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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Skončila papírová padesátikoruna
Poslední  březnový den mohli  lidé

naposledy  platit  papírovou  padesá-
tikorunou. Od 1. dubna zůstala v plat-
nosti  jen  mince  stejné  hodnoty.
O  ukončení  platnosti  bankovky roz-
hodla  bankovní  rada  České  národní
banky (ČNB) již  v  roce  2010  kvůli
její  nízké  životnosti.  Zatímco  mince
vydrží desítky let, bankovky je nutné
obměňovat  průměrně  každé  tři  až
čtyři roky.

Majitelé papírových exemplářů je pak mohli v pobočkách ČNB vyměnit až do roku 2016.
K datu 28. 2. 2011 bylo mezi lidmi 15,2 milionu ks 50 Kč bankovek. Výměna bankovek pro-
bíhala nejprve do roku 2012 na pobočkách ČNB a dalších komerčních bankách a pak do roku
2017 v pobočkách ČNB.

Zajímavá tabulka
Letopočet Kolik času se muselo 

pracovat na 50 Kč

1929 9,5 hodiny

1939 13,5 hodiny

1949 12 hodin

1959 14 hodin

1969 7 hodin

1979 4,5 hodiny

1989 3 hodiny

1999 45 minut

2009 40 minut

2011 35 minut

Sčítací komisaři začali sčítání obyvatel
Český statistický úřad začal sčítání lidu. Od 7. 3. začali u dveří domácností klepat sčítací

komisaři, kteří přinesli potřebné formuláře. Ty dostal každý člen domácnosti, který v ní žil,
tedy i návštěvy nebo podnájemníci, kteří byli v době rozhodného okamžiku v domácnosti tře-
ba jen přechodně. Uživatelé bytů vyplňovali žlutý Bytový list a majitelé nebo správci domů
ještě oranžový Domovní list.

Takzvaný rozhodný okamžik  sčítání  nastal  o  půlnoci  z  25.  na 26.  3.  Sčítací  listy bylo
možno vyplnit a poslat i on-line na internetu nebo předat sčítacímu komisaři. 
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MDŽ slaví 100 let a začíná konkurovat sv. Valentýnu
Poprvé se MDŽ slavil v několika evropských zemích v roce 1911. O svátku rozhodla v roce

1910 konference v Kodani. Dříve ale svátek připadal na 19. březen, na 8. březen se přesunul
o dva roky později. 8. března 1908 totiž vyšly do ulic New Yorku americké švadleny, které
požadovaly mimo jiné volební právo. Svátek se pak připomínal řadou manifestací za ženská
práva. 

U obchodníků MDŽ vytlačil populární svatý Valentýn (14. 2.).  Lidé ale podle loňského
průzkumu agentury STEM/MARK na svátek žen nezanevřeli. Podle 63 procent respondentů
má smysl, 26 procent dotázaných ho dokonce stále slaví, ale v soukromí. Oslavy už nejsou
velkolepé, lidé dávají kytičku mamince, manželce či kolegyni. 

U nás se státní svátek MDŽ držel až do roku 1989. Pak komunisty zprofanovaný svátek
upadl v nemilost. V roce 2004 ale prezident Václav Klaus podepsal opětovné zavedení MDŽ
do kalendáře mezi takzvané významné dny. 

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Solidarita s Tibetem
Město Dvůr Králové nad Labem vyvěšuje každoročně dne 10. 3. tibetskou vlajku jako sym-

bol solidarity s tibetským lidem. Vlajku město vyvěšuje již několik let jako připomínku po-
vstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

Město si založilo vodárenskou firmu
Od čtvrtka 10. 3. existovala nová společnost Městské vodovody a kanalizace, s. r. o. Zastu-

pitelé  schválili  vznik  firmy,  která  by v  budoucnu  měla  provozovat  obecní  rozvody vody
a splaškovou síť. Majetek má zatím ve výši 200 tisíc korun, společnost bude zastupovat jeden
jednatel. Zatím se jedná o spící firmu, která nebude vyvíjet žádnou činnost. Radnice tak udě-
lala další krok k převzetí vodovodní sítě a ukončení sporů se současným provozovatelem. Jak
zaznělo na posledním jednání zastupitelstva, jednou z variant, o které se stále jedná, je odkou-
pení městem firmy VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové, s. r. o., současný provo-
zovatel.   Upraveno z KD 15. 3.

Město získalo ocenění v soutěži Čistá obec
Město  Dvůr  Králové  nad  Labem

díky  množství  využitelných  a nebez-
pečných odpadů, bioodpadů a elektro-
zařízení,  které se podařilo v loňském
roce vytřídit,  se  naše  město umístilo
na prvním místě v soutěži Čistá obec
v kategorii nad 5 000 obyvatel a obdr-
želo odměnu 100.000 Kč. Soutěž vy-
hlásil Královéhradecký kraj ve spolu-
práci  se  společnostmi  EKO-KOM a 
ASEKOL v rámci  krajského projektu
na podporu  třídění  a recyklace  odpa-
dů.
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Zleva: zástupce společnosti ASEKOL Jan Tippner, starostka
města Mgr. Edita Vaňková, hejtman Bc. Lubomír Franc,

Ing. Eva Šírková z OŽP městského úřadu a zástupce
společnosti EKO-KOM při předání odměny v soutěži Čistá

obec
Foto: Miloš Spáčil



Jak se třídí odpad v našem městě
Systém třídění odpadů byl ve Dvoře Králové nad Labem postupně zaváděn od roku 1998.

S několikaletou přestávkou, kdy byl zrušen sběrný dvůr, byl tento systém pravidelně rozši-
řován a modernizován. V současné době je například po městě rozmístěno 78 sad kontejnerů
pro separaci papíru, skla a plastů. Určitě jste si všimli, že od letošního roku k nim přibyly
i červené kontejnery na sběr použitých drobných elektrozařízení a baterií. 

Několik zajímavostí: V roce 2010 bylo ve Dvoře Králové nad Labem vytříděno a předáno
k recyklaci 187 t skla, 442 t papíru (tím se ušetřilo 818 t dřeva), 48 mil. litrů vody, 192 t plas-
tů (tím se ušetřilo 3843 m3 prostoru na skládce), což je pro představu hala o rozměrech 50 x
40 m a výšce 4,8 m a ještě byla vyrobena spousta užitečných věcí.

Město podporuje nemocnici, ta má na pět let klid
Budou muset jezdit za vyšetřeními do jiných měst, stane se z místní nemocnice jen léčebna

pro dlouhodobě nemocné? To byly otázky, které si v posledních týdnech kladli někteří občané
města.  Důvodem byly  informace  o  možném snížení  počtu  akutních  lůžek  v  Královéhra-
deckém kraji. Dvorská nemocnice patří k nejmenším a  bohužel  má problémy s operačními
sály.

Zastupitelé města si toho byli vědomi a už delší dobu se snaží v rámci možností „městské
pokladny“ podporovat zdravotnické zařízení. Díky dotaci, kterou minulý čtvrtek schválili, tak
bude i nadále fungovat dětská pohotovost. Zastupitelé odhlasovali dalších 200 tisíc korun.

Další dotace je určena pro projektovou dokumentaci na výstavbu operačních sálů. Zastupi-
telé již schválili půl milionu korun, nyní odhlasovali prodloužení termínu na jejich využití do
konce června letošního roku.

Kraj totiž schvaloval zdravotnickou koncepci. Na dalších minimálně pět let je v ní naše
nemocnice  zachována se  šíří  služeb,  které  poskytuje  doposud.  Za  podpory zastupitelů  za
ČSSD, kteří ani nejsou z našeho města, se podařilo změnit návrh, aby se naše nemocnice slou-
čila s trutnovskou.      Upraveno z KD 14. 3.

Podharťský rybník na jednání zastupitelů
Stav podharťského rybníka ve

Dvoře Králové se dostal na jed-
nání zastupitelů. Jeden z občanů
upozornil  na  jeho  katastrofální
stav. Díky trhlině v hrázi klesla
hladina  na  přibližně  půl  metru.
Nádrž  je  znečištěna  odpadky,
okolí  je  také  neudržované.  Sta-
rostka Mgr. Edita Vaňková slíbi-
la,  že  se  příslušní  pracovníci
města budou podnětem zabývat.
V minulosti  se  objevil  zájemce
o pronájem rybníka i ploch oko-
lo, město se pokusí jednání ob-
novit. 

Krása, která hřeje – nálezy archeologického průzkumu
Jak v současné době procházejí archeologické nálezy z loňské etapy rekonstrukce náměstí

ve Dvoře Králové nad Labem laboratorním a konzervátorským ošetřením, vystupují z hromad
střepů různé zajímavé nálezy. Mezi ně patří i soubor kamnových kachlů a nádob z odpadní
jámy prozkoumané při stavbě kanalizace před starou radnicí na Masarykově náměstí. Kach-
lová  kamna  představovala  luxusnější  vytápění  reprezentativních  a obytných  prostor
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měšťanských  domů  v  tomto  období.  Gotické  a renesanční  kamnové  kachle  jsou  asi  nej-
krásnější ukázkou užitého uměleckého řemesla. Zdobena byla obvykle čelní stěna. Soubor
kachlů nalezený před starou radnicí obsahuje několik typů kachlů různých formátů a velikostí
(pravděpodobně je z více zařízení) a datovat jej můžeme předběžně do 1. poloviny 16. století,
kdy Dvoru vládla renesance. Nejzajímavější jsou dva typy obdélného formátu se zobrazeným
mužem v klobouku, který drží tzv. mluvící pásku s nápisem S.S.G., a s hlavou zubra v erbu.
Jedná se patrně o erb Pernštejnů.

Pečovatelská služba získala nové auto díky sponzorům
Nový automobil slouží od středy 30. 3. pra-

covníkům místní Pečovatelské služby. Podařilo
se  ho  získat  díky  aktivitám  společnosti
Kompakt, s. r. o., z Poděbrad a místním podni-
katelům. Společnost Kompakt, s. r. o., oslovuje
firmy v místě působení zdravotnické nebo so-
ciální služby a získává od nich sponzorské pří-
spěvky na automobil. Za „odměnu“ je na vůz
umístěna jejich reklama. Celkem společnost již
získala 320 automobilů v rámci celé republiky.

Projekt  nese  název  Sociální  auto.  Ve  Dvoře
Králové nad Labem se tato akce povedla již
podruhé  a  ředitelka  Bc.  Marcela  Hauke  je
s tímto přístupem podnikatelů, kteří dali spon-
zorské dary velmi spokojená. Přístup podnika-
telů ocenil i místostarosta Mgr. Dušan Kubica.

Pečovatelská  služba  mimo  jiné  poskytuje
také terénní služby a nově má ve své správě
azylový dům v Bezručově ulici. 

Nastala změna v práci technických
služeb města

Hlavní změna ve vztahu města s technickými službami (dále TSM) bude ta, že objednaná
a řádně předaná práce bude teprve poté vyúčtována a proplacena. Co největší množství práce
bude účtováno za měrnou jednotku bm, m2, m3. Tím bude dosaženo zlepšení kvality a množ-
ství odvedené práce.

Další okruh, pro který budou nastaveny nové podmínky, jsou opravy komunikací a chodní-
ků. Vše se bude odvíjet od množství peněz, které město bude moci uvolnit ze svého rozpočtu.

Od zimní  sezony  2011/2012  bude  platit  nový  operační  plán  organizace  zimní  údržby.
Ke schválení radě města byl předložen v novém znění a nyní se již jen doplní o potřebnou fi-
nanční  částku  tak,  aby i tato  činnost  v normálním průběhu  zimy mohla  být  účtována  dle
ceníku.

Vedení TSM mělo za úkol nastavit  nové parametry při  účtování údržby městské zeleně.
Po ukončení sběru technických dat a jejich vložení do geografického informačního systému
(GIS)  bude  mít  město  jasný  přehled  o množství  biologických  prvků  a travnatých  ploch.
Z toho vyplyne potřebné množství peněz na tuto činnost, kterou bude možné dle této částky
naplánovat.

Prodejny ve městě
Začátkem března skončila v Palackého ulici prodejna s použitým textilem. Nájem, další ob-

chody tohoto typu a vietnamské obchody zapříčinily konec této prodejny.
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Společenská rubrika

Noví občánci města
V březnu se v našem městě narodilo celkem 25 občánků, z toho 10 chlapců a 15 dívek.

Sňatky
V měsíci březnu byly uzavřeny celkem 3 sňatky.

Úmrtí
V březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo 10 dvorských občanů,

2 muži a 8 žen.
Komise pro občanské záležitosti

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v březnu 26 ob-
čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou svatbu,
3  zlatou  svatbu  a 2  páry  diamantovou  svatbu.  Na Staré  radnici  bylo  slavnostně  přivítáno
12 novorozených občánků našeho města.

KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Ples ZŠ 5. května
V pátek 4. 3. se uskutečnil v Hankově domě ples základní školy 5. května, hrála skupina JH

Ohnišov.
Divadelní představení Sluha dvou pánů

V  neděli  6.  3.  uvedla  divadelní  spo-
lečnost  Františka  Kreutzmana  hru  Carla
Godoniho  Sluha  dvou  pánů.  Hlavní  roli
Truffaldina vytvořil Jan Potměšil, dále hráli
Markéta  Coufalová,  Jana  Kreutzmanová
a další.

Zápis do kurzů tanečních
V pondělí  14. 3. se uskutečnil  zápis do

kurzů tanečních, které vedou taneční mistři
Jitka a Luboš Štěpovi.

Pořad pro děti z MŠ a prvních ročníků ZŠ
Ve čtvrtek 17. 3. uvedlo pro malé diváky divadlo AHA z Prahy inscenaci Ferda mravenec.

Příběh světa broučků opentlený svěží muzikou a písničkami, legrací, ale také poznáním, že
přátelství je nade vše.

Dny R. A. Dvorského – 17. ročník swingového a jazzového festivalu
V úterý 22. 3. vystoupily sestry Havelkovy s doprovodným orchestrem Harlemania.
Ve čtvrtek 24. 3. byl na pořadu Big Band Aldis a Jiří Stivín. Druhým orchestrem byl KYX

Orchestra  Chrudim,  který  hraje  jazzrockové,  latinskoamerické  swingové  a  funky skladby
v neotřelých aranžích pro klasické big bandové obsazení.
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Sestry Havelkovy, zleva: Dana Šimíčková, Anna Vávrová, Olga Bímová a Petra Kohoutová
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Jazzový a swingový orchestr Harlemania
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Jiří Stivín



Divadelní učebnice, aneb divadlo 20. století
Ve čtvrtek dopoledne uvedlo divadlo pro školy Hradec Králové další díl úspěšného a zá-

bavného pořadu složeného z ukázek her významných českých autorů z období vzniku Česko-
slovenska až po současnost.
Divadelní představení

V úterý bylo v sále Hankova divadla kejklířské představení s velkými jarmarečními lout-
kami, které předvedl Vojta Vrtka a Jenda Bůček.

Juniorfilm se přesunul do kina Svět
Promítáním soutěžních snímků pro studenty začal v březnu festival Juniorfilm – Memoriál

Jiřího Beneše. V kině Svět ve dvou blocích byly uvedeny v předpremiéře zajímavé soutěžní
filmy, jejichž autorům je maximálně 26 let. 

Pro letošní 17. ročník se spolupořadatelem stal Hankův dům. Filmy se proto promítaly na
velkém plátně a pomocí profesionální techniky v sále kina Svět. Do soutěže bylo přihlášeno
celkem 97 snímků autorů z celé republiky,  bohatá kolekce filmů dorazila  i  ze  Slovenska.
V soutěži se nakonec představila méně než polovina, celkem porota vybrala 43 filmů o cel-
kové délce nepatrně přesahující 5 hodin. 

Porota do hlavní soutěže vybrala jak hrané, tak animované snímky, osobité vizuální experi-
menty, zajímavě zpracované dokumenty, ale i hudební klipy. Na diváky Juniorfilmu tak čekala
zajímavá podívaná. Hostem festivalu byl scénárista, producent a herec Tomáš Magnusek.

Městská knihovna Slavoj

Jaroslav Kratěna představil své knihy
Není mnoho autorů z našeho regionu, kteří by byli tak úspěšní. Jaroslav Kratěna – spisova-

tel, textař, cestovatel a dobrodruh – má na svém kontě osm knih a desítky dobrodružství. Be-
sedu měl v městské knihovně ve středu 16. 3. V přátelské atmosféře hovořil autor nejen o po-
slední publikaci Cizinec v Kanadě aneb křeslo pro staršího pána. Přiblížil také problémy, které
vydání knih provází, složitá jednání autora s vydavatelem i způsob své tvorby. 

Jarda Kratěna zpracovává zážitky z cest po Severní Americe, například v první knize Ame-
rická  snídaně  popsal  svůj  sólo  přechod  chilkootského  průsmyku  na  Aljašce.  Zodpověděl
i otázky případných dalších cest, způsob, jímž získává informace a zajímavosti o místech kte-
rá navštívil. Zájem o jeho knihy u některých čtenářů je tak velký, že jedna z čtenářek městské
knihovny,  aby si  doplnila  chybějící  knihu,  sdělila  knihovně,  že  danou knížku  zapomněla
v tramvaji a zaplatila za ni zvýšený poplatek, jen aby ji měla ve své knihovně. Takovouto ku-
riozitu ona čtenářka napsala autorovi a ten ji tak dal na této besedě k dobru.

Pro vyznavače knih Jaroslava Kratěny byla autorem sdělena příznivá zpráva, že nakladatel-
ství Olympia připravuje na listopad letošního roku vydání další knihy s názvem Zlatá hora,
která bude volným pokračováním Posledního zlata z Yukonu. Autor by rád by vydal své první
tři  vydání  Amerických  snídaní  v  jednom svazku s  kvalitní  grafickou úpravou.  Beseda  se
účastníků líbila a vzhledem k tomu, že autor má spoustu příhod a zážitků ze svých cest, poví-
dání se protáhlo na více než hodinu a půl.

Besedy jsem také zúčastnil osobně a mohu potvrdit značný zájem i poutavé vyprávění auto-
ra.

36



37



Městské muzeum

Jak se oblékají pohádky
Do 27. 3. pokračovala úspěšná výstava o divadelních kostýmech z pohádek Princezna se

zlatou hvězdou na čele a Pekařův císař a Císařův pekař. Návrhy pocházely z dílny architekta
Vladimíra Synka a zapůjčilo je Barrandov Studio, a. s., Praha.
Tři mapy kraje Františka Antonína Šporka

V úterý 15. 3. ve Špýcharu místního muzea představili studenti královédvorského gymnázia
veřejnosti výsledek své práce na projektu Tři mapy kraje F. A. Šporka v rámci programu Kul-
turně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit, který obhájili jako jedno ze
dvou gymnázií a celkem 16 škol z celé České republiky.

Nejednalo  se vůbec  o  projekt  jednoduchý.  Každá z  pěti  studentských skupin  po  deseti
členech měla na autentických místech sehrát dobové scénky z období baroka a následně je za-
znamenat a zpracovat jako autorský klipový film a také přiblížit dobu F. A. Šporka sérií vý-
tvarných děl na papíře nebo jako keramiku a další. S výsledky pak seznámit nejen spolužáky
na své škole, ale i širokou veřejnost. Jedním z cílů je upozornit na jedinečnost barokního areá-
lu  v  Kuksu a  blížící  se  350.  výročí  narození  svého  zakladatele  a  významného  mecenáše
F. A. Šporka (2012) a jeho plánované oslavy.

V řadě případů bez významných znalostí a v naprosto amatérských podmínkách (zejména
technických), pod metodickým vedením pedagogů gymnázia, zástupců sdružení Asociace čes-
ké videokultury Medialog, o. s., Keramického studia Ing. Jarmily Tyrnerové v Kohoutově a za
pomoci přizvaných odborníků v různých oborech se tohoto úkolu studenti zhostili velmi zod-
povědně a kreativně. Museli se stát často současně badateli, herci, scenáristy, režiséry, kame-
ramany, střihači, zvukaři, fotografy apod. a věnovat tomu nemálo svého úsilí a volného času.
Získali však také cenné znalosti a zkušenosti, které mohou šířit dále a rozhodně jsou důleži-
tým základem pro získávání dalších vědomostí a osvětu o nedoceněných nebo opomíjených
zajímavostech a atraktivitách doby a místa. Vzniklo tak pozoruhodné dílo, které ukazuje, že
má význam v podobné aktivitě nadále pokračovat a rozhodně si zúčastnění studenti a jejich
odborní poradci a vedoucí zaslouží velikou pochvalu, která je motivací pro další podobnou cí-
levědomou a užitečnou činnost obohacující naše kulturní a historické vědomí. 

Špork v muzeu
Městské muzeum ve spolupráci s Keramickým studiem Jarmily Tyrnerové, s. r. o., otevřelo

9. 3. výstavu k 350. výročí narození F. A. Šporka s názvem Mezníky v krajině F. A. Šporka.
Podrobnosti o vzniku výstavy uvedla v rozhovoru s Mgr. Alexandrou Jiřičkovou Ing. Jarmila
Tyrnerová z keramického studia v Kohoutově.
Můžete nám představit projekt Mezníky v krajině, který je součásti nové výstavy krá-
lovédvorského muzea?

Keramické studio sídlí v Kohoutově již 20 let a pro účastníky programů i vyučující lektory
je sousedství Kuksu silnou inspirací, proto jsme chtěli poctít osobnost F. A. Šporka i jeho cit
pro krajinu. Projekt si neklade si vysoké cíle. Chce jen položit otázku, jak navázat v sou-
časnosti na staletou péči o kulturní krajinu. Jak navrhnout artefakty, které s pokorou krajinu
doplní, označí hranice, důležitá místa a události a zároveň se vztáhnou k době svého vzniku,
k přítomnosti. Autoři se vyjadřovali i tématu rozmezí a vymezení obecně. Exponáty tak nemusí
být určeny pro skutečnou instalaci do krajiny, můžete se na ně dívat jako na způsob, jakým vý-
tvarník o krajině uvažuje.
Kdo se na projektu podílel?

Během tří let se do projektu zapojili účastníci programů keramického studia pod vedením
ak. soch. Jindry Vikové, lektoři studia, výtvarníci během mezinárodního symposia v roce 2011,
přizvaní  hosté  z  řad umělců a také studenti  fotografického ateliéru UJEP s prof.  Pavlem
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Baňkou. Zasláním kresby s krajinným mezníkem se mohl do projektu zapojit kdokoliv. Kresby
jsme zveřejnili na webových stránkách www.keramiko.cz/mezniky. 
Jsou nějaké mezníky umístěné v krajině kolem Kohoutova?

Kohoutov leží v severní části panství F. A. Šporka. Dochovaly se zde hraniční kameny i Bo-
ží muka z doby baroka. Jediný mezník, který jsme během projektu instalovali do krajiny, je
novodobá  poustevna  J.  Fabiána.  Je  to  dřevěné  konstrukce  vymezující  prostor  k meditaci
a stojí na okraji lesa skrývajícího rozvaliny původní Šporkovy poustevny Sv. Brunona.
Na výstavě jsou k vidění také předměty z doby F. A. Šporka. Je to trochu netradiční in-
stalace historických a současných exponátů. Jak to na vás působí?

Podle mého názoru se expozice dobře doplňují. Milovníci historie uvidí přesah Šporkova
vlivu do současnosti a ctitelé výtvarného umění mohou přemýšlet, zda by navrhované mezníky
obstály i v budoucnu. Krajinné úpravy a stavby iniciované Šporkem obohacují zdejší kraj už
300 let.
Součástí expozice jsou také předměty z Hospitalu v Kuksu, které prý poprvé opustily 
jeho zdi, který vás nejvíce zaujal? 

Mám  moc  ráda  rytinu  M.  Rentze  – Pohled  na  Kuks.  Představuji  si,  jak  dvorní  rytec
F. A. Šporka během přípravy grafiky přímo v krajině pozoroval a kreslil tehdejší čilý lázeňský
ruch.

Volfovo rodinné loutkové divadlo
V neděli 6. 3. zahrálo Volfovo rodinné loutkové divadlo pohádku O šestinohém strašidýlku.
Na neděli 20. 3. si připravilo pohádku O princezně Dobrovíle.

Loutkářský soubor Klíček
V sobotu 12. 3. uvedl Klíček v podání maňáskové scény pohádku O pejskovi a kočičce.

Přednáška manželů Mervartových
Ve čtvrtek 17. 3. měl přednášku s promítáním diapozitivů o Královédvorsku pan Tomáš

Mervart.

Schůzka dobrovolníků
V úterý 22. 3. se sešla skupina dobrovolníků, kteří pomáhají panu Janouškovi s identifikací

fotografií sbírky pana Vlastimila Geislera. Tentokrát se věnovali kronice pana Oldřicha Šíla,
která  obsahuje  zajímavá  povídání,  mnoho  fotografií  a  je  psána  ručně.  Kronika  byla  na-
skenována a připravovala se k přepsání, aby jí bylo možno umístit na webové stránky města.

ZOO Dvůr Králové

Sluníčko lákalo k návštěvě zoo
Krásné počasí přilákalo o víkendu 13. 3. do místní zoologické zahrady desítky návštěvníků.

Sluníčko vylákalo do výběhů mnoho zvířat, návštěvníci si mohli prohlédnout řadu letošních
i loňských mláďat. Nejen mezi kopytníky, ale také mezi šelmami nebo ptáky. V pavilonu Ptačí
svět je možné pozorovat ve výkrmně mladé pelikány. Ve stejném pavilonu ale hraje jedno-
značně roli „hlavní hvězdy“ mládě orangutana. Velké výběhy nabídly zase úžasné pohledy na
dvě loňská mláďata nosorožců, která dováděla v blátě. Návštěvníci si také mohli všimnout
stavebních prací před zahájením sezony, například u nového výběhu orangutanů nebo i antilop
bongo. Ale i  někteří  návštěvníci  připravili  ostatním překvapení.  V sobotu mohli  například
mezi návštěvníky napočítat více než deset majitelů majestátních irských vlkodavů. Samozřej-
mě se svými psy. 
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Zábavní centrum Zálabí
V sobotu 26. 3. vystoupila v Zábavním cent-

ru  Zálabí  punkrocková  kapela  Visací  zámek
a skupina Pellhead z Velké Británie.

Visací  zámek  (familiérně  Visáči)  je  česká
punkrocková  skupina,  působící  na  české  hu-
dební scéně již od roku 1982. Je považována
za nejstarší českou punkovou legendu, kapela
hraje 25 let ve stejné sestavě. 

Pellethead pochází  z města  Middlesbrough.
Tato  čtveřice  patřila  k oblíbeným  skupinám
slavného britského dýdžeje Johna Peela. „Je to
současně  nejlepší  i nejhorší  věc,  kterou jsem

kdy slyšel,“  komentoval  údajně  kdysi  pís-
ně Pellethead  přední znalec populární hud-
by Peel. 

ŠKOLY

Oslava Dne učitelů
Každoročně si  28.  3.  připomínáme Den

učitelů.  V letošním roce  se  konala  oslava
tohoto  svátku  31.  3.  v  aule  Střední  školy
informatiky a služeb pod záštitou starostky
města Mgr. Edity Vaňkové. Již podruhé se zde sešli královédvorští pedagogové, aby společně
oslavili svůj svátek, který připomíná den narození učitele národů J. A. Komenského. Součástí
slavnosti bylo vystoupení mažoretek ze ZUŠ a také hudební produkce k poslechu i k tanci.

ZŠ Schulzovy sady

Karneval na ledě žáků ZŠ Schulzovy sady
V pátek 4. 3. se konal Karneval na ledě, který pro své žáky již tradičně připravily učitelky

1. stupně. Karnevalu se zúčastnilo 200 dětí od prvních do pátých tříd. Nejprve si masky zařá-
dily v karnevalovém reji, potom byly vyhlášeny nejlepší masky z jednotlivých tříd a na závěr
si děti zasoutěžily. Karneval se vydařil, všichni se již těší na další školní akci.   

Den pro Japonsko
Je pondělí, 21. března 2011, osm hodin ráno a tři šestičlenné týmy ze 4. C ZŠ Schulzovy

sady vyráží na záchrannou akci do katastrofami zkoušeného Japonska. Týmy vědí, že musí
pracovat rychle, ale s rozmyslem, proto nic nenechávají náhodě. Detailně plánují a sepisují, co
je zapotřebí vzít s sebou do oblastí postižených zemětřesením, tsunami a radioaktivitou. 

Trojice týmů pracuje s takovým nasazením, vědoma si závažnosti situace, že nedbá ani si-
rény oznamující přestávku a se zaujetím pracuje dále. Všichni jsou oblečeni do záchranných
obleků. Týmy si přivezly spoustu záchranných pomůcek, pomocí nichž se pokusí zachránit co
nejvíce obětí. 

Přes veškeré úskalí nikdo za záchranářů nebyl zraněn. Každým splněným úkolem přibyli na
konto týmů další zachránění. Celkem se tedy podařilo zachránit 841 obětí katastrofy. Alespoň
tímto způsobem jsme vyjádřili naši solidaritu k Japonsku.   Upraveno z textu Mgr. Jany Zimkové
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Punk rocková kapela Visací zámek

Britská skupina Pellethead
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Visací zámek; zleva: Ivan Rut, Vladimír Šťástka, Jan Haubert; mimo snímek: Michal Pixa a Jiří Patek
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Rocková kapela Pellehead



Masopustní veselí ve škole Podharť
Ve čtvrtek 3. 3. se ve škole Podharť při-

pravovala  jedna  z  nejveselejších  lidových
slavností  –  masopust.  Škola  tuto  tradici
uskutečňuje již několik let. Žáci i učitelé si
připraví masky a v dopoledních hodinách se
vydává masopustní průvod na svoji trasu po
Podharti. V čele průvodů nesou symbol ma-
sopustu  –  prasátko a následují další masky
za doprovodu harmonikáře.  Průvod masek
sledují na chodnících přihlížející občané a
rodiče dětí. Součástí masopustu je také za-
bijačka a děti, když se vrátí z průvodu, mají

připraven oběd ve stylu zabijačky:  kroupová polévka,  prejt,  místo ovaru však měly řízek.
Druhý den dostaly děti ještě tlačenku a jitrničky. 

SPORT

Fotbal

Začala jarní fotbalová divize
FK Náchod – TJ Dvůr Králové nad Labem 2:0 (1:0). Jako první slyšeli úvodní jarní

hvizd rozhodčího fotbalisté Dvora v neděli 13. 3. Los je zavedl do Náchoda, kde svedli přímý
boj o šestou příčku v tabulce. 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Lední revue Pohádka v podání oddílu krasobruslení
Dne 1. 3. se představili členové oddílu krasobruslení žákům královédvorských škol. Za-

plněné  hlediště  mělo  možnost  vidět,  čemu se  malí  krasobruslaři  a  krasobruslařky naučili
v uplynulé sezóně. Svá vystoupení na melodie známých pohádek předvedli jak členové pří-
pravky, tak závodnice a závodníci.   Upraveno z textu Pavlíny Špatenkové

Jarní prázdniny v Jedničce
DDM Jednička připravila na jarní prázdniny pro děti od 6 let pestrý program s názvem Pro

každého něco. Program se konal od 8 do 15 hodin, obědy byly zajištěny v restauraci. Děti se
mohly hlásit i na jednotlivé dny.

Pondělí – Den pro kutily a výtvarníky aneb Příšerky v Jedničce. Milovníci oblud budou
tvořit svoje nevšední kamarády, s nimi si pak zatancují a zahrají pohádku.

Úterý – Cesta za pokladem aneb Kdo hledá, najde. Kdo se nebojí do lesa, může se s námi
vydat hledat poklad. Cesta za pokladem nebude jednoduchá, čeká nás spousta úkolů.

Středa – Sportovní všehochuť. Den plný sportů tradičních i netradičních, které zvládnou
i ti, co se neradi hýbou.

Čtvrtek – Vítáme jaro aneb Jarní inspiromat. Rady, nápady a inspirace, jak zkrášlit svoje
okolí – pro všechny, kteří chtějí přivítat jaro vlastnoručně vyrobenými drobnostmi.
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ZAJÍMAVOSTI

Kácení bříz v ulici Spojených národů
Dne 25. 3. bylo provedeno kácení několika bříz v ulici Spojených národů. Jednalo se o ne-

perspektivní stromy s proschlými korunami. Místo nich probíhala další výsadba javorů, aby
stromořadí v ulici Spojených národů bylo zachováno.

Ivan Vodochodský byl U Slunce spokojený
Známý propagátor kvalitní stravy a dobré kuchyně, herec a kuchař Ivan Vodochodský, zaví-

tal 13. 3. do místní restaurace U Slunce. Společně se zdejšími provozovateli, Robertem Nos-
kem a Míšou Burešovou, připravil několik speciálních nabídek. Naposledy to byly ukázky
středomořské kuchyně. 

Unicredit Bank nově ve Dvoře Králové nad Labem
V březnu se ve městě v Tylově ulici otevřela nová pobočka Unicredit Bank. 

Mediální partneři v pivovaru Tambor
Ve středu 30. 3. se sešli představitele regionálních mediálních partnerů pivovaru Tambor,

aby si prohlédli pivovar a seznámili se s výrobou královédvorského piva Tambor. Za tisk se
zúčastnil ředitel Deníku východní Čechy Karel Tejkl a za rozhlas ředitel  Českého rozhlasu
Hradec Králové Jiří Kánský. Spolu s majitelem pivovaru Nasikem Kiriakovským si vyslechli
odborný výklad vaření královédvorského piva od sládka pivovaru Martina Vrby. Návštěvy
těchto dvou představitelů regionálních médií  jsem se zúčastnil  a pánové věnovali  kronice
města své autogramy.

Černá kronika
Sprejer upravil dveře obchodu v centru. Případ poškození cizí věci dokumentovali 1. 3.

odpoledne královédvorští policisté. Neznámý vandal na hypermarketu Billa v centru města
nesmývatelnou barvou postříkal vstupní dvoukřídlé dveře. Zástupce poškozeného řetězce vy-
číslil škodu na 4 tisíce korun.

Opilec  bez technické a  pásů uháněl  městem před policejní  hlídkou.  „Zaparkoval“
v příkopu. Kaskadérem s kupou štěstí by se dal nazvat třiatřicetiletý muž, který ve středu
16. 3. krátce před 23. hodinou projížděl Dvorem Králové nad Labem. V Alšově ulici se ho
pokusila zastavit policejní hlídka, avšak šofér nečekaně sešlápl plyn a začal mužům zákona
ujíždět. Při průjezdu nedalekou křižovatkou dostal smyk a automobil Honda Civic se zřítil do
příkopu, kde se „zapíchl“ jen kousek od železničních kolejí. Muž věděl moc dobře, proč poli-
cistům ujížděl. Ve vozidle nebyl připoután a navíc jeho automobil neměl ani platnou tech-
nickou. Při následné dechové zkoušce nadýchal přes 1,5 promile.

Automobil uvízl v kolejišti vlečky. Jednotka profesionálních hasičů ze Dvora Králové nad
Labem vyjela  na  žádost  Policie  ČR k  vyproštění  osobního  vozidla  z  kolejiště  vlečky ve
Smetanově ulici. Hasiči museli osobní vozidlo přivázat na lano a připojit je za cisternu. Pak
automobil vytáhli zpátky na vozovku.

Zloději stále vykrádají sklepy obytných domů. Od pondělního rána 21. 3. vyšetřují vlou-
pání také policisté ze Dvora Králové nad Labem. Během víkendu do pondělního rána nezná-
mý výtečník vnikl do jedné ze sklepních kójí v Kollárově ulici. Odtud si odnesl trekové kolo
značky Author.

Zakázali mu řídit, přesto sedl za volant. Hlídka zastavila v pondělí 28. 3. večer při sil-
niční kontrole v Rooseveltově ulici řidiče osobního motorového vozidla Škoda. Policisté zjis-
tili, že dvaadvacetiletý muž, který seděl za volantem, měl Městským úřadem ve Dvoře Krá-
lové nad Labem vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
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Zleva: ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Kánský a ředitel Deníku východní Čechy Karel Tejkl



Obrazová kronika měsíce března
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Podharťský masopust Masopustní průvod šel až k nemocnici

Tradiční zázemí masopustu Zastavení se zpěvem ve Fibichově ulici

Dny R. A. Dvorského – Harlemania Dny R. A. Dvorského – Sestry Havelkovy

Divadlo – Sluha dvou pánů Divadlo – Sluha dvou pánů
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Opravna motorových vozidel v Rooseveltově ulici Kadeřnictví Dana v Riegrově ulici

Další služby v Riegrově ulici, č. p. 316 Firma MEPAP na náměstí Odboje

Pivovarská prodejna Tambor v Tyršově ulici Herna a bar Quintero v Revoluční ulici

Restaurace U Rudolfa ve Štefánikově ulici Polská prodejna u Šindelářské věže
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Ceny pohonných hmot PAPoil, Tyršova ulice Ceny pohonných hmot OMW Viva, ulice 17. listopadu

Ceny pohonných hmot KM PRONA, u zoo Parkování v ulici Milady Horákové

Parkování v Purkyňově ulici
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Pokračovala rekonstrukce náměstí Část historických základů 

Pracovalo se tak usilovně, až se kouřilo Obnažené klenuté stropy sklepů městské spořitelny

Dláždění podloubí u spořitelny Dláždění chodníku před spořitelnou

Rekonstrukce prostorů pro Komerční banku Obnova chodníků směrem do Palackého ulice
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V Penny Marketu na Benešově nábřeží skončila
prodejna a pekárna pana Medikuse

V březnu skončila prodejna ETA ve Švehlově ulici

Interiér kavárny Café Chopper v Dobrovského ulici

Začátkem března bylo otevřeno Fitness Fit SLOVANY

Interiér vietnamské restaurace Saigon v Palackého
ulici


