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Ivana Černá, ilustrátorka měsíce července
Narodila se v roce 1955 a vystudovala SPŠ kamenosochařskou v Hořicích (1970 - 1974). 

Dále pak pokračovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (1975 - 1979) obor výtvarná 
výchova - český jazyk.

Věnuje se jak samostatné výtvarné činnosti, tak i pedagogické dráze, je ředitelkou ZUŠ ve 
Dvoře.  Ve své vlastní tvorbě pracuje převážně v keramice. Spolupracovala se svým mužem, 
akademickým sochařem Jaroslavem Černým, spolu  s ním  i vystavovala (např. 1999 Kohou-
tův dvůr Dvůr Králové nad Labem). Samostatnou výstavu měla v květnu 2004 v galerii Na 
Houpačce ve Dvoře Králové nad Labem.

CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

ODS, TOP 09 a Věci veřejné podepsaly koaliční smlouvu
V pondělí dne 12. 7. podepsaly strany trojkoalice ODS, TOP 09 a Věci veřejné slavnostně 

koaliční smlouvu. Nic nebrání presidentu ČR Václavu Klausovi, aby jmenoval novou vládu. 
Kabinet premiéra Fišera tak mohl na svém posledním zasedání ukončit svoje 14 měsíční půso-
bení. 

Tradiční cesta českého premiéra na Slovensko
Novopečený český premiér Petr Nečas odjel v pondělí 19. 7. na svou první zahraniční cestu 

v roli předsedy vlády. Netradiční bylo, že do Bratislavy za novou premiérkou Ivetou Radi-
čovou a později za prezidentem Ivanem Gašparovičem dorazil autem. Důvod? Prý úspory. 

Konec doživotní imunity, rozhodla nová vláda
Na svém prvním zasedání  v červenci  2010 Nečasův kabinet schválil  návrh na omezení 

imunity.  Když poslanec zpronevěří miliony a soud mu prokáže vinu,  jde za mříže.  Pokud 
ovšem nemá kliku a nesedí v českém parlamentu. Má-li totiž ve sněmovně dobré přátele, ne-
musejí ho vydat k trestnímu stíhání. A v tom případě se kriminálu vyhne navždy. Tuhle ab-
surdní specialitu české ústavy se rozhodla změnit Nečasova vláda. Dne 21. 7. schválila návrh, 
který ruší doživotní a přestupkovou imunitu. Schválit ho musí 120 poslanců a pak třípětinová 
většina senátorů. Bez podpory opozice se tedy ODS, TOP 09 a VV neobejdou. Nečas, který 
zákon označil za průlomový, chce se sociálními demokraty jednat. Je tu konečně příležitost 
omezení imunity prosadit a já jsem přesvědčen, že zdrcující většina zákonodárců ho podpoří.

Pozn. kronikáře. Byl to jen populistický povolební tah. K dalšímu hlasování již nedošlo, 
a tak imunita poslanců v plném rozsahu trvá nadále.

Začíná nová éra stáčení piva do plastových lahví
Dalším pivovarem,  který  začal  stáčet  svoje  pivo  do dvoulitrových plastových  lahví,  je 

Braník. Po Starobrnu, Březňáku, Zlatopramenu či Primusu v tomto balení pivaři najdou další 
oblíbenou značku Braník. Důvod je jednoznačný, mezi spotřebiteli přestává převládat názor, 
že pivo a plast k sobě nepatří. Vyplynulo to i z průzkumu, který si nechaly Pivovary Staropra-
men zpracovat. Lidé si kupují pivo v PET lahvích z 81 procent kvůli praktickým výhodám 
tohoto balení – objemu, pohodlnému nákupu a nerozbitnosti. (poznámka kronikáře - nevím, 
jestli to není průzkum proto, aby pivovar mohl stáčet pivo do plastu). 

Lidé se často u piva v plastových lahvích obávají jeho kvality a chuti. Skutečnost je ovšem 
taková, že pivo v těchto lahvích má identické chuťové i kvalitativní parametry jako pivo ve 
skleněných lahvích. K typu výrobku je to podle mého názoru dostačující obal, nicméně z hle-
diska ochrany výrobku je ho možné přirovnat k zelené skleněné láhvi, kde kvalita piva vydrží 
méně.
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Zrušení období mimořádných klimatických podmínek
Na  základě  návrhu  ředitele  Hasičského  záchranného  sboru  Královéhradeckého  kraje 

a v souladu s vyhláškou č.3/2002 vyhlásil  hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír 
Franc k 8. 7. období mimořádných klimatických podmínek.

Dne 26. 7. bylo toto období zrušeno, protože zvýšené riziko výskytu požáru s ohledem na 
zprávy hydrometeorologického ústavu pominulo.

Na Masarykově náměstí nyní pracují také archeologové
Rekonstrukce  centra 

města  se  dostala  do  další 
fáze.  Nyní  tu  chodci  mo-
hou  vidět  shrbené  posta-
vičky, které pomalu a opa-
trně  odhrabují  a  ometají 
zeminu.  Začal  archeolo-
gický průzkum, který pro-
vádí  společnost  Labrys. 
Výzkumné  práce  se  do-
tknou jak centrální plochy 
náměstí,  tak  i  přilehlých 
komunikací.  V první  plo-
še, naproti současné radni-
ci,  byly  odkryty  základy 
původně  barokní  školy, 
která  zde  stála  až  do 
19. století. Mimo to je zde 

možné vidět různé úrovně historických dlažeb, na nichž můžeme sledovat proměny techno-
logií dláždění.

Ve výkopu pro plynovod vedoucím v chodníku na východní straně náměstí, před městským 
úřadem,  byla  nalezena  úroveň  pozdně  středověkého  dláždění  provedeného  z  valounů 
uložených do jílovité vrstvy. 

Na náměstí se stále jezdí vyznačeným koridorem  u bývalé Reginy. Jedna část je určena pro 
auta, druhá pro chodce. Ti ale často nedbají na označenou cestu, a chodí vedle jedoucích aut. 
Protože koridory nejsou široké,  může tak dojít  ke střetu s  vozidly.  Obavy byly zbytečné, 
k žádné kolizi mezi chodcem a vozidlem nedošlo.
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Odkryté středověké dláždění před starou radnicí

Panorama náměstí při rekonstrukci Reginy a plochy náměstí

Městské 
události



Víkendové omezení provozu v ulici J. Hory
Součástí probíhajících stavebních prací na náměstí T. G. Masaryka byla i rekonstrukce ply-

novodu. V chodníku na východní straně náměstí provádí tuto rekonstrukci vlastník zařízení - 
VČP Net, s.r.o. V sobotu a neděli 3. - 4. 7. došlo díky této rekonstrukci k omezení dopravy 
v ulici J. Hory. Překop komunikace byl proveden vždy jen v jedné její polovině. Provoz od 
pošty do náměstí tak byl  s určitým omezením zajištěn a  nepřerušen. 

Další víkendové omezení provozu ve spodní části náměstí
V  sobotu  a  neděli 

17.-18. 7. došlo v jiho-
východní části náměstí 
T.G.Masaryka,  u vjez-
du  do  ulice  Švehlovy, 
k  omezení  dopravy. 
Majitel  plynovodu  - 
VČP  Net,  s.r.o.,  zde 
prováděl  rekonstrukci 
svého zařízení.  Nutný 
překop komunikace byl 
proveden,  stejně  jako 
v  ulici  J.  Hory,  vždy 
jen v jedné její polovi-
ně.  Provoz  z  náměstí 
ke kruhovému objezdu 
tak byl s určitým ome-
zením  po  celou  dobu 

provádění prací zajištěn. 

Město má víc variant obchvatu
Podle předsedy finančního výboru je třeba vybrat jeden z nich, jinak bude dvorská radnice 

zbytečně investovat peníze. Zastupitelé na svém posledním jednání schválili koupi rohového 
domu ve Vrchlického ulici. Městskou pokladnu to bude stát 2,8 milionu korun.

Důvodem koupě je plánovaný obchvat města ve směru z Hostinného na Trutnov. Ten by 
měl vést právě silnicí ve Vrchlického pod nemocnicí. Rohový dům ale zasahuje do vozovky 
a vadí jejímu případnému rozšíření.

Předseda finančního výboru Michal Sacher ale doporučil, aby město nemovitost zatím ne-
kupovalo. Město má tři varianty řešení silnice z Hostinného, mělo by se nejprve rozhodnout,  
kterou upřednostní. Řešíme tři varianty, ale žádnou pořádně. Zastupitelé už jednou, v květnu, 
koupi domu právě z tohoto důvodu odložili a chtěli o nutnosti koupě jednat. Jak vyplynulo 
z odpovědi vedoucího oddělení evidence majetku Milana Tučka, jedná se o nejnižší možnou 
cenu. Pokud by nedošlo ke schválení, majitelé by dům rekonstruovali a pozdější koupě by by-
la možná dražší.

Jak připomněl zastupitel Jan Bém, nedávno zastupitelé koupili jiný dům, v Kotkově ulici, 
tedy na další plánované trase. Zajímal se proto, jak vůbec situace vypadá. V době, kdy na 
radnici působil, o této dopravní situaci jednali, teď má dojem, že se kolem obchvatu nic nedě-
je.

Michal Sacher se k námitkám připojil a zdůraznil, že stále chybí konečná varianta. Město 
tak možná zbytečně nakupuje nemovitosti, které nebude v budoucnu potřebovat.   

Upraveno z KD, 15. 7.
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Město hledalo auditora pro tělovýchovu
Město už zahájilo  hledání  firmy pro zpracování  nezávislého auditu hospodaření  tělový-

chovné jednoty (TJ) za rok 2009. Začalo se tak plnit usnesení posledního zastupitelstva, které 
řešilo přidělení dotace na sport. Jednota opakovaně nesplnila podmínky, kterými město přidě-
lení přibližně tří milionů korun podmínilo. Zastupitelé proto uvolnili pouze část peněz, aby 
mohla činnost sportovních oddílů pokračovat. Protože audit, který si TJ objednala, nesplnil 
zákonem dané náležitosti,  rozhodli  zastupitelé,  že  tentokrát  auditora  vyberou sami.  S  vý-
sledkem se chtějí zastupitelé seznámit v září, kdy se sejdou ve svém volebním období napo-
sledy. Pokud se ukáže, že hospodaření tělovýchovné jednoty je v pořádku, dojde k vyplacení 
zbývajícího, přibližně jednoho a půl milionů korun.    KD, 19. 7.

Nový projekt pro národnostní menšiny město nepodpořilo
Zastupitelé nepodpořili opakovanou žádost občanskému sdružení Naděje - Klub vzdělávání 

pro menšiny. Neschválili ani přidělení nebytového prostoru, ani vyplacení požadované dotace 
půl milionu korun.

Začátkem roku se na město obrátil se žádostí o dotaci jednatel společnosti, který chtěl ve 
městě otevřít kancelář pro podporu a vzdělávání příslušníků národnostních menšin,pro lepší 
využití volného času jako pomoc pro lepší začlenění do společnosti. Požadoval dotaci ve výši 
čtyř milionů korun. Neuspěl. Na město nedávno obrátil znovu. Tentokrát jménem sdružení, 
které vzniklo v dubnu letošního roku. Nyní žádal o dotaci půlmilionovou. Ta by měla pokrýt 
vybavení klubovny nábytkem, hudebními nástroji, učebními pomůckami, počítači a chod kan-
celáře.  Cílem sdružení  je  poskytování  podmínek  pro  vyšší  vzdělanost  menšin,  především 
v oblasti výuky cizích jazyků, hudební vzdělanosti a výchovy, obecné a kulturní vzdělanosti. 
Sdružení se chtělo zaměřit na spádové oblasti Trutnov, Hořice, Jičín a Dvůr Králové.

Už v lednu rada města odpověděla na žádost, že na území města působí řada neziskových 
a příspěvkových organizací, které se této problematice věnují. Například je to nízkoprahové 
centrum  pro  děti  a  mládež  Střelka,  které  se  věnuje  národnostním  menšinám,  dětem 
ohroženým společensky nežádoucími jevy nebo ze společensky vyloučených komunit. Cent-
rum jim nabízí program, který odstraňuje finanční, společenské, časové a prostorové bariéry. 
Účast je zdarma, nutností není žádná pravidelná docházka. Ve městě působí také RIAPS, na 
ZŠ Schulzovy sady jsou vyrovnávací třídy.     Upraveno z KD, 10. 7.   

Sběrný dvůr zneužívají firmy
Jedním z problémů, který řešili zastupitelé města, je zneužívání sběrného dvora podnikatel-

skými subjekty. Zatímco občané mají možnost sem dávat věci zdarma, firmy si musí likvidaci 
odpadů zaplatit. K zneužívání sběrného dvora podnikateli podle některých zastupitelů sku-
tečně dochází. Kontrolní výbor proto dostal za úkol provést přezkum činností souvisejících 
s provozem sběrného dvora se zaměřením na přezkum evidence osob, které sběrný dvůr vyu-
žívají.  

Díky úspěšné sbírce se bude zraněnému Honzovi žít lépe
Vloni v létě se vážně zranil Jan Vodochodský, český reprezentant v supermotu, který   v le-

tech 2005 a 2006 obsadil na mistrovství Evropy v motokrosu vždy bronzovou příčku. 
Od té doby Honza, po ztrátě hybnosti dolních končetin a částečně i rukou, bojuje v rámci 

možností o zlepšení svého zdravotního stavu. Přátelé na Honzu v žádném případě nezapomně-
li a rozhodli se uspořádat finanční sbírku. Celá akce dopadla nečekaně dobře; připojili se jak 
jezdci endura České republiky, tak osobní Honzovi přátelé a v neposlední řadě velký počet ne-
známých dárců. Sbírka trvala přibližně tři měsíce a celková vybraná částka činí 157 tisíc ko-
run.
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Vytvoří provizorní koridor pro pěší
Rekonstrukce Masarykova náměstí od konce měsíce července pokračovala pracemi na kon-

strukčních vrstvách v severovýchodní a jihovýchodní části náměstí. Dělníci zde postupně ulo-
žili štěrkodrť a mechanicky zpevněné kamenivo.  Práce skončily začátkem srpna v souvislosti 
s uvolněním prostoru, na kterém provádí ČEZ výměnu parovodu. Od pondělí 9. 7. začalo 
stavební hemžení v druhé části chodníku před úřadem. Z náměstí se tak lidé na městský úřad 
nedostali, přístup byl možný z ulice Komenského průchodem pod základní školou. Omezení 
bylo delší dobu.    Upraveno z KD, 31. 7.

Dům měl narušenou statiku, hasiči evakuovali dvacet lidí
Při stavebních pracích u jednoho z objektů na náměstí T. G. Masaryka se ve čtvrtek od-

poledne provalila betonáž do sousedního domu, u kterého došlo k narušení statiky. Na náměstí 
tak zasahovali královédvorští profesionální hasiči. Z narušeného objektu evakuovali dvacet li-
dí a zajistili místo havárie. Na místo byli povoláni technici plynárenské společnosti a vodovo-
dů a kanalizací, kteří uzavřeli hlavní přívody plynu a vody do domu.

Statik, který prohlédl všechny byty a místnosti, konstatoval částečné poškození v jednom 
z bytů,  kde  byla  popraskaná a  narušená zeď.  Nájemníkům bylo  doporučeno přestěhování 
jinam po dobu opravy. Na místě zasahovala také městská policie, která zajistila dům před 
možným vstupem nepovolaných osob.   Upraveno z KD, 31. 7.

Služby ve městě

Velkoobchod Šebrle, s.r.o.
Na Slovanech byl od 7. 7. otevřen velkoobchod 

potravin s rozvozem pro zákazníky. Velkoobchod 
provozuje firma Šebrle, s.r.o., cash & cary. Velko-
obchod je  v  prostoru  bývalé  Tiby Slovany.  Pro 
velkoobchod bylo třeba stavebně upravit část are-
álu, práce trvaly několik měsíců. Provozovna se 
sem  přestěhovala  z  Heydukovy  ulice  vedle 
Dřevotvaru. 

Opravna obuvi a koženého zboží
V ulici Riegrově má provozovnu pan Zbyněk 

Škoda,  který  provádí  opravy  obuvi,  koženého 
a sedlářského zboží a batohů a dalších výrobků z kůže.

Nová prodejna OZIP v Tylově ulici
V Tylově ulici byla otevřena nová prodejna zdravotnických potřeb. Obchod poskytuje také 

poradenskou službu a servis pro potřeby zdravotně postižených. V prodejně je možno zakou-
pit invalidní vozíky a další potřeby pro zdravotně postižené. Vedoucí prodejny je paní Irena 
Vlčková a majitelem pan Petr Iljev.

Společenská rubrika

Noví občánci města
V červenci  se v našem městě narodilo 15 občánků, z toho 6 chlapců a 9 děvčat.

Sňatky
V měsíci červenci bylo uzavřeno 11 sňatků na radnici a 9 sňatků v hospitalu v Kuksu.

Úmrtí
V měsíci červenci zemřelo 18 lidí, z toho 11 bylo dvorských občanů (4 muži a 7 žen).
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Sbor pro občanské záležitosti
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červenci 23 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu 
a 4 páry zlatou svatbu.

Rada města
- odvolala v souladu s § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, paní Olgu Nedvídkovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mlá-
deže Jednička, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ke dni 31. 7. 2010. 

KULTURA  

Vyšlo Vlastivědné čtení číslo 8 řada 4
Vlastivědné čtení vyšlo dne 9. 7. a mělo následující obsah: 
- 36. arcibiskup pražský a primas český Mons. Dominik Duka 
- T. G. Masaryk a Dvůr Králové nad Labem 
- Jubilea: Komenský, Psotnička, Moravec, Söllner, Jarolímek, Geisler, Viták 
- Stavba sokolské tělocvičny 
- Stanislav Veselý senior se zasloužil o fotodokumentaci města před sto lety 
- Pochod hladu a smrti v únoru 1945 
- Památníky padlých Královédvoráků ve válkách 
- Krásná kniha o Tešnovské přehradě a regulaci Labe v našem městě 
- Češi pod císařským praporem pomáhali okupovat Bosnu a Hercegovinu 
- Šestnácté Dny R. A. Dvorského 
- Bratři Antonín Pavel a František Wagnerovi - nové informace z vídeňského archivu 
- Ohlasy čtenářů z Bílé Třemešné, Bílých Poličan, Doubravice, Lanžova a Vilantic 
- R. A. Dvorský, královédvorský pivovar a krasavice Erika Klazarová 

Letní koncerty u Hankova domu
Ve středu 14. 7. se uskutečnil první letní promenádní koncert před budovou Hankova domu. 

Své skladby tu přednesla dechovka Podzvičinka pod vedením Karla Semeráka se svými zpě-
váky. Jednalo se o příjemný oddechový podvečer.

Knihovna Slavoj

Knihovna nabízela jazykové kurzy
Další možnost rozšířit si své jazykové dovednosti nabídla městská knihovna Slavoj. Do 

konce srpna se mohli  zájemci hlásit  na kurzy němčiny, 
francouzštiny a italštiny. Byly určeny jak začátečníkům, 
tak  pokročilým.  Už  tradičně  také  otevíral  Slavoj  kurz 
angličtiny pro předškolní děti.  

ZOO Dvůr Králové

Zpěvačka Helena Vondráčková pokřtila levharty
Sergi, Nasim a Darja neboli  Láska,  Čestný a Bohatá 

jsou jména tří levhartů perských ze zoologické zahrady 
ve Dvoře Králové. Vybrala jim je zpěvačka Helena Von-
dráčková a primátor  slovenských Košic František Kna-
pík. Křtiny,  které se konaly 21. 7. odpoledne, přilákaly 
stovky lidí. 
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Žirečská zahrada ožila Svatoanenskými slavnostmi
Domov  sv.  Josefa pořádal 

o víkendu 31.  7.  Svatoanenské 
slavnosti.  Na  nádvoří,  v  kapli 
a především v zámecké zahradě 
čekal  na  návštěvníky  kulturní 
program, soutěže a atrakce pro 
děti nebo stánkový prodej. Tam 
se  představily  především chrá-
něné dílny z různých koutů re-
publiky. 

Milá  setkání,  příjemné  pro-
středí, vkusná pouťová atmosfé-
ra uprostřed prázdnin, umocně-
ná  letním  počasím,  a  pestrý 
program  adresovaný  nejenom 
rodinám s dětmi - tak by se daly 
charakterizovat  tradiční,  již 
deváté,  Svatoanenské  zahradní 
slavnosti,  aneb  Slavnosti  bez 
bariér.  Cílem slavností  v celém 
areálu Domova sv.  Josefa bylo 

propojit  svět  zdravých a nemocných a z prostředků takto  získaných zpříjemnit  a  usnadnit 
život klientů žijících zde v Domově. Získané prostředky se použijí na nákupy stropního pojez-
du, koupacích vaků, přístroje lymfovenu, elektrických polohovacích postelí a obložení stěn.

Nabídka  kulturního  vyžití  byla  široká  -  kostel  po  poutní  mši  svaté  nabídl  prostor  mi-
lovníkům duchovní hudby, nádvoří zaplnily hlavně děti, které potěšil kouzelník a loutkové 
divadlo, dále tu vystoupily břišní tanečnice a folkové duo Kmen. Na pódiu v zámeckém parku 
zazpívala pardubická skupina Marien, jazzová a trempská zpěvačka Jitka Vrbová s kytarovým 
doprovodem Standy Chmelíka, dále vystoupili královédvorští Vaťáci a žonglér Nixs se svými 
přáteli. Připraven byl uprostřed zeleně také dětský koutek, odpolední program Rytířské hrátky 
a jízda na ponících. Prezentovaly se tu chráněné dílny z celé ČR a lidová řemesla. Návštěvníci 
mohli využít Dne otevřených dveří a prohlédnout si při třech hromadných prohlídkách celé 
naše zařízení. O naší akci byli po celý víkend informováni i posluchači v celém regionu díky 
rozhlasu Hradec Králové.

Vydařená akce vynesla největšímu ze středisek Oblastní charity Červený Kostelec za po-
slední roky nejvyšší výtěžek - přes 140 tisíc Kč. Slavnosti by nebylo možné uskutečnit v tom-
to rozsahu bez laskavé podpory sponzorů, stejně tak Královéhradeckého kraje a města Dvůr 
Králové n.L. Nadace Divoké husy navíc ještě podpořila výtěžek částkou 60 tisíc Kč.    
Jitka Holcová, Královédvorsko, srpen 2010

SPORT  

Fotbal

Divizní fotbalisté na letní přípravě
Fotbalisté Dvora zahájili letní přípravu, objevil se tu nový hráč Kořínek. Utkání proběhlo 

jako lehký trénink a mužstvo Horního Starého Města  Dvoráci porazili 13:0.
V generálce na 1. kolo Ondrášovka cupu zajížděli královédvorští fotbalisté k přípravnému 

zápasu do České Skalice. Česká Skalice - Dvůr Králové 1:3 (1:1).

- 170 -

Ukázka z rytířských hrátek předváděných mladými chlapci

Sport



První kolo Ondrášovka cupu
Dvůr Králové - Slovan Pardubice 1:1, penalty 5:3, dvorští fotbalisté i na sedmý pokus pře-

šli přes první kolo národního poháru a také letos se jejich fandové mohou těšit na prvoligové-
ho soupeře. 

Další přípravné utkání
TJ Dvůr Králové - FC Slovan Liberec B 1:2 (1:0).  Domácí byli  proti  účastníkovi ČFL 

lepším týmem, vytvářeli si šance, neúspěšná koncovka je ale stála vítězství. Hosté ve druhé 
půli vystřídali takřka celou jedenáctku a fyzickou převahu přetavili ve dva góly v závěrečné 
čtvrthodině.

Na Juta Cupu se představila mistryně Iveta Gerlová
Od 30. 7. probíhal na tenisových dvorcích za supermarketem Kaufland tenisový turnaj Juta 

Cup. Jedná se o turnaj dospělých kategorie A, který spadá pod turnajový okruh Optim Tour.
Hlavním sponzorem turnaje byla společnost Juta, a.s. Mezi hráče bylo rozděleno price mo-

ney ve výši šedesát tisíc korun. Turnaj měl opět velmi kvalitní účast.
Ve startovním poli nechyběl trojnásobný vítěz z předchozích let Ondřej Tomíška , dále fina-

lista  z  letošního  mistrovství  republiky jednotlivců  Lubomír  Majšajdr,  z  žen  pak mistryně 
republiky  Iveta  Gerlová  či  loňská  vítězka  královédvorského  turnaje  Zuzana  Skočdo-
polová-Zálabská. Letos se přihlásilo bezmála 70 mužů a 50 žen.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

DDM Jednička
DDM Jednička  v  červenci  pořádala  příměstské  letní  tábory s  následujícím zaměřením: 

městský tábor Džungle v Jedničce, letní tábor Operace tyrkys, městský tábor Za zvířátky do 
pohádky, městský tábor Tancujeme v rytmu. Všechny tábory byly plně obsazeny.

Adrenalin a hladina řeky Labe ve Dvoře Králové o víkendu stouply
V sobotu 10. 7. stoupla 

hladina  na  řece  Labi  ve 
Dvoře  Králové.  Nezasvě-
cený  kroutil  hlavou,  na 
teploměru  30°C,  a  voda 
stoupá?  Aby toho nebylo 
málo,  ještě  zde  plují  po-
divná  plavidla  typu  Vě-
zení,  Ptačí  hnízdo,  Řez-
nictví,  Akropolis  s  bohy 
nebo Žlutí Karlíci. Sobot-
ní  dopoledne  o  letních 
prázdninách  totiž  patřilo 
tradičně  vodákům  a  krá-
lovédvorské neckyádě.

Plavidel  letos  vyjelo 
přes  deset.  Na  rychlosti 
plavby nezáleželo, důleži-
té  pro  účastníky  bylo  se 

nalodit,  přeplout ve Vorlechu největší splav a doplout k loděnici  u Pušova splavu, kde na 
všechny čekalo lahodné chlazené překvapení, kterým bylo královédvorské pivo Tambor.
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Po občerstvení a vyhlášení vítěze, vyhráli Bozi a Bohyně plující v modelu řeckého Akropo-
lis, účastníci pokračovali na lodích a raftech přes centrum Dvora Králové do Stanovic nedale-
ko Kuksu. Někteří námořníci neodolali pokušení a do Stanovic jeli na svých plavidlech. Byl 
tak pokořen rekord v pomalosti jízdy mezi Dvorem a Stanovicemi, a to časem čtyři hodiny 
55 minut. Pro představu, kdo šel pěšky, byl ve Stanovicích za dvě hodiny. 

 Královédvorsko, Ing. Aleš Kubica

Louka žila „pejskařskými“ tábory
V sousedství psího útulku vyrostl stanový tábor. Koná se tu jeden z kynologických táborů. 

Na louce se během léta vystřídá několik turnusů. Účastníci se svými čtyřnohými svěřenci se 
tu věnují agility, výcviku poslušnosti dogfrisbee a tancům se psem. Jedna z akcí je také určena 
pro malá plemena. Přijíždějí sem účastníci z celé republiky. Díky táborům a zkouškám jsou tu 
celé prázdniny zcela zaplněny akcemi. Účastníci si chválí skvělé prostředí a vybavení areálu.

Tělocvičná  jednota Sokol

Za odměnu jeli sokolové do Rakouska
Již několik let odměňuje Česká obec sokolská vítězná družstva přeboru ČOS v sokolské 

všestrannosti opravdu velkoryse, desetidenním pobytem na sokolském táboře v rakouských 
Alpách, který pořádá pod vedením manželů Jordanových sokolská župa Švýcarská.
Letos zvítězilo v kategorii mladšího žactva I s velikým náskokem družstvo župy Podkrkonoš-
ské ve složení T. Hulíková, J. Mikyska (oba DK), P. Vejrková (Náchod) a P. Kubeček (Úpice). 
I přes finanční potíže, které se nevyhnuly ani sokolské organizaci, se ČOS rozhodla, že děti na 
tábor vyšle. Místo P. Kubečka, který do Alp jet nemohl, byla vybrána náhradnice, členka star-
šího družstva E. Špatenková, a tak se na konci července do Alp vypravily hned tři děti ze 
Sokola Dvůr Králové nad Labem.   Mgr. Pavlína Špatenková

Dvorští sokolové prožívají léto na Ježkově
Posledních čtrnáct dní v červenci patřilo sokolské tábořiště Ježkov královédvorským soko-

lům, kteří zde letos vztyčili vlajku již poosmnácté. Na úvod tábora nezapomněli položit kytič-
ku u pamětní desky v Doubravici a připomenout si tak smutný osud Karla Ježka, zakladatele 
tábořiště, který byl popraven za účast v protifašistickém odboji. Táborníky přivítal ředitel ško-
ly kouzel v Bradavicích, který je vyzval k nástupu do školy. A tak se děti, podobně jako Harry 
Potter, snažily chytit dopis od nikoho, aby jim ho nakonec doručil Hagrid. Na cestu do Bra-
davic si vyrobily kouzelnickou hůlku a nakoupily školní pomůcky. Pak na ně čekaly různé 
úkoly. I v dalších dnech sokoly na Ježkově čekají hry, soutěže i plno čar a kouzel.   KD, 29. 7.

Chlapský den v Žirči nabídl několik netradičních disciplín
Sokolské klání, už desátý ročník, úspěšně zvládly také ženy. Není to jediná neobvyklá sou-

těž, kterou tu pořádají. Skok sounož ze studny, běh na gumovém laně nebo oblézání stolu. To 
jsou některé z disciplín Chlapského dne, který pořádá Sokol Žireč. V sobotu se konal již desá-
tý ročník.

Na hřiště za sokolovnou přišlo zápolit kolem padesáti závodníků. Přestože jde o Chlapský 
den, závodily také ženy. Na průběhu celodenní akce se „podepsal“ dopolední déšť, přesto se 
podařilo zvládnout všechny úkoly. Vždycky bylo několik stálých disciplín, některé se obmě-
ňovaly. Letos byl nohejbal, hod pivním sudem, páka, skok ze studny, běh na gumě, oblézání 
stolu, chůdy a ulička sviní. Nosila se také pyramida z pivních bedýnek po určené trase. Nej-
lepší borci ji zdolali s dvanácti bednami. Skok sounož měl letos rekord 2,66 metru.

Náročný byl také běh na gumovém laně. Překonat odpor natažené gumy a klouzající trávu 
nebylo jen tak. Nejlepší žirečští borci se dostali až za dvacet metrů. Vítězný výkon byl 24,14 
metru. Celý den zakončilo společné posezení s občerstvením.
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Není to ale jediná netradiční akce, kterou žirečští sokolové pořádají. Další oblíbenou soutě-
ží bylo povelikonoční házení vajec. Dvojice si mezi sebou hází syrové vejce, vyhrává tým 
s nejdelším rozestupem. Rekord je kolem třiceti metrů.

Jako vzpomínku na předčasně zemřelého kamaráda pořádají sokolové Vánoční Dacanův 
memoriál,  což je kombinace stolního tenisu a šipek. Další oblíbenou akcí byl nohejbalový 
Turnaj ulic pro místní. Naopak týmy z okolních obcí se účastní Starostova poháru. Pořádají 
také netradiční pyžamový turnaj ve volejbale. V současné době má žirečský sokol asi sto de-
set členů. Kromě sportovních pořádali také kulturní a společenské akce, například dětské dny.

ZAJÍMAVOSTI

Z památníku dr. Schulze sebrali bronzovou desku 
Policisté  v  úterý  20.  7.  zaprotokolovali 

případ krádeže bronzové desky, kterou do-
sud  neznámý  lapka  odcizil  z  památníku 
v parku Schulzovy sady. Deska byla o roz-
měru 60 x 40 centimetrů s portrétem hlavy 
zakladatele  parku.  Zástupce  města  vyčíslil 
škodu na 15 tisíc korun. Po odlitku, který 
s největší pravděpodobností skončil v jedné 
ze sběren druhotných surovin, policisté pát-
rali (zloděje nevypátrali).

Poznámka kronikáře
Navštívil jsem Okresní archiv v Trutnově 

a tam jsem našel zápis v kronice Bedřicha 
Sellnera  o  Schulzově  památníku.  Z  textu 
kroniky cituji:

Ve dnech 23. - 24. června 1928 byl konán  
ve  Dvoře  Králové  nad  Labem  sjezd  
okrašlovacích spolků RČS. Z celého počtu  
asi 400 spolků dostavil se mizivý počet de-
legátů. Z cizích hostí přijeli pánové minis-
terský  rada  Dr.  Luboš  Jeřábek,  starosta  
svazu a Dr. Jan Procházka, jednatel svazu.  
Mimo tyto přijelo  několik  delegátů,      z  
nichž dva byli z Moravy. Účast dvorského  
občanstva byla tak malá,  že  sjezd skončil  
smutnou  náladou  pořadatelstva..  Při  pří-
ležitosti sjezdu byl dne 24. června odhalen  
Schulzův památník v Schulzových sadech.

Tento památník, postavený okrašlovacím 
spolkem za  finančního  přispění  obce  krá-

lovédvorské, spisovateli a uspořadateli našeho archivu, vrchnímu radovi Antonínu Schulzovi,  
tvoří přirozená skalka navezená z Čertových hradů. Odhalení památníku se zúčastnili, kromě  
rodiny spisovatelovy zástupci úřadů, korporací, delegáti okrašlovacích spolků a občanstva.  
Přítomné uvítal starosta města MUDr. Měšťák. Potom o životě a díle Schulzově promluvil  
předseda okrašlovacího spolku pan ředitel škol Šimůnek.. Po jeho řeči byla z pomníku sňata  
státní vlajka za zvuků obou hymen hudby Mühlbauerovy. Na hlavním balvanu jest vytesána  
deska s písmeny, které označují památník.

- 173 -

Původní bronzová deska z roku 1931, byla pouze  
posprejována

Zajímavosti



Dodatek připsán v červnu 1931:
Hoši ze čtvrté třídy, zřejmě uličníci, kladivem urazili některá písmena z desky. Pachatelé  

byli zjištěni dva (jmenovitě nejsou uvedeni, pozn. kronikáře). Proto okrašlovací spolek rozho-
dl se poříditi desku novou s reliéfem hlavy spisovatele Schulze. Desku podle návrhu sochaře  
prof. Kulhánka z Hořic ulila z bronzu firma Anýž v Praze. Deska byla pak nově zasazena na  
Bílou sobotu 1931.

Deska tak vydržela k dalšímu vandalskému činu téměř 80 let.

Počasí v červenci
Červenec byl velmi teplý měsíc. Již od 8. 7. byla velká vedra, tep-

loty se pohybovaly kolem 30-34 °C. V Hradci Králové na pobočce 
Českého  hydrometeorologického  ústavu  bylo  naměřeno  11.  7. 
dokonce 36,1°C. V našem městě nemám oficiální teplotu, ale podle 
teploměru,  který  mám venku,  bylo  21.  7.  asi  40°C (možná je  to 
ovlivněné černým plotem). Dne 15. 7. byla lehká přeháňka, ale tep-
loty zůstaly stále nad 30 °C. Dne 16. 7. dokonce v pobočce hydro-
meteorologického ústavu naměřili rekordní teplotu 36,2 °C. V sobo-
tu 17. 7. ve večerních hodinách přišel dosti vydatný déšť a pršelo 
celou noc. V neděli ráno pak bylo docela příjemně, protože teploty 
klesly na 20°C a po celý den bylo pod mrakem.

Lesní požár
V sobotu 10. 7. bylo možno pozorovat ze silnice z Nových Lesů 

do Dvora Králové nad Labem lesní požár na horizontu lesa nad Ver-
dekem. Nad lesem se vznášel oblak kouře. Hořela kupa roští u Duz-
babů, obešlo se to bez dalších škod. Hasiči to včas uhasili.

Statistika dopravní nehodovosti na Trutnovsku
Dopravní policisté v červenci zadokumentovali 72 nehod. V porovnání s červnem stoupla 

nehodovost o třináct karambolů. V sedmém měsíci letošního roku nedošlo k žádnému úmrtí, 
nehody si však vyžádaly šest těžkých a 26 lehkých zranění.

V průběhu měsíce policisté při dozoru nad silničním provozem zjistili 77 řidičů, kteří před 
nebo v průběhu jízdy požili  alkoholický nápoj. Ve stejném období loňského roku odhalili 
o 27 řidičů více. Od počátku letošního roku do konce července jde o 333 podnapilých moto-
ristů.  Nejvíce  porušovaným přestupkem motoristů  je  nedodržování  rychlosti,  toho  se  do-
pustilo 174 řidičů. Bezpečnostní pásy nepoužilo ve vozidlech 59 občanů. Jeden řidič během 
jízdy telefonoval se zařízením v ruce. U 72 případů odhalili při běžných kontrolách špatný 
technický stav vozidla.  Muži zákona vyřešili na místě 386 přestupků udělením blokových 
pokut, díky kterým vybrali částku 332.400 korun.   Upraveno z KD, 6. 8.
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Teplota v Klicperově ulici  
21. 7.



Reklamní natáčení na přehradě Les Království

Dne 8. 7. rozsáhlý filmařský štáb za pomocí nákladné techniky natáčel stěžejní záběry re-
klamy na whisky Jameson na přehradě Les  království.  Akce nebyla  pochopitelně předem 
nikde prezentována, přesto neunikla pozornosti především náhodných kolemjdoucích a po-
stupně se tak během natáčení, které probíhalo od odpoledních do pozdních nočních hodin, se-
šla i docela slušná divácká kulisa.

Bylo možné v reálu vidět nejenom náročnou práci techniků, osvětlovačů, filmařů a kaska-
dérů,  ale  zejména  nádherně  nasvětlenou  přehradu,  což  byl  zážitek  opravdu  jedinečný. 
Jenomže reklama pravděpodobně nebyla určena pro Českou republiku,  a tak se na ni pomalu 
zapomnělo.  

Černá kronika
Vandal poničil okno u dveří bagru. Policisté pátrají po neznámém vandalovi, který z úterý 
20. 7. na středu 21. 7. rozbil nezjištěným předmětem okno pravých dveří pracovního stroje 
JSB 3CX. Ten bylo zaparkovaný v Alšově ulici. Majitel bagru škodu vyčíslil na šest tisíc ko-
run. 
Vandal poškodil autobusy sprejem. Neznámý vandal v nočních hodinách z úterý 27. 7. na 
středu 28. 7. postříkal sprejem zaparkované autobusy na místním autobusovém nádraží. Spre-
jer na vozy nastříkal žlutou a modrou barvou na okna, dveře a boční strany nápisy. Zástupce 
poškozené organizace škodu vyčíslil na 30 tisíc korun. 
Cyklista skončil v nemocnici. Na křižovatce ulic Sladkovského a Tyršova došlo v pondělí 
26. 7. k dopravní nehodě. Šestašedesátiletý řidič Peugeotu 106 zřejmě nerespektoval dopravní 
značku „Dej přednost v jízdě“ a vjel do křižovatky. Z levé strany po hlavní komunikaci přijíž-
děl cyklista, došlo ke střetu, cyklista spadl na silnici, byl zraněn a odvezen do nemocnice.  
Alkohol nebyl u nikoho zjištěn. 
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Zajímavě osvětlená přehrada Les Království                                             Foto Ing. Zdeněk Cerman



Obrazová kronika měsíce července
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Odkrytí středověkého dláždění města Část kamenných základů

Odkrytý starý parovod na náměstí Další část parovodu do spořitelny

Položený horkovod u Billy 17. 7.

Snímek horkovodu 21. 7. u Billy už zahrnutýHorkovod u pošty se vyhnul i kořenům stromu
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Fibichova už má položenou kanalizaci Další část Fibichovy je připravena na sítě

Otevřený horkovod u Starého pivovaru 17. 7. Tentýž pohled 21. 7.

Rekonstrukce domu v Náprstkově ulici Rekonstrukce střechy domu č.p.429 Dukelská

V červenci bylo odstraněno zastřešení pro diváky na  
stadionu v Podharti, stálo v těchto místech

 Původní zastřešení stadionu z pohledu házenkářského  
hřiště
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Úspěšná akce portálu Královédvorsko „Neckyáda“ Hlavní organizátor akce Ing. Aleš Kubica je  
každoročním účastníkem

I takto může skončit jízda na Verdeckém splavu Jak je vidět, fantazie plavidlům nechybí

Bilboardy před volbami V červenci začal platit tzv. "protikuřácký zákon"

Hasičská základna v Zátopkově ulici – průběh stavby Středověká krčma láká na příjemné posezení




