
ZÁPIS č. 4/2022 Z JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE DNE 02.05.2022 

Přítomni: Alexandra Jiřičková, Marta Pešková Staníková, Petra Zivrová, Vladimíra Matušková, Iveta 

Hanušová, Zuzana Čermáková, Filip Pýcha, Jana Munzarová, 

Omluveni: Martina Jarolímková, Dana Humlová, Bedřich Machek 

Program jednání:    

1) Osobnosti 
2) Kronika 
3) Projekt – nástěnné malby 
4) Různé 

 
 

1) Osobnosti 
 

KK diskutovala o osobnostech navržených na cenu města. Doručeny byly nominace:  

Stanislav Čtvrtečka – za celoživotní dílo v oblasti hudby 

Stanislav Čtvrtečka byl členem divadelního souboru Hankova domu, jedním ze zakladatelů dechovky 

Jindřicha Vávry a od roku 1973 i jejím kapelníkem. Působil v tanečním orchestru Reflex – kapela hrála 

taneční (od r. 1960 – 2018).  

Oldřich Schiesler in memoriam – za zásluhy ve 2. světové válce 

Oldřich Schiesler se narodil v roce 1911 ve Dvoře Králové nad Labem. Před válkou pracoval jako 

elektromechanik, do zahraničí odešel na jaře roku 1939. Během války působil u letectva nejprve jako 

elektrotechnik, později palubní střelec. Do vlasti se vrátil na podzim roku 1945, zemřel v roce 1951. 

Dominik Mervart – za mimořádnou aktivitu v roce 2021 

Dominik Mervart je majitel výrobny dortů, cukrárny, kavárny a pekárny ve Dvoře Králové nad Labem. 

I přes svůj věk (narozen 1997) se stal vítězem kategorie MONETA Živnostník roku 2021 

Královéhradeckého kraje. Dodává dorty více než 50 klientům od Pece pod Sněžkou po Pardubice, 

zaměstnává 24 lidí. Plánuje další rozšíření firmy. 

RNDr. Jana Dobroruková – za celoživotní přínos v oblasti školství a rozvíjení zájmu o přírodu 

RNDr. Jana Dobroruková je dlouholetou středoškolskou profesorkou biologie a chemie. 

S neutuchající energií zasvěcovala generace dětí a mladých lidí do krás přírodovědného poznávání a 

tvořivého výzkumu. Je autorkou či spoluautorkou několika učebnic, metodických pokynů a 

didaktických pomůcek. Dnes si již užívá zaslouženého důchodu, stále se však snaží být aktivní, stále 

vede přírodovědný Klub Natura, jehož cílem je rozšiřovat zoologické, botanické, ekologické, 

etnologické a obecně biologické poznávání svých členů.  

Npor. Mgr. Jiří Popov – za dlouholetý přínos v oblasti bezpečnosti  



Npor. Mgr. Jiří Popov působí jako vedoucí obvodního oddělení policie Dvůr Králové nad Labem, 

u policie má více než 32 let praxe. Od roku 2019 své zkušenosti předává i jako externí učitel na SPOŠ 

v oboru Bezpečnostně právní činnost. 

KK z výše uvedených nominací doporučuje ocenit Stanislava Čtvrtečku, Dominika Mervarta, npor. 

Mgr. Jiřího Popova. 

RNDr. Jana Dobroruková cenu města za celoživotní dílo přebírala v roce 2009. V případě nominace 

Oldřich Schieslera KK doporučuje připomenout všechny válečné hrdiny našeho města na výstavě 

u příležitosti kulatého nebo půlkulatého výročí 2. světové války. 

Dále KK navrhla ocenit: 

Luboš Blaha - za mimořádný počin v roce 2021 

Luboš Blaha byl nadšeným amatérským sběratelem minerálů. V roce 1988 založil firmu, která se dnes 

specializuje na přímý dovoz minerálů, šperků a polodrahokamů z celého světa - Afriky, Asie, Ameriky 

a hlavně z Brazílie do České republiky. Firma patří mezi nejlepší z oboru na českém i evropském trhu 

jak cenami, tak hlavně širokým sortimentem. Zároveň vyrábí různé šperky, dekorační předměty z 

polodrahokamů a brousí kameny.  Kromě tuzemských odběratelů firma také část produkce vyváží do 

různých zemí celého světa. V roce 2021 Luboš Blaha otevřel Galerii minerálů a drahých kamenů - 

muzeum, kde každý návštěvník může obdivovat rozmanitost rozsáhlé sbírky. 

2) Kronika 
Do data jednání KK obdržela návrh zápisu do kroniky za rok 2021 od ledna do června. Do příštího 
jednání budou připomínky hromadně odeslány paní kronikářce.  
 
3) Projekt – nástěnné malby 
Z Ukrajinského Buštyna byla našemu městu zaslána žádost o zapojení do projektu nástěnných maleb. 
Účel a cíle projektu jsou tvorba uměleckých nástěnných maleb. V tuto chvíli není zcela jasné, jak by 
měla spolupráce na projektu probíhat – je nutné prověřit podrobnosti a domluvit se. K nabídce se 
vrátíme na nějakém dalším jednání KK.  
 
4) Různé 
KK projednala obnovu vánočních ozdob, ty budou opět vyrábět žáci ZUŠ R. A. Dvorského. Nakoupeny 
budou koule, do kterých žáci vyrobí různé vánoční symboly, případně dominanty města. Rozpočet je 
odhadnut na cca 20.000 Kč.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Zuzana Čermáková 

   Zapsala: P. Zivrová                                                                           předsedkyně 


