče, hmatové kostky, kastlíky pro budulínky se 
staly každodenní součástí  výuky rozumové, smyslové,  pracovní a rehabilitační tělesné vý-
chovy. Prstové barvy jsou cenným pomocníkem při výtvarné výchově.

Na gymnáziu proběhl Den otevřených dveří
Ve středu 13. 1. proběhlo na Gymnáziu Dvůr Králové n.L. Odpoledne otevřených dveří, na 

němž byli zájemci seznámeni s průběhem přijímacího řízení pro příští školní rok. 
I když byl vloni nový způsob podávání tří přihlášek ke studiu na středních školách většinou 

zainteresovaných kritizován, letos se celá anabáze beze změny zopakuje. Je to prý kvůli ob-
jektivnějšímu posouzení nového systému. Při třech možných přihláškách a počtu míst, která 
jsou žákům základních škol  na  školách  středních  k dispozici,  pokládáme za  zbytečné  or-
ganizovat přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd ZŠ. Do nové třídy čtyřletého studia budeme pro-
to přijímat podle předchozího prospěchu na základní škole. Zvýhodněni budou úspěšní soutě-
žící v předmětových olympiádách a žáci ze třídy s rozšířeným vyučováním matematiky  a pří-
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rodovědných předmětů. Obě tyto třídy mají na vyšším stupni gymnázia podle našeho školního 
vzdělávacího programu stejné učební osnovy. Další loňskou novinkou je tzv. zápisový lístek, 
který žáci dostanou na své základní škole a který slouží jako doklad o výběru střední školy. 
Povinností zákonných zástupců žáka je totiž předat zápisový lístek té střední škole, na níž 
chce jejich dítě skutečně studovat,  a to do pěti  dní od doručení rozhodnutí,  že je na tuto 
střední školu přijato. 

Do primy šestiletého gymnázia, kam jsou přijímáni žáci ze 7. tříd ZŠ, budou také letos při-
jati bez přijímacích zkoušek všichni uchazeči, kteří v předchozích třech pololetích prospěli 
s vyznamenáním. Ostatní budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky ve 
čtvrtek 22. dubna 2010. Zájemcům nabízíme před přijímacími zkouškami konzultace z těchto 
předmětů. Přihlášky ke studiu musí být středním školám doručeny, stejně jako v minulosti, do 
15. března.       RNDr. Vladimír Hušek

SPORT  

Gábina Vognarová zazářila v Mnichově
Počátkem letošního roku vyhrála Gábina druhý mezinárodní závod Grand Prix Plzeň, kde 

si zajistila postup na IWK Mnichov a mistrovství Evropy v Norsku. Teprve šestnáctiletá stu-
dentka, závodnice a členka SSK Rapid Plzeň, kde má pro svůj sportovní růst velmi dobré ma-
teriální podmínky a související zázemí, vyhrála v silné konkurenci sobotní i nedělní závod 
v juniorské kategorii v Mnichově. 

Hokej

Z Náchoda si Dvoráci odvezli gólový nášup
Když v utkání krajské hokejové ligy Náchod - Dvůr Králové otevřel skóre dvorský útočník 

Dušička, mohlo se zdát, že Dvoráci budou na ledě rivala sahat po bodech. Byla to jejich po-
slední radost v zápase.  Domácí výsledek otočili v poslední minutě první třetiny,  ve druhé 
zvýšili na 3:1 a v závěrečné části deklasovali Dvůr rozdílem třídy. Nebýt dvorského gólmana 
Bárty prohráli by víc než 7:1. 

Neuvěřitelný obrat hokejistů Dvora
Opravdu  nevídaný  kousek  se  povedl  hokejistům  Dvora  Králové  nad  Labem  v  bitvě 

s  Novým Městem.  S  lídrem krajské  ligy  na  stadionu  pod  Hankovým domem prohrávali 
v 52. minutě už 1:4 a někteří diváci začali opouštět tribuny. To ovšem byla velká chyba, pro-
tože tak přišli o fantastický závěr domácího mužstva. Dvoráci pěti trefami za sedm a půl mi-
nuty otočili výsledek a zvítězili 6:4.

Karate

První medaile karate v roce 2010
V neděli 31. 1. se v pražské sportovní hale Lužiny konal Pražský pohár, soutěž s meziná-

rodní účastí, které se zúčastnilo 280 soutěžících ze 45 českých a 8 zahraničních klubů. Trenér 
Šimon přivezl na soutěž 6 závodníků pro zápas kumite. Ve starších žácích do 39 kg zápasili 
Pavel Pilař a Matěj Kopecký, Pilař vybojoval stříbrnou medaili, Kopecký skončil na 4.místě. 
Kristýna Drápalíková mezi staršími žákyněmi obsadila 3.místo. Mezi dospělými nad 18 let 
zápasili v kategorii do 67 kg Lukáš Vaňatka, který získal pro klub další bronzovou medaili, 
a Josef Sýkora, který v nejpočetněji obsazené kategorii nad 75 kg vybojoval rovněž bronz. 

První letošní soutěž lze hodnotit velmi pozitivně, v 6 závodnících královédvorský klub zís-
kal 4 medaile a dvě čtvrtá místa. Ukázalo se, že ve Dvoře Králové roste další úspěšná genera-
ce závodníků, kteří navážou na početné úspěchy svých starších kolegů. 

Text Petr Kocmánek
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Florbal

Regionální turnaj ve florbale
V hale ve Strži se 24. 1. uskutečnil regio-

nální turnaj žáků ve florbale. Sešli se tu kraj-
ské výběry žáků ve florbale.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Svaz důchodců ČR, o.s., Městská organizace Dvůr Králové nad Labem
Před rokem byla založena Městská organizace Svazu důchodců ČR, o.s. Cílem jejího za-

ložení je mimo zájmovou, kulturní, osvětovou a vzdělávací činnost také podpora oprávněných 
požadavků důchodců. V rámci těchto činností jsme uspořádali zájezdy do Starých Hradů, sta-
ré a nové budovy Národního muzea v Praze,  besedu s vedením města Dvora Králové nad 
Labem a rovněž „otevřené setkání“ s radní Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví paní 
Dr. Janou Třešňákovou na téma Kvalita a dostupnost zdravotní péče v kraji. Dále byly usku-
tečněny dva semináře – besedy k problematice práv a povinností spotřebitelů a pacientů.

Mimo tyto  činnosti  byl  založen v rámci  naší 
městské organizace Aktivizační výbor pacient – 
senior  se záměrem podpořit  eventuální  založení 
Výboru  pacientů  Královéhradeckého  kraje,  aby 
občané – pacienti cítili podporu v případech, kdy 
nejsou spokojeni  s lékařskou službou nebo čin-
ností zdravotních pojišťoven.

Naše  činnost  by  nebyla  možná  bez  finanční 
podpory  rady  města,  Rady  Královéhradeckého 
kraje a také soukromých subjektů jako generální-
ho ředitele Juta,  a.s.,  a firmy J.  Pišta,  s.r.o.,  za 
kterou naše městská organizace touto cestou vy-
slovuje veřejné poděkování.               

Václav Krejcar, předseda svazu důchodců

Tříkrálové sbírka  - díky všem 
koledníkům i dárcům

I letos se konala ve dnech 6. 1. - 10. 1. v na-
šem  městě  Tříkrálová  sbírka.  V  rámci  České 
republiky je to už podesáté. Někteří jste potkali 

koledníky v ulicích města, někoho z vás oslovili přímo u dveří domu či bytu. V pátek dokonce 
procházeli náměstím Tři králové i s velbloudem.

Slavení události příchodu Tří králů do Betléma je úzce spojeno s Vánocemi a podobné je 
i vnitřní poselství – rozdávání lásky. Vánoce nám skýtají mnoho příležitostí tuto výzvu napl-
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ňovat a stejně tak i Tříkrálový svátek. Mnozí jste přispěli finančně do pokladničky České cha-
rity, mnozí jste darovali dětem sladkosti.  Darem může být i několik minut času, které ko-
ledníkům věnujete, vyslechnete jejich zpěv a třeba je i pochválíte. Oni si to nepochybně za-
slouží. Na koledu se totiž několik dní předem připravovali, sháněli pláště a lepili koruny, obě-
tovali svůj volný čas a pohodlí za cenu, že přinesou až ke dveřím našich příbytků betlémské 
radostné poselství. Letos se pro službu Tříkrálové sbírky přihlásilo 22 skupin (každou musí 
doprovázet pověřená dospělá osoba). I přesto se nepodařilo obejít všechny ulice města.

V našem městě celkem 22 skupinek Tříkrálové sbírky vybralo celkem téměř 79 tisíc korun. 
Děkujeme za vaše dary, vstřícnost a ochotu, s jakou sbírku podporujete. Ať je vám odměnou 
radost z toho, že váš dar má pro druhé velkou hodnotu.      Za Farní charitu sestra Ludmila

ZAJÍMAVOSTI

Od nového roku se U Slunce nekouří
Zajímavý start do nového roku zvolili provozovatelé známé restaurace U Slunce, stali se 

prvními ve městě, kteří nabízejí zcela nekuřácké prostředí. Od 1. ledna se ve všech prostorech 
restaurace po celý den nekouří. Dosud tu měli zákaz kouření v době podávání obědů jako 
v řadě jiných restaurací. Nyní tu už popelníky na stolech nenajdete. Kuřáci, kteří si svoji ciga-
retu  nemohou  odpustit,  musí  mimo restauraci.  Provozovatelé  pro  ně  připravili  zastřešené 
místo na zahrádce. Pro děti tu například vybaví dětský koutek v prostorách salonku s pře-
balovacím pultem. 

Teplota klesla na - 20°C
V úterý 27. 1. jsem na svém teploměru naměřil v 8.30 

hod. teplotu - 20°C. Tato hodnota byla naměřena na běž-
ném lihovém teploměru, Klicperova ulice 2485.

Počasí v lednu
V první dekádě byly ranní teploty kolem -9°C, přes den 

se  pohybovaly  kolem  -1°C.  8.  1.  začal  padat  sníh  od-
poledne a padal celou noc. V celé republice vznikla sně-
hová kalamita nazvaná Daisy. V dalších dnech začalo do 
sněhu pršet a vznikala ledovka. Ke konci měsíce přišly ark-
tické mrazy s teplotou kolem -20°C.

Expedice Dakar s dvorským pivem brázdila

Jižní Ameriku
Pětice terénních motocyklů vezla královédvorský Tam-

bor  závodníkům  známé  rallye.  Expedice  Dakar,  kterou 
pořádal  Martin  Trojan,  zastupující  motocyklovou  firmu 

KTM, se setkala s českými závodníky Rallye Dakar 2010. Královédvorský pivovar Tambor 
vybavil expedici nejen lahvovým, ale také sudovým pivem s výčepním zařízením. Na regio-
nálním nápoji si tak pochutnali rovněž někteří jezdci známé motoristické soutěže.

Jak soudili zločiny naši předkové
Zločiny nejsou výdobytkem moderní doby. Vrahové, zloději a podvodníci provází lidstvo 

od nepaměti. Dokladem o zločinech dob dávno minulých jsou smolné knihy. Jednu z nich se 
podařilo zachránit ve Dvoře Králové nad Labem. Z této smolné knihy uvádí Bedřich Machek 
v sobotním vydání Krkonošského deníku na pokračování zajímavé příběhy- Jak soudili zloči-
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ny naši předkové ve středověku. Zde je ukázka s pořadovým číslem 7 z 9.1., přejatá v plném 
znění.:

Místem, kde člověk vždycky najde peníze, jsou mlýny. To si v květnu 1593 říkal šafář Kryš-
tof. Díky své funkci věděl, kolik povozů mířilo do mlýna v Podharti. Mlynář Jiřík si musel při-
jít na pěkných pár zlatek. Jenomže mlynář je chlap jako hora, navíc má syna. Sám je ne-
zvládne.

Nejlepším místem, kde člověk našel kumpány na práci i lotrovinu, je a bude krčma.  A tak  
pozval na džbánek piva Fabiana Wolfa, jeho syna Jiříka. Slovo dalo slovo a ještě než jim  
šenkýřka stavěla na dubový  stůl  třetí  džbán,  dohoda byla  jistá.  „Ještě  vezmeme Michala  
Feyka, vyzná se ve rvačce a sílu má také. Můj Jiřík si poradí se zámkem, kdybychom na něja-
ký narazili. Sebereme peníze a zmizíme někam do Kladska,“ navrhnul Fabian.

Pod rouškou noci, když měsíc příliš nesvítil, se vydali k domku podharťského mlynáře. Šli  
na jisto. Pár dní předtím zašel Jiřík Wolf do mlýna a mezi řečí se od mladého mlynářova  
synka dozvěděl, kdy chodí doma spát a že na peníze mají bytelnou truhlici.  Do domku se  
dostali snadno, stačilo vyháčkovat nepříliš kvalitní uzávěru dveří. Mlynář asi zbytečně šetřil.

Přesila byla znát. Mlynáře Jiříka, jeho ženu i syna svázali. V truhlici je čekala pěkná kupa  
mincí. Snad ani tolik peněz nečekali. Rozdělili si lup a domluvili se, kde se sejdou, aby si  
domluvili další „akci“. Jenomže všechno nakonec dopadlo úplně jinak. Kryštof šafář si mys-
lel, že se před cestou ještě může posilnit v krčmě. Netušil ale, že se podařilo mlynáři dostat se  
z pout a zburcovat městské biřice. Ti vyrazili do ulic. A šafář byl jedním z těch, kteří neuměli  
vysvětlit, odkud má najednou tolik peněz. Navíc mlynář si zlatky značil vyškrábanou značkou.

I když byl šafářem, skončil na mučidlech. Jak se skřipec natahoval a oheň mu pálil tělo,  
přiznával Kryštof, jak to všechno bylo a kdo mu s loupeží pomáhal. „Ve středu po neděli Jubi-
late (12. května) Kryštof na trápení vyznal, že spolu s Fabianem Wolfem, Jiříkem synem jeho  
a Michalem Feykem se dostali do domku Jiříka mlynáře podharťského. Jeho, manželku  a sy-
na svázali a sebrali jim peníze,“ zapsal soudní písař. Netrvalo dlouho a na mučidlech své při-
znání soudnímu dvoru podali i zbylí lotrové. Verdikt nemohl být jiný. Byli odsouzeni ke ztrátě  
hrdla mečem, které provedl místní kat několik dní po jejich odsouzení. Při popravě jakoby sly-
šeli veselý klapot podharťského mlýna.

Černá kronika
Krádež ledvinky - Nepozornosti řidiče dodávky využil ve středu na parkovišti u místního 
supermarketu neznámý zloděj. Zatímco řidič nakládal zboží, lapka otevřel nezajištěné dveře 
spolujezdce a z přihrádky palubní desky ukradl ledvinku s osobními doklady, doklady od 
vozidla, penězi a platební kartou. Okradený škodu vypočítal na 60 tisíc korun. 
Krádeže ve městě -  Neznámý zloděj odcizil v domě v Purkyňově ulici potraviny  v ceně přes 
5.000 Kč. V obchodě se šperky způsobil neznámý pachatel škodu asi 15.000 Kč. Neznámý 
zloděj  odcizil  ze  sklepní  kóje  domu  v  Macharově  ulici  předměty  v  hodnotě  53.000  Kč. 
V domě ve Slunečné ulici odcizil zloděj šperky a finanční hotovost v hodnotě asi 12.000 Kč.
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Obrazová kronika měsíce ledna
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Lednový příděl sněhu Výška sněhu byla skoro 30 cm

Libušina ulice byla jednosměrná Zasněžená auta

Nezaměstnaní uklízejí náměstí Zapojena byla i technika

Sníh má však i své kouzlo Tady jsou zase jiné tvary
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Palackého ulice Sochy na náměstí se sněhovým přídělem

Sníh bylo nutno shazovat i ze střech Kupy sněhu na náměstí

Vánice způsobila i sněhové závěje Kupy sněhu i u rodinných domků
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Domek pro řidiče u Sochorovy vily na Benešové  
nábřeží

Pohled z čelní strany na domek řidiče

Zbytek truhlářské díly v Legionářské ulici. Ustoupí  
bytové výstavbě

Celkový pohled na prodejnu Jednoty

Pohled na zamrzlý Pušův splav Zajímavé ledové ozdoby domů




