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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Zemřel herec, muzikant a cimrmanolog Pavel Vondruška
Ve věku 85 let zemřel 5. 2. dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana, muzikant a herec Pavel

Vondruška. Vondruška byl hospitalizován o Vánocích v roce 2010, poté co jako průvodce za-
hraničních turistů po budově Stavovského divadla spadl nešťastnou náhodou do orchestřiště.
V nemocnici byl uveden do umělého spánku. Počátkem ledna začal na chvíli mluvit s okolím. 

Vondruška byl původním povoláním dirigent. Mezi lety 1977 a 2009 dirigoval orchestr bě-
hem činohry v Národním divadle. Hovořil devíti jazyky a jako herec se objevil ve známých
filmech jako Postřižiny,  Slavnosti sněženek, Marečku, podejte mi pero, Vratné lahve nebo
Kolja. Celkem účinkoval téměř v 70 filmech a televizních inscenacích.

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Město bude mít brzo azylový dům
Od začátku roku začala sloužit část bývalého domu pečovatelské služby jako ubytovna pro

lidi v tíživé životní situaci. Po schválení zastupitelstvem města tu začne provozovat Pečova-
telská služba města Dvůr Králové nad Labem azylový dům v Bezručově ulici. Ten bude na-
bízet dočasný pobyt lidem v krizi. 

Schůzka vedení města s ředitelkou zoo
V pátek 18. 2. proběhlo na městském úřadě jednání starostky Mgr. Edity Vaňkové, místo-

starostů Jana Béma a Mgr. Dušana Kubici s ředitelkou ZOO Dvůr Králové RNDr. Danou Ho-
lečkovou,  ke  kterému byli  přizváni  i  zástupci  místních  živnostníků.  Setkání  na  takovéto
úrovni se uskutečnilo pravděpodobně poprvé. Poukázalo, že přes občas rozdílné zájmy i pro-
blémy zúčastněných může být společný postup a spolupráce výhodná. Bylo by dobré využít
toho, že zoo přiláká do města turisty a tyto návštěvníky je třeba ve Dvoře Králové nad Labem
udržet déle než jenom v zoo. Slabinou však není, že by město nemělo co nabídnout, ale zej-
ména pak nedostatečná informovanost o dalších možnostech ubytování a navazujících služeb,
které buď nejsou vůbec nebo jejich úroveň není dostatečně vyhovující. Zde se skrývají velké
rezervy a možnosti dalších podnikatelských aktivit, i když jejich realizace nemusí být vždy
úplně jednoduchá.

Schůzka se však nesla v duchu vzájemné shody na řadě společných bodů a námětů a ukáza-
la tak svoji prospěšnost. Bylo vytyčeno několik drobných i dlouhodobějších záměrů, které
mohou být perspektivní pro zpomalení a pozdější zastavení úpadku města a jeho možný další
pozitivní rozvoj.

Nové prodejny ve městě
U Šindelářské věže vedle cukrárny Dostaveníčko byla zrušena prodejna nábytku. Místo

prodejny nábytku tam byla zřízena prodejna polských potravin.
V Tylově ulici byla v polovině února otevřena prodejna KEBAB HOUSE, kterou provozují

občané z Turecka. Prodávají tu typická jídla turecké kuchyně.
V Palackého ulici byla v únoru nově otevřena prodejna s použitým textilem.
V ulici Palackého, č. p. 95 bylo 7. 2. otevřeno ZLATNICTVÍ KLENOTNICTVÍ JM. Zlat-

ník je přímo na prodejně, opravy do druhého dne zakázková výroba šperků.

Společenská rubrika

Noví občánci města
V únoru se v našem městě narodilo celkem 6 občánků, z toho 3 chlapci a 3 dívky.
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Sňatky
V únoru byl uzavřen pouze jeden manželský sňatek.

Úmrtí
V únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem celkem 14 lidí, z toho 9 dvorských občanů

(2 muži a 7 žen).
Komise pro občanské záležitosti

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v lednu 19 ob-
čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 5 manželských párů stříbrnou svatbu.
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 novorozených občánků našeho města.

KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Plesová sezóna
Dne 5. 2. se uskutečnil již jubilejní 10. ročník plesu absolventů dvorského gymnázia.
Dne 12. 2. byl ples ZŠ Schulzovy sady.
Dne 18. 2. se uskutečnil 5. reprezentační ples Střední školy informatiky a služeb.
Dne 19. 2. se konal 7. ples Jutařů.

Divadelní představení Fatální bratři
Dne 6. 2. byla uvedena divadelní hra

Antonína Procházky Fatální bratři,  kte-
rou  představila  Agentura  HARLEKÝN
Praha.  Hra  o  štěstí,  které  je  relativní,
a co všechno se může stát  s člověkem,
když bere prognózy hvězd vážně. Hráli:
Oldřich Vlach, Josef Carda, Simona Po-
stlerová a další.
Divadelní čtyřlístek

V neděli 13. 2. divadlo Špílberg  z Br-
na uvedlo pro malé diváky představení
Kůzlátka a  Vlk,  známý pohádkový pří-
běh zpracovaný v muzikálové podobě a
ve verších.

Divadlo Faust a Markétka
Ve čtvrtek 17.  2. uvedlo Městské divadlo Mladá Boleslav hru Faust a Markétka,  jednu

z nejlepších her v dějinách dramatu.
Koncert mladých umělců

V úterý 22. 2. se uskutečnil 390. kon-
cert  KPH. Představilo  se  Duo Teres ve
složení Lucie Kopsová – housle a Tomáš
Honěk – kytara. Na programu koncertu
byly skladby G. P. Telemana, J.  S. Ba-
cha, N. Paganiniho, J. Truhláře a dalších.

Duo Teres vzniklo v roce 2007 na JA-
MU v Brně pod vedením Miloše Vacka,
primária  Janáčkova  kvarteta,  u  kterého
oba hráči studovali komorní hru. 
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Pořad pro základní školy
Ve čtvrtek 24.  2.  uvedli  Mgr.  Pavel  Urban a Pavel  Urban jr.  pořad pro základní  školy

o vzniku a vývoji populární hudby od 60. let po současnost.
Loutková scéna Klíček

V neděli 27. 2. uvedla loutková scéna Klíček divadelní představení Ostrov splněných přání.

Knihovna Slavoj

Soutěž Ochraň se, kdo můžeš
Soutěž vyhlásila knihovna ve spolupráci s firmou TREVES, s. r. o. Jakoukoliv technikou na

formát A4 nebo A3 mohli soutěžící ztvárnit svou představu ochrany sebe sama nebo svých ro-
dičů. Soutěžilo se ve třech kategoriích (do 7 let; do 15 let; do 18 let). Hodnotné věcné ceny
věnovala výhercům firma TREVES s. r. o. 

Trénování paměti v knihovně Slavoj
Ve středu 9. 2.  pomáhala Jitka Šmelhausová v knihovně Slavoj trénování paměti. Ať tré-

nování paměti nazýváme jakkoli – mozkový jogging, budování rezervní kapacity paměti, pre-
vence proti  výpadkům paměti  ve stáří,  jedná se ve své podstatě vždy o stejnou věc.  Zak-
tivizovat naši mozkovou kapacitu tak, aby se naše paměť stala pružnější a výkonnější. 
Prvňáčci ze ZŠ Schulzovy sady byli pasováni na čtenáře

Také  v  letošním roce  připravili  pracovníci  městské  knihovny Slavoj  slavnost  Pasování
prvňáčků. Král Abecedník I. přijal 24. 2. malé školáky ve svém království, aby je pasoval na
čtenáře.  Děti  se seznámily s malým skřítkem Pižlou a tetkou Abecedkou. Král se nejprve
přesvědčil,  že  už děti  znají  písmenka,  potom se rozhodl  přijmout  prvňáčky mezi  čtenáře.
V závěru složily děti společně větu "Já už umím číst".

Slavnosti se zúčastnili také rodiče, ti nejlépe vědí, kolik práce jejich děti od září odvedly.
A s neskrývanou radostí  sledovali  své ratolesti,  které si  od dnešního dne mohou připnout
placku, na níž stojí Už jsem čtenář!

Městské muzeum

Jak se oblékají pohádky
V průběhu měsíce února pokračovala výstava Jak se oblékají pohádky, byla velmi úspěšná

a trvala až téměř do konce března. 
Volfovo rodinné loutkové divadlo

V neděli 6. 2. uvedlo pohádku Na stříbrné pavučině.
V neděli 20. 2. uvedlo pohádku Kašpárkovo pometlo zametlo.

Loutkářský soubor Klíček
V sobotu 12. 2. soubor uvedl v podání maňáskové scény pohádku Krejčí Nitka.

ŠKOLY

Prvňáčci ze ZŠ Schulzovy sady si udělali výlet do zimní přírody
Den 3. únor byl pro žáky ZŠ Schulzovy sady dnem ředitelského volna. Žáci 1. A a 1. B,

kteří před pár dny dostali své první vysvědčení se však rozhodli den prožít se svými učitel-
kami na zimním výletě do Kuksu. Výprava 27 dětí vyrazila pěšky na trasu výletu, kde je če-
kaly hry a zábava. Všichni dorazili do Kuksu, zahráli si několik pohybových her, prohlédli si
lapidárium se sochami ctností a neřestí a spěchali na vlak, který je odvezl zpět do Dvora Krá-
lové nad Labem.

17



Výsledky zápisů do 1. ročníků základních škol 
Do 1. ročníků základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem proběhly pro

školní rok 2011/2012 zápisy ve dnech 9. a 10. 2. K zápisům se dostavilo celkem 191 dětí;
z tohoto počtu žádali rodiče pro 34 dětí odklad povinné školní docházky.

Do Základní školy 5. května přišlo k zápisu 37 dětí (z toho požádáno o odklad školní do-
cházky pro 9 dětí), byla zde otevřena jedna první třída.

Do Základní  školy  Podharť  se  dostavilo  k zápisu  47  dětí  (z toho  měly  odklad  3  děti),
ve škole byly otevřeny dvě první třídy.

Do Základní školy Schulzovy sady přišlo celkem k zápisu 84 dětí (z tohoto počtu žádali ro-
diče u 19 dětí o odklad školní docházky), ve  škole byly otevřeny tři první třídy. 

Do Základní školy Strž se dostavilo k zápisu 20 dětí + 3 děti do odloučeného pracoviště
v Žirči (z toho byly odklady pro 1 dítě ze Strže + 3 děti ze Žirče), byla otevřena jedna první
třída.

SPORT

Tělocvičná jednota Sokol Lipnice oslavila 100 let
Tělocvičná jednota Sokol v Lipnici byla jako odbočka Sokola Dvůr Králové nad Labem za-

ložena již v roce 1908. Osamostatnila se v roce 1911, kdy se 12. února konala první valná hro-
mada. Prvním starostou byl zvolen bratr Josef Hojný, hostinský, náčelníkem bratr Josef Mun-
zar. V létě se cvičilo na upravené zahradě bratra Hojného, v zimě v sále hostince a později
v jedné třídě místní školy. Cvičení pilně navštěvovalo 10 bratří, 11 dorostenců, 10 dorostenek
a 1 členka, později pak, v roce 1914, též žáci – v počtu 13. Byl ustanoven zábavní kroužek,
hrála  se  divadla,  konaly se koncerty,  večírky,  akademie,  a  tím byly získávány peníze pro
jednotu. V letech 1916–1919 byla činnost zastavena, neboť mnoho členů, zejména cvičitelů,
muselo odejít do 1. světové války. Hodně se jich nevrátilo, ale činnost se rozvíjela dál. Cvi-
čební prostory už byly malé a nedostatečné, a proto bylo rozhodnuto o výstavbě tělocvičny
a zřízení cvičiště.

V roce 1923 došlo k jednání o odprodeji pozemku pro zřízení cvičiště, který byl v roce
1924 připsán do vlastnictví jednoty, a ještě téhož roku se začalo s jeho úpravou. K výstavbě
vlastní tělocvičny již nedošlo, ale kapitálově se jednota podílela na stavbě sálu s jevištěm při
hostinci bratra Hynka Holuba. V roce 1925 bylo pro jednotu vloženo právo nájemní, dle do-
hody s bratrem Holubem, na dobu 20 let. Tělocvična a vlastní cvičiště vytvořily příznivé pod-
mínky pro rozvoj jednoty. 

Koncem roku 1927 dosáhla  tělocvičná jednota 137 členů a cvičitelský sbor měl 7 mužů
a 3 ženy. Podporovalo se lyžování a plavání, rozvíjela se odbíjená. V roce 1930 bylo zakou-
peno piano a ustanoven hudební kroužek. Na X. všesokolský slet v roce 1938 bylo z lipnické
jednoty přihlášeno 48 cvičících. Ještě v roce 1940 byl na hřišti postaven kuželník a založen
kuželkářský kroužek. 

V roce 1941 byla zastavena činnost všech sokolských jednot a znovu obnovena až po ukon-
čení druhé světové války. V roce 1946 se již začalo v lipnické jednotě s pravidelným cvičením
a nadšeně se nacvičovalo na slet v roce 1948. 

Také v následujících letech měla jednota zastoupení na všech pořádaných spartakiádách
a její členové vystupovali se svými skladbami na přehlídkách ve Dvoře Králové nad Labem,
v Trutnově, Hradci Králové, Přerově a Praze. Obnovenou činnost vykazoval divadelní krou-
žek. Byly pořádány tělovýchovné akademie, hudební večírky, taneční zábavy. Závodně se hrál
volejbal. 
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V roce 1947 vznikl hokejový oddíl. Hokej se hrál v Lipnici 50 let vždy dobrý a po celá léta
se udržel na prvních místech v okresním přeboru. Pro velkou finanční náročnost však musela
být činnost hokejového oddílu v roce 1997 ukončena.

Po sjednocení dobrovolné tělovýchovy v roce 1957 a vytvoření ČSTV navázal na Sokol od-
díl Svazu základní tělesné výchovy, jehož název byl později, v roce 1974, změněn na Český
svaz základní a rekreační tělesné výchovy. V roce 1992 se Tělocvičná jednota Sokol Lipnice
začlenila do České asociace Sportu pro všechny. 

V současné době má Tělocvičná jednota Sokol Lipnice 172 členů. Cvičí osm složek - rodi-
če a děti, nejmladší žactvo, žáci a žákyně, dorost, mladší ženy, zdravotní cvičení žen, aerobik,
orientální tance. Mimo pravidelné cvičební hodiny se cvičitelé se svými svěřenci zúčastňují
okresních, případně krajských přeborů, letní atletické soutěže a zimní soutěže všestrannosti
i orientační soutěže Medvědí stezkou. Pro děti a mládež připravují cvičitelé další akce jako
večerní  stezky odvahy,  karnevaly na  ledě,  výlety.  Pro  širokou veřejnost  pak  Dětský den,
utkání ve volejbalu a nohejbalu a v celém okolí známé jarní pochody za pohádkovými bytost-
mi.

Text: PhDr. Jan Koníčková

Krasobruslení
Ve dnech 5.–6. 2. se v Českých Budějovicích konalo MR juniorů a přebor seniorek. V rám-

ci soutěže juniorek reprezentovala náš oddíl Dominika Schmidtová, která postupovala na toto
mistrovství ze 14. místa v žebříčku Českého poháru (do soutěže se nominovalo prvních 24 zá-
vodnic – šlo převážně o závodnice z Prahy a Brna). V rámci této vrcholné soutěže předvedla
Dominika krátký program a volnou jízdu, celkově skončila na krásném 10. místě.

Karate v únoru
Dne 19. 2. hostily severomoravské Odry poslední nominační soutěž pro březnové Mistrov-

ství ČR dospělých. Královédvorské karate zde reprezentovaly závodnice Punnerová a Tex-
lová, které se spolu utkaly ve finále své váhové kategorie. Ze zlaté medaile se nakonec ra-
dovala Petra Punnerová, která po vyrovnané části zápasu i prodloužení zvítězila až rozhodnu-
tím na praporky. Obě dívky si tak zajistily postup na M ČR. 

Dne 27. 2. se v Praze konal Obi Open, první ze seriálu nominačních soutěží pro mládež do
18 let, kde Dvůr reprezentovaly závodnice Janečková a Šedivá, letos premiérově v kategorii
juniorek, i když každá v rozdílné váze. Simona Šedivá ve své kategorii obsadila první místo,
Martina Janečková druhé. Obě dívky získaly cenné body do nominačního žebříčku, ale o no-
minaci se budou muset ještě „porvat“, protože se do ní započítávají výsledky z více než desít-
ky turnajů.     Text: Petr Kocmánek

Dvoráci podlehli Nové Pace i podruhé, sezona pro ně končí „bramborou“
Královédvorští hokejisté v neděli 20. 2. ukončili vcelku vydařenou sezonu v Krajské lize.

Na domácím ledě v boji o třetí místo prohráli i odvetu s Novou Pakou výsledkem 3:4 a rozho-
dujcí třetí zápas nevydřeli. Přitom ještě tři minuty před koncem vedli 3:2. Tentokrát jim ale
štěstí nepřálo a po závěrečné siréně se vedle křepčících hokejistů soupeře museli sami spoko-
jit s pomyslnou bramborovou medailí.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Tělocvičná jednota Sokol

Sokolské šibřinky
Dne 20. 2. se konaly tradiční šibřinky pro děti, které připravili královédvorští sokolové. Do

sokolovny se přišlo pobavit přes 120 dětí a 110 dospělých.
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Šibřinky, byly na téma "Ten dělá
to a ten zas tohle" a nabídly dětem
možnost vyzkoušet si desatero ře-
mesel. Nejprve však předvedli svá
vystoupení sokolští cvičitelé a také
děvčata  a  hoši  z  gymnastického
oddílu.

U mistrů malířů děti vyzkoušely
lezení po štaflích, u vězňů a poli-
cistů  útěk v řetězech,  s  kominíky
vyčistily komín od sazí, prošly pre-
ventivní  prohlídkou  u  paní  dok-
torky, u zahradnic očesaly hambur-
grovník, zasportovaly si na kruzích
s učitelkou tělocviku, poznávaly nářadí,  vyzkoušely jaké to je být uklízečkou, servírkou i
zedníkem. Sestřičky, uklízečky, doktoři, policisté, modelky, baletky, popeláři, kominíci, potá-
pěči i další představitelé profesí si plnění úkolů opravdu užívali a v sokolovně panovala pěkná
pohoda. V závěru si děti zatančily s uklízečkami a už tu byl konec.     Text: Pavlína Špatenková

ZAJÍMAVOSTI

V Diakonii slavili 105. a 99. narozeniny 
Nejstarší obyvatelka města, paní Růžena Mrkvičková oslavila 16. 2.  své 105. narozeniny.

Malou oslavu za účasti starostky Mgr. Edity Vaňkové uspořádalo místní středisko Diakonie
ČCE. Paní Růžena Mrkvičková tu deset let má svůj domov. Společně s ní oslavila 99. naro-
zeniny paní Zdeňka Krtičková, která je zase „služebně“ nejstarší obyvatelkou Diakonie. Obě
se stále zajímají o dění ve svém okolí. Kromě mnoha květin a dárků oslavenkyním zazpíval
také pěvecký sbor složený z obyvatel domova.

Eurobabička roku 2010
V únoru se konal pátý ročník celostátní soutěže Eurobabička roku 2010. Mezi 12 finalist-

kami byla Máři Knícká ze Dvora Králové nad Labem. Na soutěžící čekalo ve finále několik
disciplín. Od úvodní zdravice přítomným divákům, přes předtočenou vloženou disciplínu, kte-
rou pouze s moderátorem večera Honzou Musilem komentovaly, až po krásnou módní pře-
hlídku řešenou v rytmu valčíku. Diváci se mohli těšit kromě tanečních vystoupení také z kul-
turního zážitku. Svou účastí a zpěvem soutěž podpořil Vladimír Kerndl.

Počasí v únoru
Od 20. 2.  do 25.  2.  bylo velmi chladné počasí,  teploty se  pohybovaly od  –4 °C až do

–20 °C. Meteorologové uvedli, že se jednalo o nejstudenější týden za posledních 10 let. Tento
týden bylo možné také nazvat arktickým.

Běžkařské okruhy ve městě
Podharťský stadion má již od loňského prosince novinku – běžkařské okruhy. Je jich více,

tedy 3, slovy tři  – jeden vnitřní a 2 vedle sebe u kraje; délka vnitřního je přesně 400 m,
nejkrajnější má 430 m (měřeno GPS). Místní běžkaři tak nečekali na to, až město nebo kraj
dostane dotaci na úpravu běžkařských stop a vyšlapali si stopu sami přímo ve městě. 
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Posvětili pivovarskou prodejnu Tambora
Druhá pivovarská prodejna už slouží veřejnosti. Královédvorský pivovar Tambor otevřel

28. 2. svoji druhou pivovarskou prodejnu, ve Dvoře Králové nad Labem v Krkonošské ulici
u čerpací stanice. Při jejím otevření byl přítomen i farář Jan Czekala, který provozovnu posvě-
til.  Navázal  tak  na  událost  před  dvěma roky,  kdy vysvětil  nový královédvorský pivovar.
Prodejna však byla pro malý zájem návštěvníků ke konci roku uzavřena.

Černá kronika
Zloděj ukradl ze stánku potraviny. Zatím neznámý výtečník se vloupal v noci ze středy

23. 2. na čtvrtek 24. 2. do jednoho z prodejních stánků, který se nachází v centru města. Nene-
chavec z provozovny rychlého občerstvení odcizil různé druhy potravin. Způsobená škoda by-
la vyčíslena na více než tři tisíce korun.

Sprejer  upravil  dveře  obchodu  v  centru. Případ  poškození  cizí  věci  dokumentovali
v pondělí 28. 2. odpoledne královédvorští policisté. Neznámý vandal na jednom z hypermar-
ketů v centru města nesmývatelnou barvou postříkal vstupní dvoukřídlé dveře. Zástupce po-
škozeného řetězce vyčíslil škodu na 4 tisíce korun.

Podřezané jasany v Zátopkově ulici. V noci z 15. 2. na 16. 2. neznámý vandal podřezal
5 letitých jasanů v Zátopkově ulici (nedaleko autobusové zastávky U Zpěváčku).  Vzhledem
k závažnosti zásahu do kmene stromů bylo nutno stromy nechat pokácet. Viníka tohoto necit-
livého zásahu se nepodařilo vypátrat. 
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Obrazová kronika měsíce února
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Loutkoherci a pomocníci divadla Klíček. Nahoře zleva: Ivana Zoufalá, Věra Kollová; Stojící zleva: Alena
Haková, Miroslav Hak, Jarmila Schrabalová, Pavel Tauer, Hana Medikusová, Jaroslav Medikus

Klečící zleva: Ladislav Šlisik, Martina Svobodová, Romana Svobodová

Zákulisí loutkového divadla Klíček Loutky divadla Klíček

Loutková scéna Loutková scéna
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Dne 7. 2. bylo v Palackého 75 otevřeno 
ZLATNICTVÍ KLENOTNICTVÍ JM

V únoru v ulici Palackého zanikla prodejna DAKINE,
která se sloučila s prodejnou 

SKATE & FASHION eSHOP ve Švehlově ulici

Pobočka České podnikatelské pojišťovny v Palackého
ulici

Cestovní agentura „Jana“ v Palackého ulici

Firma DV-Level, s. r. o., dopravně vodohospodářské stavby v Nedbalově ulici



25

Balkony v bývalé Valové uličce Balkony v bývalé Valové uličce

Dostavba posezení u pivovaru Tambor Oprava vily v Sladkovského ulici

Nově vysazená lípa u prodejny COOP v Nerudově
ulici

Nabídka sortimentu v novém obchodě s použitým
zbožím v Palackého ulici, 

Nově otevřená prodejna Sofia móda na pěší zóně
v Revoluční ulici

Rychlé občerstvení KEBAB HOUSE 
v Havlíčkově ulici, majitelé Turci
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Naříznuté jasany v Zátopkově ulici

Detail naříznutí

Byly to zdravé stromy. Jaký byl důvod k takovému
vandalismu? 

Pokračuje bytová výstavba v bývalých uhelných
skladech v Tylově ulici

Bez komentáře


