
Ilustrace na měsíc listopad – Adriana Vacková, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

První zastupitelstvo města po volbách
Ve čtvrtek 6. 11. se konalo první zasedání nově zvolených zastupitelů

města.  První  zasedání  nového  zastupitelstva  města  zahájila  starostka
Mgr. Edita Vaňková, po zahájení schůze byla prvním bodem programu
volba nového starosty města. Po prvním hlasování byl starostou města

zvolen Ing. Jan Jarolím (ANO 2011). Bývalá starostka Mgr. Edita Vaňková předala řízení
schůze novému starostovi a zasedání zastupitelstva pokračovalo již pod jeho vedením. Dále
nově zvolení zastupitelé hlasovali o počtu místostarostů a schválili celkem tři. První místosta-
rostkou  Mgr.  Alexandra  Jiřičková  (ANO  2011),  druhým  místostarostou  (neuvolněným)
Ing.  Dušan  Sedláček  (Šance  pro  Dvůr)  a  třetím  místostarostou  (neuvolněným)
Mgr. Emil Kudrnovský, PhD. (TOP 09). Dalšími členy rady města byli zvoleni: Pavel Kraus
(Volba pro město), Mgr. Jana Špačková (ANO 2011) a Ing. Jan Kříž (ANO 2011).

Zastupitelstvo  města  dále  schválilo  finanční  výbor  ZM  ve  složení:  předsedkyně
Mgr.  Edita  Vaňková (ČSSD),  členové Mgr.  Dušan Kubica (ČSSD),  Ing.  Jitka  Šenkýřová,
Ing. Petr Mrázek a Pavel Kraus (Volba pro město).

Kontrolní  výbor schválilo ZM ve složení:  předseda Nasik Kiriakovský (Východočeši  –
šance pro Dvůr Králové), členové Luděk Krýza (ČSSD), Ing. Jan Kříž (ANO 2011), Jan Bém
(ODS) a Jaroslav Kratěna (Královédvorští patrioti).

Zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích schválilo měsíční odměny neuvolně-
ným členům zastupitelstva a to takto:

neuvolněný místostarosta 22.000 Kč
člen ZM 650 Kč
člen komise RM nebo výboru ZM 100 Kč
předseda výboru ZM nebo komise ZM 200 Kč
člen RM 1.920 Kč

Seznámení s novými představiteli města
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Zleva: Ing. Jan Jarolím, Mgr. Emil Kudrnovský PhD., Mgr. Alexandra Jiřičková
a Ing. Dušan Sedláček



Ing. Jan Jarolím, starosta města
Narodil se v roce 1974 ve Dvoře Králové nad Labem, s manželkou Lucií vychovává tři

děti. V roce 1994 nastoupil na Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem jako správce daně,
poté pracoval také jako exekutor, vedoucí exekučního referátu a nakonec jako vedoucí oddě-
lení daňové správy. Souběžně se zaměstnáním si doplnil své vzdělání dálkově na Vysoké ško-
le podnikání, a. s., a České zemědělské univerzitě v Praze – obor ekonomie a administrativa.

Do komunálních voleb kandidoval jako lídr hnutí ANO 2011. Je velmi rád, že se povedlo
najít  společnou řeč napříč  politickými  příslušnostmi.  Věří,  že  se  podaří  jak s  koalicí,  tak
s opozicí úspěšně dokončit rozjeté projekty a společnými silami začít nové. Od sestaveného
vedení si slibuje strategii, která povede k tomu, aby se město stalo lepším místem pro život
občanů.

Mgr. Alexandra Jiřičková, místostarostka města
Narodila se v roce 1973 ve Dvoře Králové nad Labem, má jednoho syna. Po absolvování

gymnázia v Jaroměři studovala na Slezské univerzitě v Opavě obor historie. Ve své dosavadní
praxi se věnovala především výstavní a galerijní činnosti. Tu doplňovala studiem regionálních
dějin, které využívala v projektech zaměřených na neformální vzdělávání. Do svého zvolení
pracovala deset let jako ředitelka Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem.

I když do komunální politiky vstoupila letos poprvé za hnutí  ANO 2011, má díky své
profesi ředitelky příspěvkové organizace města s chodem úřadu zkušenost.

Ing. Dušan Sedláček, místostarosta města
Narodil se v roce 1974 v Havlíčkově Brodě. Od raného dětství žije ve Dvoře Králové nad

Labem, kde s manželkou Kateřinou vychovává tři děti. Absolvoval gymnázium ve Dvoře Krá-
lové nad Labem a následně lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Během
profesního života byl zaměstnán v Krkonošském národním parku, u státního podniku Lesy
ČR a vykonával státní správu lesů a myslivosti na úrovni okresu i města. V současné době pů-
sobí jako odborný lesní hospodář.

V komunální  politice  aktivně  působí  nepřetržitě  od  roku 2006 na  pozici  zastupitele  či
radního. Od téhož roku je předsedou místní organizace Strany Zelených a občanského sdru-
žení Nelhostejní. Vzhledem ke svým zkušenostem je od založení společnosti Lesy města Dvůr
Králové nad Labem, s. r. o, předsedou dozorčí rady.

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., místostarosta města
Narodil se v roce 1976 ve Dvoře Králové nad Labem. Je otcem dvou dětí.  Absolvoval

gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, dále vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci
se zaměřením na pedagogiku, na stejné škole rozšířil své vzdělání i v oblasti geografie. Dok-
torát získal v oboru kartografie a geoinformatika na Masarykově univerzitě v Brně. V sou-
časné době je ředitelem základní a mateřské školy v Bílé Třemešné.

V komunální politice se pohybuje od roku 2010, kdy byl zvolen do zastupitelstva města
jako člen TOP 09. Stál u zrodu místní organizace ve Dvoře Králové nad Labem a v současné
době je jejím předsedou.

Mgr. Jana Špačková, členka rady města
Narodila se v roce 1984 ve Dvoře Králové nad Labem. S manželem Lukášem vychovává

tříletého syna. Ve svém rodném městě vystudovala šestileté gymnázium a následně studovala
v Praze Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Její specializací je především soudní a roz-
hodčí řízení vnitrostátní i mezinárodní, exekuční řízení, správní řízení, autorské právo a vy-
máhání vnitrostátních i zahraničních pohledávek, ale věnuje se i dalším oblastem práva. Po
osmiletém působení v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, s. r. o., pracuje od le-
tošního roku jako advokátka v renomované advokátní kanceláři Bříza & Trubač, s. r. o. 
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V tomto roce kandidovala do komunálních  voleb  poprvé,  a  to  jako nestraník  za  hnutí
ANO 2011. Svou úlohu vidí především v pomoci při vytvoření právního zázemí, kterým by
ráda přispěla k efektivnímu rozvoji města.

Ing. Jan Kříž, člen rady města
Narodil se v roce 1978 ve Dvoře Králové nad Labem. S manželkou Lenkou se stará o dva

syny.  Středoškolské  vzdělání  absolvoval  v  oboru  strojním,  bakalářské  v  oboru  podnikání
a management na Vysoké škole podnikání, a. s., Ostrava. Magisterské vzdělání zakončil na
České zemědělské univerzitě Praha v oboru podnikání a administrativa. Své dosavadní pra-
covní zkušenosti získal ve společnostech Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s. r. o.,
Siemens Mdexx, s. r. o., a JASS, a. s. Ve společnosti JASS, a. s., Dvůr Králové nad Labem
pracuje od roku 2005 a zastává zde funkci obchodního manažera a člena správní rady. 

O zapojení do komunální politiky uvažoval již dříve, kandidovat se však rozhodl až v tom-
to volebním období pod hlavičkou hnutí ANO 2011. Především se chce věnovat oblasti pod-
pory podnikání a tím i související možnosti vytvoření nových pracovních příležitostí. Je zvo-
len také jako člen kontrolního výboru.

Pavel Kraus, člen rady města
Narodil se v roce 1952 ve Dvoře Králové nad Labem. S manželkou Irenou má dvě dospělé

děti. Vystudoval střední průmyslovou školu stavební v Náchodě. V profesním životě prošel
pozicemi jako je stavbyvedoucí nebo vedoucí odboru výstavby. Mezi lety 1990 až 2002 sou-
kromě podnikal a poté nastoupil do Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, kde
dlouhodobě  a  zodpovědně  vykonával  funkci  ředitele.  Poté  pracoval  jako  vedoucí  servisu
AC BOOM, s. r. o. 

Od roku 2006 reprezentuje jako zastupitel  politickou stranu Volba pro město.  V letech
2009  až  2010  byl  také  místostarostou  města.  Jeho  přínos  je  především v  bohatých  zku-
šenostech v komunální politice, samosprávě města a znalostech zákona o obcích a zákona
o veřejných zakázkách. Pro toto volební období byl také zvolen jako člen finančního výboru.

Noc venku
Pečovatelská služba uspořádala 21. 11. v Hankově domě a později  na náměstí Václava

Hanky akci s názvem Noc venku na podporu osob bez domova. 
Program zahájila Mgr. Marcela Hauke, ředitelka pečovatelské služby a pořádající organiza-

ce ve městě. Pak následovala přednáška Mgr. Jana Hlouška z ústavu sociální práce Univerzity
Hradec Králové na téma Co je domov? V dalším vstupu Bc. Lucie Chaloupková, DiS., před-
stavila Dům Žofie a noclehárnu. Po zpestření programu vystoupila královédvorská hudební
skupina An–26 a po ní měla přednášku místní farní charita na téma Most k životu. 
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Zleva: Mgr. Jana Špačková,Ing. Jan Kříž a Pavel Kraus



Kulturní program dále pokračoval vystoupením taneční skupiny Street Dance Trutnov. Ná-
sledovala krátká přestávka a program pokračoval filmem studentů USP UHK o bezdomovec-
tví v našem městě. Po filmu následoval kulatý stůl na téma bezdomovectví a moderovaná dis-
kuze.  Pořadu se  zúčastnili  asi  tři  bezdomovci  ze  Dvora  Králové  nad  Labem.  Pak znovu
vystoupila skupina An–26 a program dále pokračoval diskuzí a vyprávěním Jak je snadné
skončit na ulici (i konkrétní zkušenosti bezdomovců). Po skončení programu si několik stu-
dentů průmyslové školy a gymnázia ustlalo na náměstí Václava Hanky na zemi, případně na
papírových krabicích a ve spacích pytlích se uložilo ke spánku pod širým nebem. Počasí však
nebylo příznivé, a tak nevím, jak vydrželi do rána. Ráno byla společná snídaně účastníků, ve-
řejnosti, novinářů a představitelů města.

Celý večer moderovali Dana Voňková a Petr Prokop. V předsálí Hankova domu byla vý-
stava fotografií ze života místních lidí žijících na ulici. Jako vstupné byly trvanlivé potraviny
v celkové ceně minimálně 50 Kč, které byly přerozděleny prostřednictvím sociálních služeb
lidem v nouzi.

Oprava zdi „starého hřbitova“
V měsíci listopadu došlo k nezbytně nutné opravě části zdi v parku na „starém hřbitově“

v Nerudově ulici. Jednalo se o rozebrání, nové založení a vyzdění osmi metrů kamenného
zdiva.  To  hrozilo  zřícením a  poškozením zahradní  stavby na  sousedním pozemku.  Práce
provedla místní firma STAFI, s. r. o.

Záměrem bylo pokračovat ve zlepšení celkového stavu uvedeného parku, kde se také na-
chází 11 válečných hrobů z prusko-rakouské války roku 1866. V příštím roce 2015 si připo-
meneme 150. výročí bitvy o Dvůr Králové nad Labem. Při této příležitosti bychom rádi tyto
válečné hroby zrestaurovali. Předpokládané náklady se budou pohybovat okolo 1 mil. Kč. Na
realizaci projektu chceme využít finančních prostředků z dotačního programu Ministerstva
obrany na zabezpečení péče o válečné hroby. Jeho cílem je právě udržovat válečné hroby a pi-
etní místa v poznatelném a důstojném stavu.

Text: Mgr. Dušan Kubica, místostarosta města
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Součástí akce byla výstava amatérských fotografií
bezdomovců

Po skončení programu účastníci akce zalehli do
svých spacáků volně na trávě



Společenská rubrika
Noví občánci města

V listopadu 2014 se narodilo v našem městě 12 občánků – 9 chlapců a 3 děvčata.

Sňatky
V měsíci listopadu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:

Michal Kulhánek a Alena Čudová – 22. 11., Marek Hanuš a Tereza Žižková – 29. 11.
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Úmrtí
V měsíci listopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo 8 dvorských

občanů – 4 muži a 4 ženy.

Jubilea
Členové  komise  pro  občanské  záležitosti  navštívili  při  životních  jubileích  v  listopadu

19 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu
a 3 páry zlatou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 18 novorozených občánků
našeho města.

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Pískomil se vrací

Ve čtvrtek 13. 11. se v Hankově domě uskutečnil hudebně
zábavný program Pískomil  se  vrací.  Postavička  Pískomila  provází  děti  celým programem
a vtipně je zapojuje do vystoupení. Pořad pro děti MŠ a prvních ročníků ZŠ.

Koncert Kruhu přátel hudby (KPH)
Ve čtvrtek 13. 11. se konal v městském muzeu 419. koncert KPH, na kterém vystoupilo

The Spring duo ve složení Slávka Pěchočová-Vernerová – klavír a Petr Verner – housle, viola.

Divadlo v předplatném  Cry Baby Cry
V  úterý  18.  11.  Švandovo

divadlo  z  Prahy  uvedlo  au-
torskou inscenaci divadelní hry
Sabiny  Krátké  Cry  Baby  Cry.
Hra  představuje  pět  žen,  které
hledají  východisko  z  životních
problémů a doufají, že dnes stá-
le  oblíbenější  kurz  „koučinku“
jim  otevře  okno  do  lepšího
života. Hráli: Petra Hřebíčková,
Klára Cibulková, Kristýna Fre-
jová, Blanka Popková, Eva Vrb-
ková a Jaroslav Šmíd.
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Šárka Benetková, Tonda Hlaváč, Pavel Zajíc, Pavel Jim Dregunbág



Nezmaři
Ve  čtvrtek  20.  11.  se

uskutečnil  koncert  skupi-
ny  Nezmaři.  Folková
legenda a stálice naší hu-
dební  scény  předvedla
písničky ze svého čerstvé-
ho alba Stopy bláznů a zá-
roveň  toto  album  na
prknech  Hankova  domu
pokřtila.

Hodina zpěvu               
s Nezmary

V pátek 21.  11.  dopoledne měli  Nezmaři  další  koncert,  tentokrát  pro první  stupeň zá-
kladních škol.

Bob a bobek na cestách
V neděli 23. 11. pokračoval divadelní čtyřlístek dalším veselým představením s písnič-

kami, ve kterém ožily známé včerníčkové postavy. Hru uvedlo divadlo Anfas z Prahy.

Poslední trik Georgese Meliése
Ve čtvrtek 27.  11.  do-

poledne  hrálo  divadlo
Drak  z  Hradce  Králové
novou inscenaci divadelní
hry  inspirovanou  pozo-
ruhodným životním příbě-
hem  a  dílem  průkopníka
kinematografie  Geoge
Meliése. Představení bylo
pro  žáky  druhého  stupně
základních škol a studenty
středních škol.

Jan Kořínek a Groove a Sharon Lewis
Ve středu 26. 11. vystoupila v krčmě Starý pivovar texaská zpěvačka Sharon Lewis s ka-

pelou Jana Kořínka Groove. 

Sharon Lewis, řečená Texas Fire, odstartovala svojí hudební dráhu v klubu Buddy Guy’s
Legends v roce 1993. Od té doby pravidelně vystupuje po Spojených státech i po celém světě.
Její nezapomenutelná živá vystoupení ukazují velkou lásku k soulu a blues. Zpěvačka v sou-
časné době spolupracuje například s Jimmy Johnsonem, Harmonica Hinesem, John Primerem,
Dave Spectrem, Carlos Johnsonem a Son Sealsem.

Jan Kořínek vstoupil na českou hudební scénu původně jako baskytarista. Dnes hraje vý-
hradně na varhany; ctí zejména tradici veličin spojených s Hammondovými varhanami, jako
jsou Jimmy Smith, Jimmy McGriff nebo Richard Groove Holmes, a s lehkostí se pohybuje po
tenké linii mezi blues a jazzem.
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Sharon Lewis s Janem Kořínkem vystupují už od roku 1998 a společně několikrát pro-
cestovali Evropu. Kapela hrála ve složení: Jan Kořínek – Hammondovy varhany, Jiří Marší-
ček – kytara a Tomáš Vokurka – bicí. Krčma Starý pivovar byla do posledního místečka za-
plněná a temperamentní Sharon uváděla do varu posluchače koncertu.

Rozsvícení vánočního stromu

V neděli 30. 11. se uskutečnilo na náměstí T. G. Masaryka slavnostní rozsvícení vánočního
stromu města za doprovodu pěveckého sboru Carpe Diem. 

Od 17 hodin měl adventní koncert Tomáš
Kočko & Orchestr. Se svou muzikou inspi-
rovanou tradiční  moravskou hudbou objíž-
dějí Evropu od Ruska až po Irsko. Koncert
byl zajímavý nádhernými písněmi o krásách
naší krajiny, jejími příběhy a mystikou po-
hanských písní.
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Pěvecký sbor Carpe Diem Večerní ohňostroj
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Jan Kořínek – Hammondovy varhany, Jiří Maršíček – kytara, Tomáš Vokurka – bicí, 
Sharon Lewis– zpěv



Městská knihovna Slavoj 
Pohled skrz objektiv

Městská knihovna Slavoj vyhlásila začátkem listopadu druhý ročník
fotosoutěže na téma město Dvůr Králové nad Labem, která byla určena

všem zájemcům o fotografování. Vítány byly snímky jak od amatérských fotografů všech vě-
kových kategorií, tak od profesionálů. Uzávěrka soutěže byla 18. 5. 2015.

Den poezie 2014
Od 8. do 24. 11. měli návštěvníci knihovny možnost zhlédnout v prostorách knihovny in-

teraktivní výstavu konanou v rámci festivalu poezie, který se koná od roku 1999 na počest
básníka K. H. Máchy. Letošní téma Řezaná poezie našlo inspiraci v řezaném pivu, které si
s oblibou nechal točit jeden z našich nejvýznamnějších spisovatelů Bohumil Hrabal. Na vý-
stavě bylo možno nejen možnost „uříznout si“ kousek libovolné básně, ale také ji doplnit
o vlastní básnické dílo, které si mohl přečíst a také „uříznout“ jiný návštěvník. 

Navrhujeme si domov s feng-šuej IV. 
Ve středu 26. 11. se uskutečnila poslední přednáška Radky Votavové a Moniky Gavulové

ze seriálu o tom, jak si zařídit svůj domov, která byla věnována zahradnímu designu. Hlavním
cílem feng-šuej je zharmonizovat energie prostředí, a tím posílit zdraví, prosperitu a štěstí lidí
žijících v konkrétním místě. Prostor by měl působit harmonicky a pozitivně ovlivňovat kvali-
tu života.  Vstupné 30 Kč.

Bubnování s Rosťou Řezníčkem
Ve čtvrtek 27. 11. se konalo bubnování s Rosťou Řezníčkem. Bubnování má pozitivní vliv

na zdraví člověka. Propojuje pravou a levou hemisféru, uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní
tlak, navodí pocit pohody, ale co je nejdůležitější, bubnování člověka baví. Vstupné 50 Kč.

Den pro dětskou knihu
V sobotu 29. 11. připravila knihovna příjemné a klidné prostředí před první adventní nedě-

lí. Opět tu byly výtvarné dílny, prodej knih za snížené ceny a divadelní představení pro děti.
Pro lovce perel zde byl obchůdek, ve kterém mohli své moriony směnit za nejrůznější zboží.
Nechyběl ani oblíbený svařený nápoj, který provonil celou knihovnu a další občerstvení. 

Městské muzeum
Český textil včera a dnes

Ve  středu  5.  11.  měl  ve  špýcharu  muzea  přednášku
Ing. Josef Jiránek, bývalý ředitel TIBY o textilu a textilní vý-

robě ve Dvoře Králové nad Labem. Stručně seznámil posluchače s dějinami textilní výroby
v Čechách, v jednotlivých dějinných etapách. Další část již byla věnována textilu ve Dvoře
Králové nad Labem a hlavně jeho zániku v posledních 25 letech. Přednáška byla doplněna fo-
tografiemi a filmy o tom, jak skončily některé závody TIBY, včetně závodů Zálabí a Vorlech
ve Dvoře Králové nad Labem. Vstupné 25 Kč.

The Spring Duo
Ve čtvrtek 13. 11. vystoupilo ve Špýcharu městského muzea The Spring Duo složené z krá-

lovédvorské rodačky Slávky Vernerové-Pěchočové a jejího manžela Petra Vernera. V jejich
podání zazněly sonáty Franze Schuberta, Ludwiga van Beethovena, Morice Ravela a Johanese
Brahmse. Slávka Vernerová-Pěchočová hrála na klavír a Petr Verner na housle a violu.
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Oči nevidomých – uši neslyšících
Do 23. 11. pokračovala ve výstavní síni Špýcharu interaktivní výstava Oči nevidomých –

uši neslyšících.

Sametová revoluce
Od 14. 11.  do 7.  12.  byla  ve výstavním

sále Staré radnice výstava k 25. výročí pádu
komunismu v Československu. K vidění by-
ly  dobové  fotografie  a  dokumenty  z  roku
1989 ze Dvora Králové nad Labem.  

Vstupné:  dospělí  25  Kč,  děti,  studenti
a důchodci 15 Kč.

Geopark Novopacko
Ve čtvrtek 20. 11. měl přednášku  Tomáš

Mervart o povodí Olešky a Jizerky na Novo-
packu. Jsou to místa, která navštívil ještě se
svoji manželkou Evou. Vstupné 25 Kč.

Loutkové divadélko Zvoneček
V neděli 9. 11. hrálo pohádku o Rusalce

a vodníkovi. 
V neděli 23. 11. hru O potrestané princezně.

ŠKOLY

ZŠ 5. květen
Okresní kolo ve florbale

V pátek 21. 11. proběhlo okresní kolo florbalu starších žáků ve sportovní
hale ve Strži, kde se utkalo 8 týmů. Dva týmy ze Dvora Králové nad Labem
(ZŠ 5. května a ZŠ Strž), tři týmy z Trutnova, jeden z Hostinného a Rtyně
v Podkrkonoší. Nejúspěšnější tým byl z Vrchlabí ze ZŠ náměstí Míru, který

bude reprezentovat náš okres v krajském kole. Naši žáci uhráli s vítězi remízu, ale na další
dva soupeře ve skupině nestačili a společně se ZŠ Strž obsadili 7. a 8. místo.   

www.zs5kvdk.cz, 11/2014

Účast na akci pro bezdomovce – Noc venku
Ve čtvrtek 20. 11. proběhla ve 14 českých městech dobročinná akce na podporu lidí bez

domova. Žáci devátého ročníku ZŠ 5. května se zúčastnili programu od 18 do 22 hodin. Jako
vstupné donesl každý žák trvanlivé potraviny v min. hodnotě 50 Kč, čímž podpořil lidi bez
domova. Dozvěděli se zde mnoho nových a užitečných informací o dostupnosti sociálních
služeb v našem městě. I když si deváťáci na vlastní kůži nevyzkoušeli listopadové přenoco-
vání pod širým nebem, odcházeli plni dojmů a nových informací k zamyšlení.

www.zs5kvdk.cz, 11/2014

Základní škola Strž
Mladší žákyně ZŠ Strž stříbrné v Královéhradeckém kraji 

V úterý 28. listopadu proběhlo ve sportovní hale ve Strži krajské kolo
mladších žákyň ve florbalu. Sjelo se zde šest týmů, které postoupily z okresních kol. Turnaj
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probíhal herním systémem každý s každým. Vítěz postoupil do kvalifikace republikového fi-
nále.

Děvčata ze ZŠ Strž nastoupila ve skvělé formě a předvedla, že „na kraj“ patří. Sehrála čtyři
zápasy bez jediné prohry. Poslední zápas se ZŠ Milady Horákové z Hradce Králové rozhodl
o celém turnaji a vítěz bral vše. Zde děvčata bojovala do posledních sil a nakonec podlehla
1:2 a obsadila v celkovém pořadí 2. místo. Stříbrná příčka v krajském kole je skvělý úspěch. 

Noviny královédvorské radnice 12/2014, Mgr. Jana Havlová

Gymnázium
Gymnázium spojilo 24 škol

V sobotu 29. 11. proběhl další  vzdělávací seminář gymnázia Dvůr
Králové  nad  Labem a  Klubu NATURA, tentokrát  pod názvem Život
stromu, lesy. Zájemci o přírodu si zde mohli hodně rozšířit obzory, navíc

se jim tyto informace budou hodit pro Biologickou olympiádu kategorie C a D. Hlavní or-
ganizátorka RNDr. Jana Dobroruková si na akci pozvala tři odborné lektory: PhDr. Iva Králíč-
ka, Václava Lokvence a Mgr. Igora Dobroruku.

Těší nás, že se zapojilo 66 žáků ze 13 základních škol a z 9 gymnázií našeho regionu
i gymnázia z Pardubic. Protože rádi spolupracujeme s vysokými školami, v rámci své odborné
praxe přijely i tři studentky Univerzity Hradec Králové. Gymnázium tedy v zájmu co nejlepší-
ho rozvoje mladých talentů propojilo celkem 24 různých vzdělávacích institucí.

Noviny královédvorské radnice 12/2014, PhDr. Ivo Rejchrt

Aktuality z gymnázia: Volby a stipendia
V listopadu proběhly volby členů školské rady při královédvorském gymnáziu. Zástupcem

rodičů nezletilých studentů se stal  MUDr. Tomáš Deml,  reprezentanty učitelů RNDr. Jana
Dobroruková a PhDr. Ivo Rejchrt. Do nové rady dále patří již dříve určení Jakub Jebousek (6.
C) za zletilé studenty a MUDr. Pavel Trpák jako zástupce zřizovatele (Královéhradecký kraj),
který musí doplnit ještě jednoho člena. 

Na plenárním zasedání Spolku přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem byl 11. 11. do-
plněn výbor spolku, který v současnosti tvoří JUDr. Josef Pojezdný jako předseda a členové
PharmDr. Vít Hojný, Mgr. Aleš Mostecký, Ing. Christian Kazmirowski a Mgr. Monika Petráč-
ková. Toto plenární zasedání bylo významné též schválením nového stipendijního řádu, který
poskytne studentům s průměrem na vysvědčení do 1,3 měsíční stipendium až 500 Kč a jedno-
rázovou odměnu za úspěchy v soutěžích až 5.000 Kč. 

Noviny královédvorské radnice 11/2014, PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., ředitel školy

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
V sále školy se v listopadu uskutečnily tyto akce:

V pondělí 10. 11. vystoupili žáci ze třídy smyčcových nástrojů uči-
telky Jany Kovářové, dipl. um.

V pondělí 24. 11. se konal druhý z řady pravidelných veřejných koncertů, na kterém se
představili žáci školy. 

V úterý 11. 11. byla uspořádána vernisáž výstavy akademické malířky Miroslavy Zychové
z Hlinska s názvem Menší obrazy. Úvodním slovem provedl Mgr. Ladislav Peřina a na kytaru
zahráli Michal Koudelka a Karel Čapek.
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Důležité  místo  uměleckého  projevu  Mi-
roslavy Zychové zaujímá grafika, která je ja-
kýmsi protipólem její ostatní tvorby. Řada je-
jích  volných listů  je  mnohdy tvořena  frag-
menty  zlomků  skutečnosti,  přecházejících
velmi často pod povrch složitých dějů a si-
tuací. Na výstavě v galerii Otto Gutfreunda
vystavovala Miroslava Zychová ze své tvor-
by pouze obrazy.

V pondělí 24. 11. se konalo v kostele Čes-
koslovenské církve husitské hudební setkání
orchestru  Dvorní  múzy a  pěveckého  sboru
Carpe  Diem s  největšími  světovými  mistry
alikvótního zpěvu ze sibiřské Altaje.

V pátek 28. 11. vystoupil  na benefičním
koncertu u příležitosti obnovení památky ži-
dovského hřbitova v kostele Československé
církve husitské flétnový soubor Flauti Dolci pod vedením Vlasty Siřišťové, DiS., a soubor
lesních rohů Nikoly Holcové, DiS.

V neděli 30. 11. měl tři vystoupení pěvecký sbor Carpe Diem pod vedením Bc. Jany Mach-
kové, DiS. Nejprve odpoledne zazpíval u kapličky v Hřibojedech, poté na náměstí T. G. Ma-
saryka ve Dvoře Králové nad Labem, obě akce byly k rozsvícení vánočních stromů. Večer po-
tom sbor vystoupil na adventním koncertě v kostele svatého Josefa v Dubenci.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

 

SPORT

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Sokolové soutěžili v desetiboji

Královédvorští sokolové pořádali v sobotu 1. 11. župní závod v deseti-
boji, kterého se zúčastnilo přes sto závodníků ze šesti sokolských jednot.

Královédvorských nastoupilo k závodu 59. Atmosféra závodu byla vý-
borná, závodníci si vzájemně fandili, fanoušci z řad rodičů také povzbu-

zovali, a tak jsme byli svědky mnoha krásných výkonů. Při závěrečném vyhlášení jsme napo-
čítali 23 medailí pro Sokol Dvůr Králové nad Labem. Zlaté medaile vybojovali M. Síbrová,
J. Šturmová, K. Holubcová, S. Erbenová, D. Horníková, L. Voborník, P. Holubec, J. Grus,
J. Mikyska a N. Erben, stříbro přidali A. Holanová, A. Sedláčková, A. Rutrlová, N. Drápalí-
ková, E. Špatenková, M. Holan a bronz si odnesli K. Kubíčková, K. Vognarová, F. Šturm,
M. Kubíček, A. Paták, M. Voves a M. Fišerová.

Text: Mgr. Pavlína Špatenková

Volejbalový klub Tambor na vítězné vlně
TJ Energetik Chvaletice – VK Tambor Dvůr Králové nad

Labem 2:3 (24, -20, -25, 21, -12)
Dvoráci zajížděli na půdu outsidera po dvou nevydařených

zápasech s Českou Třebovou a stín porážek je poznamenal i na startu nového dvojzápasu.
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Hosté věřili  v hladký průběh utkání,  vše ale bylo jinak,  možná i díky brzkému začátku
(9.00). Oproti předchozím duelům se navíc domácí partě uzdravila řada opor a zejména návra-
tem elitního nahrávače se z Chvaletic pro další kola stane mnohem konkurenceschopnější pro-
tivník.

Potvrdila to hned úvodní sada utkání, v níž domácí zvládli lépe koncovku a po výsledku
26:24 odstartovali ideálně. Však také již v předchozích kolech tento tým hned třikrát vedl 1:0,
nikdy ale utkání  nedotáhl.  Naštěstí  se historie opakovala i tentokrát.  Hned druhý set totiž
VK Tambor zcela ovládl a zlepšený výkon potvrdil i v koncovce třetího dějství (25:27).

Domácí ale zabrali ještě jednou. Čtvrtý set vyhráli poměrně s přehledem, podobně se ale
v tie-breaku vedlo Dvoru a na světě bylo cenné vítězství 3:2.

TJ Energetik Chvaletice – VK Tambor Dvůr Králové nad Labem 0:3 (-19, -18, -15)
Marodkou trápící se hosté v prvním utkání nezvládali příjem a také na smeči byli žalostní.

Oboje se ale v odvetě změnilo. Hráči si při obědové pauze vše vyříkali a do odpoledního sou-
boje vlétli jako polití živou vodou. Rázem z toho byl možná nejlepší výkon v dosavadním
průběhu sezony a výsledky jednotlivých setů,  především toho závěrečného, mluví  za vše:
19:25, 18:25, 15:25!

Sportovní kulečníkový klub Dvůr Králové nad Labem
Ve dnech 7.–8. 11. se konalo v herně Sportovního kulečníkového klubu Dvůr Králové nad

Labem Mistrovství České republiky ve volné hře na 300 karambolů. 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem
V sobotu 1. 11. uspořádal Krasobruslařský klub Dvůr Králové n. L. již II. ročník memoriá-

lu Karla Diviše v krasobruslení. Soutěž se konala v rámci projektu Bruslička, což je podpora
mladých a dětských kategorií krasobruslařů (mají názvy přípravka, cvrček, benjanmín, kadet).

Motocykly
Chvojka letos bral „na Evropě“ i na Slovensku stříbrné kovy

Druhé místo na mistrovství Evropy a titul vicemistra Slovenska, to je výsledek letošní se-
zony motocyklového závodníka Josefa Chvojky. Jezdec z města safari startuje za Classic Club
Hlohovec, vedený bývalým československým motocyklistou Peterem Balážem. Jezdí na Hon-
dě 350 CB F.

Přestože se podobným úspěchem může pochlubit jen minimum sportovců ze Dvora Krá-
lové nad Labem, o úspěších Josefa Chvojky se téměř neví. Letos se účastnil seriálu Evropské
motocyklové federace (UEM) s názvem Vintage FIM Europe Cup 2014 a také mezinárodního
mistrovství Slovenska Vintage 2014, obojí skupiny B do 500 ccm.

Slovenské mistrovství začalo začátkem dubna na Slovakia Ringu, kde obsadil třetí místo.
1. května na stejném okruhu vyhrál, ve stejný den se mu podařilo vyhrál i závod UEM. Na
konci srpna v Malackách obsadil třetí místo. Poslední start prožil v Holíči 27. 9., kde skončil
osmý, stejně jako ve druhém klání UEM. O titulu mistra Evropy rozhodlo poslední měření sil,
v němž mohlo zlato získat ještě šest dalších jezdců. Nakonec se mu podařilo vybojovat titul
vicemistra Evropy za 2. místo.

O mezinárodní titul Slovenska se úspěšný Východočech „popral" s Janem Čížkem. Tento
boj  rozhodl  v neprospěch  královédvorského  závodníka  jeden  z pomalejších  jezdců.  Josef
Chvojka získal titul  vicemistra otevřeného mistrovství Slovenska.  I tak to byla jeho druhá
nejúspěšnější sezona. Lepší byla jen ta v roce 2010, kdy získal titul mistra Evropy. Jako nej-
lepší závod sezony hodnotí Chvojka ten druhý na Slovakia Ringu, kde po technických problé-
mech v trénincích obě klání vyhrál.
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Samozřejmě se účastnil i dalších závodů. V polovině září nedaleko německé Žitavy jel dva.
V prvním obsadil 2. příčku, ve druhém pak 9. místo. V celkovém součtu získal nepopulární
„bramborovou" medaili za čtvrtou pozici.

V červnu kvůli technickým problémům nedokončil závod o Cenu města Jičína. A nemohl
chybět  ani  na  domácí  trati.  Na  královédvorském okruhu  o Cenu  Františka  Šťastného  po
problematickém průběhu, jeho přerušení a následných patáliích s technikou do cíle motorku
dotlačil.

V posledních  čtyřech  letech  závodil  v Itálii,  Maďarsku,  Německu,  Slovensku  a  České
republice. Výsledkem je titul mistra Evropy a dva tituly vicemistra. Proto Josefa Chvojku
mrzí, že podpora ze strany města Dvora Králové nad Labem či místních sponzorů není vlastně
žádná. Jedná se o finančně náročné závody, především kvůli dopravě. Proto v současné době
zvažuje účast v dalším ročníku soutěží. Bez sponzorů to prostě nejde. Jediným sponzorem
jsou vlastně jen Skútry Chvojka. 

Krkonošský deník, 19. 11.

Karate-DO
Královédvorské karate opět úspěšné

Již po čtrnácté se v sobotu 15. 11. v Ústí nad Orlicí konal mezinárodní
turnaj v karate Generali CUP o pohár starosty města. Turnaj byl pořádán
pro všechny věkové kategorie od 7 let až po veterány nad 40 let. Do spor-

tovní haly střední školy uměleckoprůmyslové se sjelo rekordních 293 závodníků z 29 týmů
z Čech a Slovenska.

Soutěžilo se ve dvou disciplínách – dopolední část byla vyhrazena souborným cvičením
kata, odpolední pak sportovnímu zápasu dvojic kumite. Na vítězné týmy i jednotlivce čekaly
hodnotné a originální ceny v podobě broušených plaket, medailí odlévaných speciálně pro
tuto příležitost a samurajských mečů pro nejlepší závodníky v kategoriích dospělých. 

Královédvorský oddíl Karate-DO reprezentovali sourozenci Matyáš a Tadeáš Moravcovi,
Denis Rajsner, Lukáš Kalousek, Honza Bukovský, Patrik Brentner, Ondřej Langpaul, Regina
Plašilová a Radek Heil,  kteří  se velkou měrou zasloužili  o to, že se královédvorský oddíl
v celkovém hodnocení umístil na 13. místě ziskem 1 zlaté, 1 stříbrné a 5 bronzových medailí.

Zlatou  medaili  vy-
bojoval  Jan  Bukovský,
který  si  mezi  mladšími
žáky  v  kumite  postupně
poradil  se  všemi  soupeři
a právem tak vystoupal na
stupínek nejvyšší. Rovněž
se podílel společně s Ma-
tyášem  a  Tadeášem  Mo-
ravcovými na  bronzovém
úspěchu týmu žáků.

Nejúspěšnější závodni-
cí  startující  za  krá-
lovédvorský oddíl se stala
Regina  Plašilová  ziskem
stříbrné  medaile  ve  své
váhové  kategorii  a  dvou
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bronzových medailí, jednou za kata a druhou za kumite v kategorii bez rozdílu hmotností.
Nová akvizice z náchodského klubu, která je u nás prozatím na roční hostování, svými výko-
ny dokazuje, že bude platným členem a medailovým přínosem našeho závodního družstva. 

Velký dík patří manželům Heilovým, kteří se po celou dobu trvání soutěže starali o naše
karatistické naděje. Všem medailistům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších sou-
těžních kláních.  

Fotbalový klub – TJ Dvůr Králové nad Labem
Miroslav Chalupa, trenér TJ Dvůr Králové

„Z konečného umístění a s počtem bodů, které získali fotbalisté Dvora
Králové nad Labem po podzimní části soutěže, jsem velmi zklamán. Vě-
děl jsem, že nás nečeká nic jednoduchého, vzhledem k tomu, že došlo
k velké obměně hráčského kádru. Toto bylo navíc znásobeno v prvních

pěti kolech absencí naší největší posily Martina Hrušky, který se potýkal se zraněním kolena.
Ale i tak jsem byl přesvědčen o umístění mužstva nejhůře do desátého místa. Z mého pohledu
jsme herně propadli hlavně v derby s Trutnovem. Naopak jsme sehráli několik vyrovnaných
utkání, v nichž jsme nedokázali zvládnout rozhodující momenty. Na jedné straně jsme se po-
týkali se špatnou koncovkou a v defenzivě nás soupeři trestali mnohdy velmi lacinými bran-
kami. Vrcholem zmaru bylo předposlední utkání s předním celkem tabulky Benátkami, když
jsme dokázali srovnat dvoubrankové manko, ale v poslední minutě jsme inkasovali branku
a přišli o vše. Teď nám nezbývá nic jiného, než v zimní přípravě udělat vše pro to, aby divize
ve městě zůstala i pro další ročník“ řekl trenér Miroslav Chalupa.

Velký úspěch dvorského rope skippingu
V sobotu 22. 11. vyrazily dva týmy švihadlářů na celorepublikovou soutěž „Jump for joy –

skákej pro radost“. Soutěž se konala v Praze a na takovéto soutěži byly tyto týmy vůbec po-
prvé, takže cílem bylo zúčastnit se. 

Zastoupení měli v rychlostní štafetě týmů – single rope 12–14 let, kategorie A. Tým je
složen ze 4 soutěžících, kteří stojí v rozích vymezeného čtverce a 2 členové skáčí střídnonož
(střídá se pravá a levá; počítá se pouze pravá noha) a 2 členové skáčí dvojšvihy (švihadlo
musí mezi skoky 2× prolétnout pod nohama). Každý člen skáče 30 vteřin a počítají se pře-
skoky všech členů dohromady. Čekání bylo dlouhé a bohužel se na výkonu velkou měrou
podepsala nervozita a velmi hladký povrch tělocvičny. 

Děvčatům se štafeta moc nepovedla, nejprve byla spuštěna špatná časomíra, takže se po
skoro minutě soustředěného úsilí na co nejlepší výkon opakoval start, a potom se švihadla za-
šmodrchávala a zasekávala. Důležité je, že to děvčata brala s úsměvem. Po této zkušenosti
jsme od druhé štafety – single rope, mix věků kategorie A, nic neočekávali. Skokanky nastou-
pily v pohodě, štafeta se jim super povedla a čekalo se na výsledky.

A pak to přišlo, úžasné 1. místo ve štafetě mix věků (Markéta Žižková, Katka Dontová,
Věra Dontová ml. a Věra Dontová) a super 7. místo pro druhý tým (Viki Vágnerová, Eva Žiž-
ková, Tereza Procházková a Katka Dontová).

Noviny královédvorské radnice 12/2014, Eva Žižková, Angeles Dance Group, partner TJ Sokol Dvůr Krá-
lové nad Labem
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ZÁJMOVÁ ČINNOST

DDM Jednička v listopadu
Výstava zrodu katedrály

Od 11. do 14. 11. byla v DDM výstavka k 670. výročí položení zá-
kladního kamene Chrámu sv. Víta v Praze a povýšení pražského biskup-
ství na arcibiskupství. Byla určena zejména školám, ale i dalším zájem-
cům o historii. Představila stavebníka i stavitele chrámu a také arcibis-

kupství, vysvětlila význam tohoto počinu, zaměřila se i na různé zajímavosti ohledně stavby
katedrály. Vstupné: 15 Kč. 

Uspávání strašidel
Ve středu 12. 11. pořádala Jednička pro děti a jejich rodiče podvečerní akci nazvanou uspá-

vání strašidel. Na děti čekala cesta plná strašidelných stanovišť a plnění drobných úkolů. Na-
konec společně všichni strašidýlka uspali. Vstupné dobrovolné.

Mineralogický zájezd do Prahy
V sobotu 15. 11. uspořádali výlet do našeho hlavního města pro malé i velké zájemce, kte-

rým učarovala krása kamenů a zkamenělin. Navštívili pozoruhodné expozice Geosvět a Mine-
ralia, kde je čekala unikátní kolekce drahých kamenů i pozoruhodné fosilie, tajemná jeskyně.
Zbylou část programu vyplnili procházkou tzv. Chytrou cestou, která nabízí zajímavá zákoutí
a průchody Starého Města pražského. Cena: děti do 15 let 474 Kč, dospělí 748 Kč a důchodci
548 Kč.

Bazar podzimního a zimního oblečení
Od 19. do 21. 11. probíhal v Jedničce tradiční bazar použitého podzimního a zimního oble-

čení všech velikostí, obuvi a sportovních potřeb.

Podzimní humanitární sbírka
Ve dnech 24.–28. 11. probíhala podzimní humanitární sbírka. Mezi námi je stále více lidí,

kteří se ocitli dočasně v nouzi a potřebují rychlou pomoc. I vy jim můžete pomoci tím, že da-
rujete věci, především podzimní a zimní oblečení všech velikostí, které Vám již doma překá-
ží, ale mohou alespoň na čas posloužit jiným. Sbírka putovala do Diakonie Broumov, kde
dary rozdělili těm, kteří je potřebují. 

Advent v Jedničce
Ve čtvrtek 27. 11. pořádala Jednička tradiční akci u příležitosti blížícího se adventu a Vá-

noc. V připravených dílnách si na své přišli příznivci netradičních i klasických vánočních oz-
dob a dekorací, nechyběla ani sladká vánoční kuchyně. V dílnách se zabavily nejen děti všeho
věku, ale i maminky, babičky a další dospěláci. Účastníci si mohli zvolit jakoukoli dílnu nebo
navštívit všechny. Vstupné na akci bylo jednotné 30 Kč dítě, 40 Kč mládež a dospělí. 

Čertovská noc
Z 28. na 29. 11. před mikulášskou nadílkou pořádala Jednička Čertovskou noc. Tradiční

přespávačka měla spoustu čertovské zábavy a byla připravena i  mikulášská nadílka.  Cena
140 Kč.

Čertovská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
Město Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům a DDM Jednička připravili na neděli 30. 11.

Čertovskou nadílku spojenou s rozsvícením vánočního stromu. Hlavní program byl od od-
poledne v aule  SŠIS (diskotéka,  soutěže a  čertovská nadílka).  V doprovodu andělů přišel
Mikuláš, který přinesl sladkou nadílku. Poté čekala na všechny účastníky čertovská stezka,
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která je dovedla na náměstí T. G. Masaryka k vánočnímu stromu, kde mohli počkat na jeho
rozsvícení. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Dárky pro malé malíře z Hankova domu
Děti výtvarného kroužku Hankova domu nečekaly na Ježíška a již na prvních hodinách

nového školního roku usedly ve svém ateliéru za nové stolky, které jsou přizpůsobeny potře-
bám předškolních dětí. Za plného nasazení malých výtvarníků tak vznikla i podzimní výzdoba
foyer Hankova domu – Deštníkový strom.

Další dárek dorazil do Hankova domu z Havířova – jednalo se o cenu pro Aničku Bělo-
houbkovou za 3. místo v mezinárodní výtvarné soutěž kresby a grafiky „Krásná jako kví-
tka…“. Anička si i s rodiči přišla cenu převzít za potlesku ostatních dětí.

Noviny královédvorské radnice 11/2014, Vanda Kotíková, vedoucí výtvarného kroužku

ZAJÍMAVOSTI

Regulované parkování v ulici Kotkova

Koncem listopadu byla v ulici Kotkova realizována avizovaná změna dopravního značení,
která  upravuje a  reguluje  způsob parkování.  Provoz zůstal  zachován obousměrný,  vedený
jedním pruhem, ve druhém pruhu byl zřízen parkovací pruh s výhybnami, které umožní bez-
pečný průjezd protijedoucích vozidel. Konečná podoba zvýšila přehlednost ulice a tím i bez-
pečnost provozu. Pozitivní je, že řidiči změnu přijali a nové dopravní značení respektují. 

Noviny královédvorské radnice 12/2014, Bc. Jan Sedláček

Úprava parkování v Kotkově ulici
Názor na parkování Ing. arch. Jana Holana
Problémem všech měst je čím dále více aut. Tam, kde bylo v dvougenerační rodině auto

jedno, tam jsou nyní auta 4. O konflikty tak není nouze jak mezi řidiči projíždějícími, tak
mezi sousedy. Řešení jsou vždy složitá a každé z nich se nebude někomu líbit. Nejhorší však
je nechat situaci neřešenu. Výsledkem pak bývá, že lidé se na ulici bojí a pro pocit bezpečí je-
dou autem i tam, kde by to hravě zvládli pěšky, či na kole.

Dobrou zprávou tedy je, že se v Kotkově ulici (Na nebíčku) provedla úprava, která by tuto
ulici měla udělat bezpečnější a přehlednější.  Bylo zde zvoleno řešení,  kdy bude zachován
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obousměrný provoz, ale pouze v jednom jízdním pruhu a s výhybnami, kde lze uhnout proti-
jedoucímu autu. Zbytek profilu ulice bude určen k parkování.

Provoz v ulici již takto de facto fungoval, místa pro vyhnutí však byla náhodná, malá, nebo
tak fungovaly odbočky a přechody na nich. Ze strany dopravní a městské policie je bohužel
(po celém městě) nesmyslně tolerováno parkování i bezprostředně u přechodů (měl by být od-
stup 5 m), na které pak není dobře vidět, což je nejhorší pro malé děti, které se nemohou dů-
kladně rozhlédnout.

Já osobně bych byl raději, kdyby se ulice zjednosměrnily, ale to někdy nebývá veřejností
přijímáno pozitivně – klasické bezohledné: Proč bych měl jezdit jen jedním směrem, když
50 let jezdím oběma. Navrhované řešení, byť kompromisní, je ale zajímavé a doufám, že se
osvědčí a podobně bude moci být vyřešeno více ulic. Vždy ale bude třeba tolerance a po-
chopení. Buďme rádi, že i v našem městě se situace řeší a hledají se nové moderní způsoby.

Braunův Betlém dostal nový vzhled
Štětečky, kartáče, vodu a „tajnou“, podpůrnou emulzi, která umožnila uvolnění pórového

systému kamene. To vše potřebovali odborníci a studenti z fakulty restaurování Univerzity
Pardubice v Litomyšli, aby vrátili čas a opět na světlo boží přivedli časem a mechem pokrytou
část Braunova Betlému nedaleko Kuksu.

Jako za Wagnera
Dílo se podařilo a návštěvník může vidět část monumentu Klanění pastýřů tak, jak jej na-

posledy spatřil  na začátku dvacátého století  jeden z posledních  ochránců odkazu Matyáše
Bernarda  Brauna,  Josef  Wagner.  V takové kráse to  opravdu naposledy viděl  asi  jen Josef
Wagner. Existují fotografie ze začátku dvacátého století, na kterých lze rozeznat podobný stav
monumentu jako dnes. Pardubická univerzita se zapojila do projektu Program výzkumu ná-
rodní a kulturní identity NAKI, hledajícího způsob, jak betlém zachovat pro další generace.
Jeho výstupem by měly být návrhy na dlouhodobou péči o sochařská díla

Garanta projektu překvapilo, že zub času nenapáchal takřka za sto let svého „hlodání“ na
skulpturách výraznější stopy. Byl tu sice patrný větší nárůst vegetace, ale jinak se betlém do-
choval v relativně dobrém stavu. Navíc při pracích bylo zjištěno, že hlavní poškození vznikla
již před rokem devatenáct set. Nicméně degradace kamene pokračuje a je urychlována zejmé-
na působením vody a vegetace. Je příjemné opět po desítkách let vidět některé detaily, které
do kamene vryla ruka Matyáše Bernarda Brauna.

Krása pod nánosy

Pod nánosy se dochovala celá řada detailů. Například prsty Panny Marie. Velice kvalitní je
i reliéf drapérie vlevo od Svatého Josefa. Garant projektu prý již ani nedoufal, že některé de-
taily v životě uvidí, natož, že se vůbec uchovají. Když se člověk podívá na doposud neošet-
řenou část příjezdu Tří králů, tak prakticky nevidí hřívy, velbloudy či drapérie. Na očištěné
straně jsou však podobné detaily dnes vidět v plné své kráse. Právě na očištěné části se ověřují
postupy, které by posléze měly být použity i na další úseky díla. Zatím se zdá, že se dílo daří a
s odborníky na biologii, geologii a chemiky vybraná emulze s užitím lihu, ajatinu a zinečna-
tých solí bude do budoucna účinná.

Betlém v datech

Soubor soch a sousoší, který je dnes znám pod názvem Braunův Betlém, vznikl na popud
Františka Antonína Šporka na přelomu 20. a 30. let 18. století. Záhy se dílo ukryté v lesích
stalo místem odpočinku a kočárových vyjížděk Šporkových kukských hostí. Monumentálního
díla se zhostil uznávaný rakouský sochař a řezbář Matyáš Bernard Braun, který je zařazován
mezi nejvýznamnější představitele českého vrcholně barokního sochařství. Za téměř tři sta let
své  existence  se  betlém  dočkal  jen  dvou  krátkých  období,  kdy  o barokní  skvost  někdo
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pravidelně pečoval. Nejznámější je asi doba sochaře Josefa Wagnera, který si nedaleko betlé-
mu v druhé polovině devatenáctého století postavil srub a prakticky každý rok vzal kbelík
a jemný kartáč a sochy čistil. Jeho pokračovatelem se později stal Josef Urban. 

Krkonošský deník, 1. 11., Petr Vaňous (upraveno kronikářem)

Zajímavosti obrazem

Podvečerní snímky náměstí T. G. Masaryka a přilehlého okolí.
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