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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Vzdělání je terno, je ale třeba trefit obor 
Víte, že 7. duben je Dnem vzdělanosti? V kalendáři ho jako významný označujeme šest let.

Připomíná,  že v tento den roku 1348 Karel  IV. vydal  zakládací listinu pražské univerzity
první vysoké školy ve střední Evropě. 

Vzhůru k řekám! Přichází svátek pstruhařů
V sobotu 16. 4. začala sezona lovu ryb na pstruhových vodách. Břehy českých, moravských

i slezských toků obsadilo tisíce natěšených rybářů.

Sčítání končí, systém je vypnut
Kdo do včerejška 19. 4. neodeslal pomocí internetu sčítací formulář, už se mu to nepodaří.

Český statistický úřad o půlnoci vypnul celý systém a jedinou možností, jak se vyhnout pří-
padnému postihu, už bylo pouze odevzdat formulář v papírové podobě. Den 19. 4. byl po-
sledním termínem odevzdání archů pro občany, kteří si je vyzvedli v takzvaném dodatečném
sečtení po 5. 4. Pro ty platila prodloužená lhůta odevzdání.

Motoristé zažili víkend hrůzy
Prodloužený velikonoční víkend se na tuzemských silnicích proměnil ve smrtelnou rallye.

Jen od pátku do neděle zahynulo při nehodách 11 lidí, včera pak smutnou statistiku doplnili
další čtyři lidé. 

Senát schválil novelu, která ruší plošné očkování proti tuberkulóze u novo-
rozenců 

Očkování proti tuberkulóze budou muset rodiče svým dětem platit z vlastní kapsy. Senát
totiž 28. 4. schválil novelu, která ruší plošnou vakcinaci u dětí a ukládá ji jen rizikovým sku-
pinám. Důvodem je to, že komplikace podle některých odborníků převažují nad přínosy.

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Doprava v centru města se změnila, Palackého ulice byla uzavřena
Důvodem byla pokračující rekonstrukce ná-

městí a přilehlých ulic. Dopravní situace, která
nastala od pondělí 4. 4., je už hodně podobná
stavu, který bude po ukončení stavby. 

Vjezd do náměstí byl od pošty ulicí Josefa
Hory, průjezd aut  pak po východní straně ná-
městí  – podél  městského  úřadu  směrem  do
Švehlovy ulice,  ke  kruhovému objezdu.  Pře-
devším pro zásobování byl určen objezd podél
spořitelny,  rekonstruované  Reginy  a  lékárny
směrem do  Švehlovy ulice.  Naopak  uzavřen
byl nyní používaný vjezd z Palackého ulice. 

Doprava tak značně zhoustla v Tylově ulici
kolem knihovny, kde se soustředil provoz od kostela směrem do náměstí. Takto by však měl
provoz od Palachova mostu směrem do brány Husovou ulicí a potom ke kostelu dále Fügne-
rovou, Tylovou, Myslbekovu do Legionářské a  odtud ulicí  Josefa Hory do náměstí  zůstat
trvale. Budoucnost ukáže vhodnost tohoto dopravního řešení.
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Odstraňování kostek z povrchu Palackého ulice



Konec veřejných záchodků v Revoluční ulici
Další  z tradičních provozoven ve Dvoře Králové nad Labem ukončila v dubnu činnost.

Město rozhodlo, že s ohledem na současný stavebně technický stav budovy veřejných toalet
v ulici Revoluční a k narůstajícímu vandalismu, došlo k ukončení provozování objektu jako
veřejných WC. V posledních letech se jejich osud řešil několikrát. Místo obsluhy se na dve-
řích objevily zámky na peníze, v řešení byl i pronájem. V provozu tak zůstává veřejné WC
u Šindelářské věže.

Společenská rubrika

Noví občánci města
V dubnu se v našem městě narodilo 10 občánku, z toho 6 chlapců a 4 děvčata.

Sňatky
V dubnu bylo uzavřeno celkem 8 sňatků a 2 sňatky na zámku Kuks.

Úmrtí
V dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem celkem 19 lidí, z toho bylo 14 dvorských

občanů (6 mužů a 8 žen).

Komise pro občanské záležitosti
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v dubnu 28 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 9 manželských párů stříbrnou svatbu,
7  zlatou  svatbu  a  1  pár  diamantovou  svatbu.  Na  Staré  radnici  bylo  slavnostně  přivítáno
10 novorozených občánků našeho města.

KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Výtvarná soutěž Zvíře není věc
V  pátek  8.  4.  se  uskutečnila  v  Galerii

Zdeňka Buriana v ZOO Dvůr Králové vernisáž
výstavy Zvíře není věc. Výstava prezentovala
vybrané  dětské  práce  již  7.  ročníku  této  vý-
tvarné soutěže.  Slavnostní zahájení bylo spo-
jeno s předáním cen vítězům jednotlivých ka-
tegorií.

Venezuelou proti proudu Orinoka
Dne 11. 4. se uskutečnila dia show Martina

Mykisky, světoběžníka, cestovatele, dobrodru-
ha, fotografa a novináře. Poutavé povídání by-
lo o dobrodružné výpravě na nafukovacím člu-
nu stovky kilometrů po Orinoku.

Přednáška Skvosty Karpat
V úterý 12. 4. měl stejný autor přednášku pro studenty gymnázia o skvostech a přírodních

rarit rumunských Karpat.
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Ceny předávala starostka města Mgr. Edita Vaňková
spolu s výtvarníkem  Miroslavem Bartákem
a ředitelkou zoo RNDr. Danou Holečkovou



Divadelní hra v předplatném Na útěku
V úterý  12.  4.  večer  uvedlo  divadlo  Ungelt  Praha

divadelní hru – francouzskou tragikomedii Piera Palma-
de  a  Christophera  Dunthurona  Na  útěku.  Úsměvná
jevištní  roadmovie  byla  hereckým  koncertem  Jany
Štěpánkové a Zlaty Adamovské.

Akademie ZUŠ
Ve  čtvrtek  14.  4.  měla  základní  umělecká  škola

v Hankově domě akademii s názvem Brána času.

Festivalové dozvuky
V pátek  19.  4.  se  uskutečnily festivalové  dozvuky

Dnů R. A. Dvorského s ojedinělým hudebním tělesem
ze Slovenska  Fanny Fellows.  Další  kapelou byl  Jazz
Perkelt  s  hudebním humorným představením o  puto-
vání v čase na slovenský způsob. Hostem večera byl
herec Csongor Kassai.

Divadelní čtyřlístek
V neděli 17. 4. uvedlo divadlo Krapet z Prahy pohádku Velryba Lízinka aneb dobrodružství

v českých řekách. Pohádka byla o malé zatoulané velrybě v českých řekách, kde poznává
spoustu nových rybích kamarádů a malého rybáře Tomáše. Pohádka byl doprovázena milými
písničkami Marka Ebena.
Akademie ZŠ Schulzovy sady

V úterý 19. 4. měla svoji akademii základní škola v Schulzových sadech.

Koncert KPH
Ve čtvrtek 28. 4. se uskutečnil koncert Two Voices. Bylo to jedinečné spojení hlasů mezzo-

sopránistky Edity Adlerové a šansoniérky Jany Rychterové, která zpěv zároveň doprovázela
na kytaru. Neobvyklá kombinace dvou ženských hlasů v doprovodu kytary a houslí přináší
další vtipné i poetické adaptace slavných klasických melodií s texty Jany Rychterové. Toto vy-
stoupení je důkazem, že tzv. vážná hudba je živoucí materiál, který lze originálně uchopit,
spojit s nečekaným humorem i poezií, a tím přiblížit široké veřejnosti.
Královédvorský majáles

V sobotu 30. 4. od 16 hodin začal každoroční Královédvorský majáles. Zahájen byl čaro-
dějnickým odpolednem pro malé i velké, dále vystoupila skupina tří dívek – Šárka Hulíková,
Martina Stříbrná a Petra Stříbrná. Po nich vystoupila skupina Undergaters. Večerní program
začala dvorská skupina Vaťák a závěr večera patřil dvorské hudební skupině Čvajmajs.

Městské muzeum

Bluegrassová skupina Fámy
V pátek 1. 4. vystoupila ve Špýcharu městského muzea bluegrassová skupina Petr Kůs a

Fámy.  Skladatel,  hudebník a  zpěvák  Petr  Kůs  patří  už  léta  k  předním osobnostem české
(nejen) bluegrassové scény. Vedle jeho autorských projektů se skupinou Fámy jej  můžeme
znát ze starších nahrávek skupiny Šlapeto.

Složení kapely: Petr Kůs – mandolína, kytara, zpěv; Pepa Kučera – dobro, slide guitar, lap
steel; Jirka Klement – banjo, zpěv; Dušan Paťava – kytara, zpěv; Martin Hanuš – kontrabas,
zpěv.

Velice dobrý koncert, byl jsem se osobně podívat a s radostí poslechnout.
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Koncert Václava Mlejnka
V úterý 5. 4. měl koncert vynikající akordeonista Václav Mlejnek. Akordeon je mladý ná-

stroj, který udělal za posledních několik desetiletí velký krok kupředu a zařadil se mezi kon-
certní nástroje. Na české scéně je ale téměř nemožné ho v této podobě vidět. Koncert byl tedy
mimořádnou  příležitostí,  jak  se  s koncertním  akordeonem  seznámit.  Zahrnoval  virtuózní
originální  koncertní  kompozice  pro  akordeon  (V.  Semionov,  Vl.  Vlasov,  Vl.  Zolotariev,
Vl. Zubitskij) i transkripce z jiných nástrojů (J. S. Bach, E. Grieg), které se staly neodděli-
telnou součástí akordeonového repertoáru. 

Velice krásný koncert,  kterého jsem se zúčastnil.  Obdivoval jsem akordeonistu, hrál pro
celkem 6 lidí, kteří však zažili neobvyklý koncert na akordeon s širokým spektrem možností
tohoto nástroje. Václav Mlejnek koncertuje na mimořádně kvalitní nástroj Pigini Sírius.
Kam s nimi, aneb vše o třídění odpadu

Od 8. 4.  do 15.  5.  probíhala v muzeu vý-
stava  o  třídění  odpadu.  Výstava  vznikla  ve
spolupráci s Městským úřadem – odborem ži-
votního  prostředí  a  byla  určena  pro  všechny
věkové  kategorie.  Návštěvníci  se  seznámili
s  historií  třídění  odpadů  a zpětným  odbě-
rem elektrozařízení v našem městě. 

Do expozice byly zařazeny elektrospotřebi-
če oceněné v soutěži O nejstarší sebraný elek-
trospotřebič, kterou pořádal v roce 2009 ASE-
KOL. Z deseti oceněných spotřebičů, byly dva
právě ze  Dvora  Králové  nad  Labem  (horské
slunce Hanau z roku 1935 získalo 1. místo v kategorii elektrické hračky a zřízení pro volný
čas a rozhlasový přijímač Telegrafia Triumf-Bali z let 1936–37 získal 3. místo v kategorii spo-
třební elektronika). 

Volfovo rodinné divadlo
V neděli 10. 4. uvedlo pohádku Kašpárek a čarovný poklad železného rytíře.
V neděli 24. 4. zahrálo pohádky Strašidlo na hradě a Čarovná píšťalka.

Humorné a hrůzné příběhy ze starých kronik
Ve čtvrtek 14.  4. se uskutečnila poutavá přednáška bývalého kronikáře Pavla Janouška,

který vybral humorné, ale také i hrůzostrašné příběhy ze starých kronik Dvora Králové nad
Labem.

Jarní dílna
Letošní jarní dílna konaná ve dnech 18.–19. 4. vycházela z výstavy o třídění odpadu. Ze

starých novin si mohli návštěvníci vyrobit ruční papír a z PET láhví pak zvířátko nebo vázič-
ku. Bylo to nejen poučné, ale i zábavné.
Koncert skupiny Clawed Forehead

V pátek 29. 4. vystoupila v městském muzeu česká hudební formace, kapela Claved Fore-
head. Počáteční repertoár se skládal především ze zaranžovaných hitů kapel Metallica a Apo-
calyptica.

Kapela hrála v originálním nástrojovém složení: housle, dvě violoncella, kontrabas, bicí,
s občasným obohacením o violu da gamba a zpěvy. Její hudba v sobě mísila prvky vážné hud-
by, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v psychedelii 60. let, minimalis-
mu a taneční hudbě.
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ZOO Dvůr Králové

Zahájení letní sezony
Nádherné, téměř letní počasí umožnilo v ZOO Dvůr Králové zahájit letní sezonu již na ve-

likonoční Bílou sobotu 23. 4. Od soboty je po zimní přestávce otevřeno také Africké safari, po
kterém se mohou návštěvníci  zoo jako každý rok projíždět ve speciálně upravených safari-
busech a sledovat na rozlehlých pláních stáda afrických kopytníků. 
Mláďata pelikána a čápa marabu opouští líheň

V neděli naposledy uviděli návštěvníci uměle odchovaná mláďata pelikána skvrnozubého
a čápa marabu. Mláďata dosáhla takové hmotnosti, že se mohou připojit ke skupině dospělých
čápů. Mládě marabu afrického, které se vylíhlo před 59 dny a mělo váhu 90,5 g, má nyní
5,16 kg. A mládě pelikána, které při vylíhnutí vážilo 89 g, mělo již 3,41 kg.

Objevili se na mezinárodním webu 
V dubnu se konala akce zoologické zahrady, přírodovědného klubu Natura, Lesů ČR, DDM
Jednička a České lesnické akademie Trutnov v rámci Mezinárodního roku lesů. Lesní pochod
byl dlouhý 7 kilometrů a na trase čekalo celkem 5 stanovišť s deseti soutěžními úkoly. Akce
se zúčastnilo téměř 500 dětí. Nyní se fotografie z akce objevila na hlavní stránce webu me-
zinárodní organizace International Zoo Educators Association. 

ŠKOLY

Projekt Comenius
V neděli 10. 4. přijeli do Dvora Králové nad Labem polští a němečtí studenti na výměnný

pobyt. Do tohoto projektu byla zapojena polská Střední průmyslová škola v Gorzowě, ně-
mecké Gymnázium v Gersthofenu a studenti prvního ročníku dvorského Gymnázia.

První den návštěvy, v pondělí 11. 4., se žáci gymnázia poprvé setkali se svými budoucími
kamarády z Polska a Německa a začali mezi sebou anglicky komunikovat. Ještě tentýž den
jim ukázali  zdejší  ZOO. V úterý 12.  4.  navštívili  Harrachov (skokanské můstky,  sklárnu,
Mumlavské vodopády, zámek a hrobku Harrachů) a na zpáteční cestě ještě Tešnovskou pře-
hradu a Hájemství. V tomto týdnu se pak ještě uskutečnil výlet do Prahy (Pražský hrad, Krá-
lovská cesta, Strahovský klášter atd.) a toulky Královédvorskem (Hospital Kuks, Ratibořice,
Braunův Betlém). Ve čtvrtek 14. 4. odpoledne celý týden vyvrcholil vědomostní soutěží, kte-
rou připravila česká skupina. Všechny příjemně překvapily vědomosti polských a německých
studentů, kteří získali stejný počet bodů. V pátek 15. 4. se žáci gymnázia s oběma výpravami
naposledy setkali na české půdě a rozloučili se.

Projekt byl úspěšný, z čehož vyplývá i hodnocení samotných studentů. Byla to zajímavá
zkušenost. Studenti si našli kamarády a zjistili, že angličtina je globální prostředek k dorozu-
mívání mezi lidmi jiných národností a kultur. Tímto však projekt Comenius nekončil a stu-
denti se těší na říjen příštího roku, kdy pojedou do polského Gorzowa.

KL, květen 2011, Jakub Marko

Výpravy k Labi

Žáci osmého ročníku ZŠ Schulzovy sady dostali na práci nelehký úkol. Účastnili se eko-
výchovného  a  vzdělávacího  projektu  pořádaného  u  příležitosti  Mezinárodního  roku  bio-
diverzity. A této obtížné práce se zhostili na jedničku.

Soutěž spočívala v tom, že ve čtyřech dvouměsíčních etapách plnili praktické úkoly, zpra-
covávali záludné otázky a v rámci dobrovolnosti mohli rozsáhlé práce obohatit nepovinnými
úkoly. Každý měsíc tedy museli uskutečnit nejméně jednu návštěvu ve sledované lokalitě,
změřit teplotu vody, provést podrobný hydrobiologický průzkum a uskutečnit mnoho dalších
zajímavých pozorování. V etapě zaměřené na minulost Labe se tak například dozvěděli, že
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v 19. století byla řeka využívána k hygieně a rekreaci, zároveň však přinášela další využití
v podobě rozvoje textilního průmyslu ve Dvoře Králové nad Labem.

Mezi silnou konkurencí gymnázií a středních škol se žáci dokázali prosadit a úspěšně repre-
zentovali naši školu.        KL, květen 2011, Anežka Klustová

Schulzovy sady sportovaly
Kinderiáda je atletická soutěž pro děti z I. stupně základních škol, která má za úkol vzbudit

v dětech zájem o atletiku. Soutěžit v ní mohou za školu vždy dva zástupci (dívka a chlapec)
z 2., 3., 4. a 5. ročníku.

Aby školu reprezentovali opravdu ti nejlepší, rozhodli se učitelé z I. stupně připravit školní
kolo této soutěže. Do školního kola postoupili závodníci z každé třídy, aby vzájemně změřili
své síly. A tak na stadionu pod Hankovým domem v polovině dubna sportovaly úctyhodné
čtyři stovky dětí.

A výsledky? Zvítězili  B. Vosáhlová,  F.  Vlček, N. Drápalíková,  M. Kursa,  L.  Benešová,
V.  Jakl,  J.  Holubcová  a  A.  Khrolenko.  Žolíka  získali  nejrychlejší  čtvrťáci  D.  Horníková
a J. Mikyska

Sobotní velikonoční dílna v ZŠ Podharť
V sobotu 9. 4. se sešlo kolem 40 dětí školy, aby si v tradiční dílně zručnosti vytvořily ve-

likonoční výrobky. Od samého rána se vystřihovalo, lepilo, malovalo, šilo, ale hlavně pletly
z pedigu velikonoční košíčky. Děti měly plné ruce práce, a tak se jednoduché a přitom vkusné
symboly  jara  rodily  přímo  před  očima.  Mnoho  dětí  bylo  překvapeno  svou  šikovností
a zručností a rodiče svými dárky jistě příjemně překvapily. Domů si všichni odnesli pletené
košíčky, šité slepičky či jarní květiny.

SPORT

Běh Safari 27. ročník
Na tradiční  trati  18,4 km odstartoval  v  sobotu  2.  dubna

2011  v  11  hodin  v  hlavní  bráně  ZOO  Dvůr  Králové  již
27. ročník  běhu  Safari.  Závod  se  uskutečnil  pod  patronací
ZOO Dvůr Králové a v letošním roce věnovala ZOO pro vítě-
ze kůži z antilopy impala. Podařilo se tak navázat na tradici
z 80. let minulého století,  kdy kůže z afrických zvířat byla
každoročně jako hlavní cena závodu.

V závodě mužů letos vyhrál Ondřej Fejfar, závodník místní
TJ Dvůr Králové nad Labem, člen juniorské reprezentace ČR,
časem 1:00:46,0. Na druhém místě skončil Jiří Čivrný (SK
Nové Město nad Metují – 1:02:34,0), třetí byl Jiří Wallenfels
(Sokol Vinohrady Praha – 1:03:09,0). V kategorii nad 40 let
vyhrál Miroslav Holub (1:05:33,0), v kategorii nad 50 let zví-
tězil  polský závodník  Marek Henczka (WKB Walbrzych –
1:10:42,0) a v kategorii nad 60 let Jiří Javůrek (TJ Maraton-
stav Úpice – 1:20:22,0). V kategorii žen se absolutní vítězkou

stala Denisa Kozáková (SKP Hvězda Pardubice – 1:14:09,0) a v kategorii nad 35 let zvítězila
Dagmar Kynčlová (Jilemnice – 1:22:34,0).

Závod proběhl za příjemného slunečného počasí a hlavního závodu se zúčastnilo celkem
54 závodníků, z toho bylo 11 žen.

Stejně jako každý rok probíhal na stadionu doprovodný program, během něhož proběhly
vložené závody žáků a žákyň na 1000 a 2000 metrů. 
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Fotbal ve výsledcích
Muži – divize skupina C
DK – Ústí n. Orlicí 0:1 (0:1) 250 diváků, Nový Bydžov – DK 1:1 (1:1) Kilevník
DK – Horní Měcholupy 2:2 (0:1) Klazar 2, 400 diváků, Velim – DK 2:1 (2:0) Kořínek
Muži – I. A třída
Třebechovice – DK B 1:3 (0:3) Privara 3, DK B – Č. Kostelec 3:1 (2:1) Urban 2, Samler
Muži – I. B třída
Bílá Třemešná – Mostek 2:3 (1:1)
Starší dorostenci – divize C
Nový Bydžov – DK 5:1, DK – Horní Měcholupy 3:0, Viktoria Žižkov – DK 6:1
Mladší dorostenci – divize C
Nový Bydžov – DK 3:0, DK – Horní Měcholupy 1:1, Viktoria Žižkov –DK 9:0

Házená

Dvůr ukončil domácí neporazitelnost Šumperka
Házenkáři Šumperka na podzim ve dvorské hale Strž vyhráli a těžko mohl někdo počítat s

ráznou odvetou. Vždyť kolektiv z města na řece Desná doma v sezoně ještě ani jednou ne-
klopýtl, navíc Dvoráci na cizí palubovce ani jednou nebodovali. Podařil se však pomalý, ale
pravidelný tlak na soupeře, a tak výsledek v sobotu 2. 4. skončil 24:22 pro Dvůr a získal tak
velmi cenné body pro záchranu.

Házenkáři zvládli derby a pokračují o záchranu v soutěži
Ve sportovní hale při ZŠ Strž byl v sobotu 9. 4. k vidění slušný duel, v němž se domácí mu-

seli obejít bez opory Groha, jenž se v úvodu utkání zranil. Dvoráci jako v předchozích zápa-
sech hráli s nožem na krku a před vlastním publikem si nepřipouštěli nic jiného než vítězství.
Nakonec porazili Jičín 23:20 a boj o záchranu v soutěži pokračuje.

Lední hokej ve výsledcích
Zápasy o postup do dorostenecké ligy. DK/Náchod – Český Krumlov 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)

Zdráhal 2, Bulawa, Dvořák, Český Krumlov – DK/Náchod 7:1 (0:0, 3:1, 4:0) Kocián

Tělocvičná jednota Sokol

Sokolská župa Podkrkonošská pořádala přebor
Celkem sto závodníků ze Dvora Králové nad Labem, Náchoda, Úpice, Jaroměře a Police

nad Metují se zúčastnilo v sobotu 16. 4. župního přeboru ve sportovní gymnastice a ve šplhu,
který se konal v náchodské sokolovně. Největší zastoupení z pěti zúčastněných jednot měla
sokolská jednota ze Dvora Králové nad Labem, kterou reprezentovalo 44 závodníků. Toto čís-
lo  ocení  především ten,  kdo ví,  jakou práci  dá naučit  děti  gymnastickým sestavám. Krá-
lovédvorská jednota dlouhodobě pracuje i s těmi nejmenšími a může se pyšnit dobrými vý-
sledky. Celkem vybojovali Dvoráci 21 medailí ve šplhu a 18 medailí ve sportovní gymnastice,
deset závodníků dosáhlo na titul župního přeborníka.

Dvě zlata z Jaroměře
V letošním roce se soutěže ve skoku vysokém, Jaroměřského klokana, zúčastnila pětičlenná

skupina královédvorských atletů Sokola. Podařilo se jim vybojovat tři medaile. Mladší žákyně
Vanessa Godárová vybojovala zlatou medaili výkonem 145 cm. Druhou zlatou medaili přidala
starší žákyně Karolína Chaloupková, která překonala laťku ve výšce 146 cm. Ve stejné ka-
tegorii vybojovala Dominika Hysková stříbro výkonem 143 cm.
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ZÁJMOVÁ ČINNOST

Ocenění dobrovolníků východních Čech 2011
Ve čtvrtek 7.  4.  se  uskutečnil  v  Sukově síni  v  Pardubicích  galavečer  sedmého ročníku

Dne D, který patřil dobrovolníkům z Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
Mezi pětatřiceti  nominovanými dobrovolníky byly také cvičitelky Sokola Dvůr Králové

nad Labem Alena Nováková a Anna Motalová a člen královédvorské Arniky Oldřich Štěpán. 
Sošku anděla si odnesl zástupce našeho regionu, pan Oldřich Štěpán, který věnuje svůj

volný čas obyvatelům Domova sv. Josefa v Žirči.

Akademie ZUŠ – Brána času
Ve čtvrtek  14.  4.  se  konala  akademie  Základní  umělecké  školy ve Dvoře Králové  nad

Labem, na které děti i pedagogové představili výsledky své práce. Tentokrát diváci společně
s malými umělci putovali časem. Navštívili spolu s účinkujícími různé epochy od pravěku po
budoucnost, proto název Brána času.

Kurzy pro majitele štěňat
Pro majitele štěňat připravil Nový svět ve Dvoře Králové speciální kurzy. Konaly se každé
úterý v podvečer na cvičišti u psího útulku. Štěňata se naučila, jak se správně chovat ke psům
a lidem všeho věku bez agresivních  výpadů či  přehnané bázlivosti.  V kolektivu podobně
starých pejsků se tu učili základní poslušnosti, majitelé se dozvěděli, jak své štěně zabavit,
společně se naučit zdolávat překážky.

Výprava skautských světlušek do Ferdinandova
V sobotu 16. 4. se na autobusovém nádraží sešly světlušky a skautky z dvorského střediska

Zvičina,  aby se společně vydaly na menší výlet  do okolí.  Autobus je dovezl do Kocbeře,
odkud jejich kroky směřovaly lesem do nedalekého Ferdinandova, kde se jim podařilo spatřit
louky plné rozkvetlých narcisů a dalších zajímavých rostlin této oblasti. Pěšky se pak vydaly
do Choustníkova Hradiště a odtud autobusem opět dojely do Dvora.

DDM Jednička

V Hankově domě tančilo více než tisíc dětí
Sedmý ročník akce, kterou pořádal v so-

botu  9.  4.  DDM  Jednička,  nabídl  desítky
vystoupení, které posuzovala odborná poro-
ta.  V  sobotu  své  umění  předváděly ori-
entální  tanečnice,  mažoretky  a  roztles-
kávačky.  Hankův  dům  byl  zcela  naplněn
tanečními skupinami, jedni soutěžili v sále,
druzí se již připravovali na své vystoupení v
předsálí a někteří pilní tanečníci se rozcvi-
čovali a dopilovávali své sestavy na každém
volném prostoru.

V neděli 10. 4. se tančil výrazový tanec,
street dance, break dance, show dance a další styly. Soutěžilo se ve čtyřech věkových katego-
riích a několika výkonnostních skupinách. Z dvorských účastníků uspěla ZŠ 5. května, Orient
Studio a DDM Jednička.

Pro diváky byl program určitě zajímavý. Byla to nejen podívaná pro milovníky krásných
a  netradičních  kostýmů,  ale  zaujal  také  perfektní  taneční  souhrou,  akrobatickými  výkony
a ladností všech vystupujících. Od nejmenších dětí, pro které to leckdy bylo vůbec první vy-
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stoupení na veřejnosti, až po ostřílené „profesionály“, kteří se na Dvorské Jedničce představu-
jí od prvních ročníků. Díky různým stylům tance byl dvoudenní program i pestrý. 

Jarní vejšlápek s DDM Jedničkou
V sobotu 21. 4. pořádal DDM Jednička 10. ročník Jarního vejšlápku. Pochod byl nasmě-

rován do Podharťského lesa nad nemocnicí a jeho trasa vedla až na začátek obce Vítězná. Od-
tud se vejšlápek vracel zpět kolem Hartského potoka do Dvora Králové nad Labem. Na trase
byly vytyčeny kontrolní body, kudy bylo nutno projít a na účastníky pochodu čekaly zajímavé
úkoly.  V té  době jsem měl  u  nás  na  návštěvě  tříletou  vnučku  Dorotku  a  tak  jsme  Jarní
vejšlápek absolvovali spolu. Byla to velice pěkná vycházka.

ZAJÍMAVOSTI

Záchrana kulturního dědictví v areálu Domova sv. Josefa v Žirči
Po velikonočním pondělí se 26. 4.

v areálu  Domova  sv.  Josefa  v Žirči
u Dvora  Králové  sešli  představitelé
politického,  kulturního  a  církevního
života,  včetně  Norského  velvyslance
Jense Eikaase, při příležitosti dokon-
čení Norského projektu, aby ho tak po
slavnostní mši svaté přestřižením pás-
ky a vysvěcením uvedli do provozu.
Výsledkem  projektu  Záchrana  kul-
turního dědictví v areálu Domova sv.
Josefa  v Žirči  u  Dvora  Králové  nad
Labem byla obnova barokního areálu
a  vytvoření  kvalitního  prostoru  pro
setkávání  zdravých  a  handicapo-
vaných. Projekt byl podpořen progra-
mem  financovaným  z prostředků  Is-
landu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu.  Tato,  zatím největší  investice,  byla  zahájena  6.  11.  2009  a  díky výše  jme-
novaného grantu mohlo dojít k opravě obytné části bývalého pivovaru, který bude v budoucnu
sloužit pro klienty s roztroušenou sklerózou, a ke kompletní obnově pláště kostela sv. Anny.
V areálu zámeckého parku začnou klientům Domova i jeho návštěvníkům sloužit k relaxaci
nově zrenovované objekty zahradního altánu a květinového loubí. Významný zámecký park
byl  opatřen novým oplocením a do parkového prostranství  před kostel  se  vrátily zrestau-
rované kovové plůtky.

Jednotlivé objekty byly stavebně dokončeny a předány k užívání začátkem měsíce dubna
letošního roku. Dodavatelské stavební práce realizovala společnost RenoArt, s.  r.  o.,  Dvůr
Králové n. L., zaměřená na stavební a restaurátorské práce,  hlavním subdodavatelem byla
Stavební společnost Žižka, s. r. o., Dvůr Králové n. L.           Text J. Holcová, Domov sv. Josefa Žireč
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Slavnostní přestřižení pásky zprava: starostka města
Edita Vaňková, uprostřed norský velvyslanec v ČR Jens
Eikaas,vedle něj světící biskup Josef Kajnek a zástupce

královéhradecké diecéze
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Vzpomínky na zdravotnickou záchranou službu
Dne 10. 4.  1991 zahájila  provoz v našem města  zdravotnická záchranná služba (ZZS).

Zprvu se jezdilo s jedním vozem Škoda 1203 v nadstavbové úpravě, zatím na jednu směnu, od
sedmi do sedmnácti hodin. Posádka byla tříčlenná, tj. lékař, sestra a řidič. Vybavení sanitního
vozu bylo velmi jednoduché.

Až do konce roku 2010 byla posádka vozu vždy tříčlenná. Od 1. 1. 2011 byla v našem měs-
tě, stejně jako ostatně v dalších menších městech našeho kraje, posádka dvoučlenná, lékař byl
dostupný ve výhodně položených stanovištích (Jaroměř a Trutnov) a zasahoval jen tam, kde to
bylo neodkladně potřebné.

Kmotry nealko piva Tambor byli dvorská zoo a Deník východní Čechy
Nealkoholické pivo Tambor Abstinent

uvedl  4.  4.  na  trh  Královédvorský
pivovar Tambor v místní zoologické za-
hradě.  Kmotry  se  stal  Deník  východní
Čechy,  který  zastupoval  ředitel  Karel
Tejkl a ředitelka zoologické zahrady Da-
na Holečková. 

S Deníkem Tambor spolupracuje dlou-
hodobě, například v rámci Tip ligy. Před
rokem byli na exkurzi v pivovaru Tam-
bor pracovníci zoo. Tehdy ředitelka Ho-
lečková litovala,  že nevyrábějí  také ne-
alkoholické pivo. A jelikož majitel pivo-
varu  Nasik  Kiriakovski  drží  slovo,  ne-
alko pivo je na světě. Nové nealko pivo

bude v půllitrových lahvích. Zatím bylo k dostání v pivovarských prodejnách ve Dvoře nad
Labem.       Upraveno z KD 5. 4.

Odešel vzácný člověk – prof. Ing. Vladimír Munzar
Dne 9. 4. zemřel v Náchodě ve věku 84 let profesor Ing. Vladimír Munzar. Veřejně ho mno-

zí mohli naposledy vidět ve Dvoře Králové nad Labem při vystoupení na balkoně Hankova
domu v září 2008 u příležitosti oslav 120. výročí založení SPŠT a 100. výročí Obchodní ško-
ly.  Mnohé z královédvoráků učil buď ve Dvoře Králové nad Labem, či v Náchodě. Vzpo-
mínku na profesora Munzara napsala Libuše Bělovská v Královédvorských listech.

Přednáška o meteorologii v aule gymnázia
Česká křesťanská akademie po delší přestávce

zahájila cyklus přednášek. V aule gymnázia vy-
stoupil 7. 4. se svojí přednáškou prof. Jan Bednář,
který se zabývá na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy meteorologií. Přednáška byla
zaměřena  na současné možnosti  v  předpovídání
počasí. Bylo to zajímavé téma, i když místy mělo
příliš teoretický výklad.  Prof. Bednář na otázku
jak se dá předpovídat dlouhodoběji počasí odpo-
věděl, že i když jsou v současné době zpracovány
matematické modely předpovědi počasí, je zatím

tolik proměnných, že dlouhodobější a přesná předpověď počasí není možná.
Besedy jsem se zúčastnil osobně a mohu potvrdit, že vyprávění bylo velmi zajímavé.
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Královéhradecký kraj dal dotaci na varhany
Dotaci 250.000 Kč poskytl Královéhradecký kraj na rekonstrukci hudebního skvostu, kte-

rým jsou varhany v kostele sv. Josefa v Žirči. Jednou z podmínek bylo, že stáří nástroje je
více než 80 let.        Upraveno z KD 29. 4.

Terapeutické dílny ve farní charitě
Farní charita ve Dvoře Králové nad Labem koncem dubna nabídla nové sociálně terapeu-

tické dílny. Jsou určeny lidem s lehkým nebo středním mentálním postižením ve věku od 16
do 64 let. Byly otevřeny v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Bezplatně je mohlo využívat maxi-
málně osm klientů. Dílny pomohly lidem, kteří nejsou schopni dalšího vzdělávání, a proto je
těžké pro ně najít na trhu práce uplatnění. Cílem bylo zvyšovat soběstačnost osoby s men-
tálním postižením, aby mohla žít co nejsamostatněji.

Zapustíme kořeny s TOP 09
Dne 29. 4. se uskutečnila akce místní dvorské organizace TOP 09 nazvaná Obnova městské

zeleně s TOP 09 ...aneb zapustíme kořeny víc, než si myslíte. Výsadba stromů proběhla v Ro-
háčově ulici naproti mateřské školce. Byly vysazeny tři kaštany.

„Přátelé“ přepisují kroniky města
Podařilo se získat již dvě kroniky města, které sepsal zesnulý pan Oldřich Šíl. Stalo se tak

díky ochotě pana Pavla a Ing. Martina Šílových, kteří jsou přímými potomky autora kroniky.
Kroniky byly tedy okopírovány v původní psané podobě a poté došlo k předání jednotlivých
listů celé řadě dobrovolníků, kteří je již ukládají  do počítačů.  Stalo se tak po informativní
schůzce, která se uskutečnila v městském muzeu. Tím se tyto kroniky stanou dostupnými ve-
řejnosti města i trutnovskému archivu.     Text Pavel Janoušek

Nová prodejna v Tylově ulici

V druhé polovině dubna byla
v  Tylově  ulici  otevřena  nová
prodejna  BEST  Burgers.
Prodejna  se  specializuje  na
hamburgery a další druhy rych-
lého občerstvení. Dříve tu byla
prodejna  pekařských  výrobků
Kubíček.

Černá kronika
Mladík řídil auto pod vlivem drog. Na Benešově nábřeží kontrolovali policisté 1. 4. večer

mladého řidiče. Tvrdil, že si doklady nechal v místě pobytu. Řidič se choval zvláštně, a tak
policisté zkoumali, zda není pod vlivem alkoholu či drog. Právě přístroj na odhalení přítom-
nosti návykových látek muže odhalil. Vyšetření krve však řidič odmítl.

V centru města našli hledaného mladíka. Policisté ve středu 27. 4. vypátrali v centru
města díky výborné místní a osobní znalosti dvacetiletého muže, který se nacházel v registru
celostátně hledaných osob.
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Obrazová kronika měsíce dubna
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Rekonstrukce Palackého ulice Palackého ulice je již i spolu s chodníkem bez kostek

Začal archeologický výzkum v Palackého ulici Pracovníků bylo poměrně dost

Zbytky staré dlažby pod odstraněným povrchem Detail staré pískovcové dlažby

Ukázka archeologického průzkumu Zbytky původní středověké valounové dlažby
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Zbytky zakryté původní kamenné kanalizace
v Palackého ulici

Odkrytí původní kamenné kanalizace 

Detail původní kamenné kanalizace Napojení nové kanalizace do staré kamenné

Dláždění náměstí T. G. Masaryka Dláždění náměstí u Záboje

Rozměření mozaikové dlažby u spořitelny Detail dláždění mozaikové dlažby před spořitelnou
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Pokračovala i rekonstrukce parovodu na horkovod,
přechod přes Labe

Rekonstrukce parovodu v Roháčově ulici

Parovodní šachta v ulici Jaroslava Biliny

Pokládání nové krytiny střechy restaurace U Slunce Novou měděnou střechu dostala i vila ve Sladkovského
ulici

Pokračovala stavba bytového domu v Tylově ulici Pohled na stavbu z Legionářské ulice
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V Husově ulici byl otevřen krámek s hračkami R + M Na Benešově nábřeží končili prodej vietnamští
prodejci

V Tylově ulici byl otevřena prodejna BEST BURGERS U Šindelářské věže bylo také tržiště (náměstí T. G. M.
bylo v rekonstrukci)

Pohled na střechy domů a kostel z budovy nové ZUŠ Pohled na horní část Purkyňovy ulice

Stavba nové budovy Základní umělecké školy Budova bývalé výrobny nábytku v Raisově ulici
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Norský velvyslanec se starostkou města Vysvěcení obnoveného barokního areálu Domova sv.
Josefa v Žirči a prostor pro handicapované provedl

monsignor Josef Kajnek

Norský velvyslanec v doprovodu ředitele Wajsara na
prohlídce rekonstruovaného parku

Monsignor Kajnek v rozhovoru s dlouholetým
kostelníkem kostela  sv. Josefa v Žirči panem Mistrem

Taneční soutěž DDM Jednička v Hankově domě Královédvorský majáles – Trio Diamantes

Královédvorský majáles – skupina UnderGaters Královédvorský majáles – skupina Vaťák
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Královédvorský majáles – soutěže pro děti Královédvorský majáles – lampionový průvod

Pavel Janoušek měl v muzeu přednášku ke své
poslední kronice města

V muzeu vystoupila skupina FÁMY


