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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI
Schválený rozpočet na rok 2015

Zastupitelstvo  města  Dvůr  Králové  nad  Labem  schválilo  na  svém
2. zasedání konaném dne 17. prosince 2014 rozpočet města Dvůr Králové
nad Labem na rok 2015, včetně rozpočtů městem zřízených peněžních
fondů, navržený v následujícím sestavení:

Celkové příjmy 302.163.770 Kč

Financování 36.409.303 Kč

Celkové zdroje 338.573.073 Kč

Celkové výdaje 338.573.073 Kč

Výdajové položky
Sestavení tohoto rozpočtu je ovlivněno zejména investičními záměry v celkové souhrnné

výši přes 78 mil. Kč. Z toho největší položku představuje výše vlastních zdrojů na dofinanco-
vání plánovaných akcí s podílem dotačních prostředků (zejména na investiční projekt „Čistír-
na odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace“) v rozpočtované
hodnotě 27 mil. Kč. Z dalších, dle rozsahu financí, významných akcí je plánována zejména
rekonstrukce mostu v Nedbalově ulici, další úhrada časově rozložených výdajů na rekonstruk-
ci vodovodu a kanalizace v ulici 28. října, výdaje na rekonstrukci chodníků a cyklostezku
v ulici 28. října a také pokračování ve výstavbě metropolitní sítě.

Schválený rozpočet zahrnuje rovněž významné objemy plánovaných prostředků na opravy
a udržování majetku města v celkové plánované souhrnné částce více než 27 mil. Kč a nein-
vestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města Dvora Králové nad Labem
ve výši téměř 38 mil. Kč.

S výdaji  na školství  počítá rozpočet roku 2015 v celkovém objemu necelých 24 mil. Kč.
Výdaje pro celou  oblast kultury jsou plánovány v souhrnné výši přes 18 mil. Kč a zahrnují
i prostředky na podporu a rozvoj sportu a příspěvky na vyhlášené okruhy obecně prospěšných
aktivit (granty).

Důležitou položkou rozpočtu jsou výdaje na životní prostředí  v hodnotě přes 3,5 mil. Kč
obsahující i vynaložené prostředky na oblast odpadového hospodářství a dále výdaje do zdra-
votnictví zahrnující finance na zajištění  dětské lékařské pohotovosti  (ve výši 200 tis. Kč na
rok).

Příjmové položky
Největší položku  v oblasti příjmů  tvoří veškeré předpokládané daňové výnosy plánované

ve schváleném rozpočtu roku 2015 v souladu se zákonem o rozpočtovém určení výnosů daní
a dosavadním skutečným vývojem. Rozpočtované daňové příjmy spolu s předpokládanými
výnosy ze správních a místních poplatků a ostatních daňových příjmů činí téměř 206 mil. Kč,
tj. více než 68 % všech předpokládaných příjmů.

K výslednému schválenému deficitnímu sestavení rozpočtu města na rok 2015 lze konsta-
tovat,  že  vychází  z filozofie,  kdy pokrytí  plánovaných  výdajů  tohoto  rozsahu,  které  jsou
schválené v rozpočtu, v rámci souhrnu i ostatních zejména provozních výdajů, není možné
pouze  z vlastních  zdrojů,  vyprodukovaných  v průběhu  jednoho  rozpočtového  roku.  V této
souvislosti  je však třeba zmínit  možnost  zapojení zůstatků na účtech rozpočtového hospo-
daření z předchozích let (schválený rozpočet obsahuje předpoklad objemu těchto prostředků
ke konci roku 2014 v hodnotě kolem 21 mil. Kč), dále v případě pokrytí provozních výdajů
i zapojení prostředků ze smluvně zabezpečeného úvěru (použití části platného kontokorentní-
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ho rámce – v rozpočtu na rok 2015 je zahrnuto případné čerpání v hodnotě 15 mil. Kč) a také
možné zahrnutí dotačních prostředků z dalších postupně uzavíraných dotačních smluv. Všech-
ny uvedené zdroje by měly sloužit k pokrytí aktuálně schváleného deficitu.

www.mudk.cz, 3. února

Objasnění situace kolem ČOV
Rádi bychom vás prostřednictvím tohoto článku otevřeně seznámili se současným stavem

kolem královédvorské čistírny odpadních vod (ČOV). Situace je velmi složitá a my si přeje-
me, abyste byli o okolnostech této kauzy náležitě informováni.

Pro začátek je nutné shrnout události posledních let, které vedly k situaci, kterou se dnes
snažíme řešit. Začalo to v roce 2005, kdy provozovatel čistírny odpadních vod, společnost
WWTP DKNL, s. r. o., náhle zdvojnásobil cenu za služby poskytované městu Dvůr Králové
nad Labem. Tehdejší vedení města výši ceny prověřilo a na základě zjištěných faktů ji prohlá-
silo za neakceptovatelnou. Provozovatel však na nové ceně trval. Další vyjednávání se poté
zadrhlo,  přičemž  město  nadále  platilo  provozovateli  původní  cenu  namísto  požadované,
zvýšené. Tento postup vyvolal několik soudních sporů, kde proti sobě časem stály odborné
posudky podporující obě ceny – tu původní, i tu novou, přibližně dvakrát vyšší. Tyto spory
dosud nejsou vyřešeny a v případě, že by je město prohrálo, bude muset zaplatit opravdu
velkou částku (v řádu stamilionů korun), která se může lišit podle závěru, ke kterému soud na-
konec dojde. Ještě je třeba poznamenat, že v mezičase došlo k výměně provozovatele ČOV,
kterým je nyní společnost LITAVE, s. r. o.

Stavba nové ČOV
Místo snahy jednat s majitelem ČOV se bývalé vedení města rozhodlo jít jinou cestou –

vystavět vlastní čističku odpadních vod. Je to investiční akce, na kterou lze získat dotaci. Za-
hájilo tedy v této věci řízení, které zahrnovalo jak žádost o dotaci z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR, podanou začátkem roku 2014, tak vypsání výběrového řízení na do-
davatele stavby. V současnosti má město k dispozici pouze registrační list a rozhodnutí o pod-
poře spolufinancování formou dotace. Aby totiž dotaci skutečně získalo, muselo by se zaručit,
že stavba bude dokončena nejpozději 30. listopadu 2015 s tím, že kompletní dokumentace
měla být ministerstvu doložena do 15. ledna téhož roku. 

Otvírání obálek s doručenými nabídkami na zhotovitele stavby nové ČOV proběhlo 5. led-
na. Společnost Metrostav však podala 19. ledna „Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele
veřejné zakázky“ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který bude zadávací pod-
mínky veřejné zakázky zkoumat. Hodnoticí komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vý-
stavbu nové ČOV by tak neměla na základě navrhovaného předběžného opatření vybrat pří-
padného vítězného uchazeče a navrhnout s ním podepsání smlouvy do doby, než ÚOHS pod-
mínky zakázky nepřezkoumá.

V pátek 9. ledna byl starosta města jednat na Ministerstvu životního prostředí v Praze, kde
bylo přislíbeno prodloužení lhůty k odevzdání dokumentace z 15. ledna 2015 do března 2015.
Jenže v podmínkách pro získání dotace byl stále termín dokončení stavby stanoven na konec
listopadu roku 2015 a nebylo s ním možno pohnout. Město mělo proto zcela reálné obavy, že
za těchto podmínek se stavba za 200 mil. Kč prostě zodpovědně postavit nedá. A to zatím
neuvádělo všechna další rizika, která z výstavby nové ČOV plynula a která mohla pro město
cenu opět významně zdvihnout.

Koupě stávající ČOV
Druhou cestou, jak zabezpečit kontrolu nad čištěním odpadních vod ve městě, bylo odkou-

pení stávající ČOV od jejího majitele, společnosti Evorado Import, a. s. Na základě předcho-
zích jednání obdrželo vedení města dne 22. prosince 2014 oficiální písemnou nabídku spo-
lečnosti na prodej stávající ČOV. Nabídka obsahovala tři varianty jejího dalšího provozu a by-
lo třeba zvážit výhody i nevýhody každé z nich. První varianta zahrnovala odkup ČOV měs-
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tem (121 mil. Kč) se současným mimosoudním vyrovnáním běžících soudních sporů mezi
oběma subjekty ve výši 196 mil. Kč.

Druhá varianta byla postavena na dohodě obou subjektů o pevně stanovených finančních
podmínkách dalšího fungování ČOV za domluvenou částku cca 32,6 mil. Kč ročně garan-
tovanou po dobu 5  let,  přičemž samotná  čistička  zůstane  v  majetku  společnosti  Evorado
Import, a. s. Podmínkou přijetí této nabídky bylo rovněž současné vyrovnání běžících soud-
ních sporů ve výši 196 mil. Kč. 

Třetí varianta opět počítala s tím, že čističku bude i nadále vlastnit její stávající majitel,
společnost Evorado Import, a. s., cena za služby bude pevně stanovena na 39,2 mil. Kč ročně
garantovanou na dobu 5 let s tím, že se soudní spory nechají doběhnout až k rozhodnutí. Vy-
rovnání plynoucí z rozsudku soudních sporů by nebylo součástí tohoto ujednání. Protože se
jednalo  o  strategické  rozhodnutí,  které  by  mohlo  podstatně  dlouhodobě  ovlivnit  finanční
prostředky města Dvora Králové nad Labem, dostali zastupitelé na svolaném pracovním jed-
nání zastupitelstva nabídku vlastníka ČOV k nahlédnutí a následně byla předmětem diskuze
na tomto zasedání. 

Vedení města se rozhodlo pokračovat v jednání a pokusit se získat nabídku, která by zo-
hlednila fakt, že město hospodařící s veřejnými prostředky nemůže přistoupit na dohodu o vy-
rovnání běžících soudních sporů ani na smluvní cenu nepodloženou kvalitním znaleckým po-
sudkem. Jsme rádi, že se daří držet otevřenou i tuto cestu k řešení současné složité situace.
Zatím jsou asi pro město největším rizikem očekávaná rozhodnutí odvolacího soudu ve sporu
s vlastníkem i provozovateli ČOV. Vzhledem k tomu, že si minulé vedení města možnou pro-
hru těchto soudních sporů nepřipouštělo, nebyly průběžně pro tuto možnost vytvářeny žádné
finanční  rezervy.  Pokud by tedy soud dopadl  v  neprospěch města,  budou následky velmi
vážné. To by ovlivnilo nejen rozvoj města, ale i jeho každodenní fungování. V souvislosti
s několik let trvající stagnací ceny vodného a stočného v našem městě řeší dnes vedení města
otázku, zda by případné navýšení jeho ceny, které se dnes již dostalo pod úroveň průměrné
ceny v České republice, nevytvořilo alespoň částečnou rezervu, která by například s příjmy
plynoucími z provozu měřičů rychlosti mohla v případě konečného rozhodnutí soudu ohledně
těchto kauz sloužit k úhradě z nich plynoucích povinností. Musíme se tedy připravit na všech-
ny možné eventuality, a pokud jde o výsledek soudních sporů, doufat v příznivé řešení. Tyto
spory se táhnou už deset let, zatěžují město a poškozují jeho obraz v očích veřejnosti. Děláme
všechno proto, aby tato kauza skončila rozumným vyrovnáním, a o dalším průběhu jejího ře-
šení vás budeme informovat.

Noviny královédvorské radnice 1/2015, vedení města

Změna rozsahu Novin královédvorské radnice
Město Dvůr Králové nad Labem se rozhodlo změnit rozsah Novin královédvorské radnice

(NKR).  Lednové  číslo  přineslo  změnu  rozsahu  z  16  na  24  stran.  Navýšení  počtu  stran
radničních novin však bylo kompenzováno vydáním pouze 11 čísel za rok, kdy NKR července
a srpna byly sloučeny do jednoho čísla, které by mělo pojmout všechny aktuální informace
z  období  prázdnin  a  dovolených.  Současně  rada  města  schválila  koncepci  NKR  včetně
pravidel pro příjímání a zveřejňování došlých příspěvků.

Noviny královédvorské radnice 1/2015, Ing. Jan Jarolím (upraveno kronikářem)
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Město v roce 2015 slavilo 745 let 
V letošním  roce  slavilo  město  Dvůr  Králové  nad

Labem 745 let od první písemné zmínky, která je da-
tována rokem 1270. K výročí bylo připraveno mnoho
zajímavých akcí,  které  vyvrcholily  v  září  roku 2015.
O akcích jsou v kronice další záznamy. Všechny akce
spojovalo vyobrazené logo.

Tříkrálová sbírka roku 2015
Jako každý rok se na děkanství ve Dvoře Krá-

lové nad Labem sešli 6. ledna vedoucí skupinek
a dětští koledníci Tříkrálové sbírky, aby obdrželi
požehnání  z  rukou  kaplana  Andrzeje  Denziaka,
MSF.  Toto  požehnání  je  pak  provázelo  při  pu-
tování po ulicích a domácnostech ve Dvoře Krá-
lové nad Labem a blízkém okolí.

Sbírka  probíhala  v  letošním  roce  ve  dnech
6. až 11. ledna. Celkem se vybralo 285.583 Kč.
Výtěžek byl použit na přímou podporu občanů na
Královédvorsku i na humanitární projekty Charity
České republiky v zahraničí.  Odměnou pro  ko-
ledníky bylo mimořádné promítání dětského filmu v sobotu 17. ledna v Kině Svět.

Humanitární sbírka ošacení
Od pondělí 12. do pátku 16. ledna se uskutečnila ve vybraných lokalitách ve Dvoře Krá-

lové nad Labem sbírka ošacení, lůžkovin, utěrek, záclon, přikrývek, polštářů, obuvi, kabelek,
hraček apod. Čisté věci občané dávali do pytlů a nechávali je před svými domy. Svoz a ná-
sledné využití sebraných věcí provedla Diakonie Broumov.

Nový nástěnný kalendář 2015
Město Dvůr Králové nad Labem vydalo nástěnný kalendář na rok 2015 nazvaný Voda vo-

dička. Pro kalendář byly použity černobílé fotografie vodních toků a zákoutí v okolí města,
které poskytlo městské muzeum ze svých sbírek. Cena kalendáře byla 70 Kč.

Židovský hřbitov chtějí prozatím alespoň označit
Královédvorští židé měli zásadní roli v rozvoji města v 19. a začátkem 20. století. Jejich

továrny dávaly práci stovkám lidí a oni sami se podíleli na bohatém životě textilního města.
Dvorská synagoga byla v 60. letech 20. století zbořena, protože musela ustoupit nové silnici. 

Židovskou komunitu ve městě zatím připomíná Davidova hvězda, pomník stojící u vchodu
zbořené synagogy (v parčíku ulice 17. listopadu). Odhalena byla v roce 2008, autorem je so-
chař Jaroslav Černý. Výrobu plastiky převzal po svém otci Ota Černý.

Přestože  židovská  komunita  nebyla  velká,  její  vliv  na vývoj  města  byl  mnohonásobně
větší.  Rodiny Deutschových,  Weissových,  Mandlových,  Pickových,  Schleinových,  Löwen-
bachových, Neumannových a další měnily tvář města. Královédvorský textilní průmysl byl již
od svého vzniku ovlivňován židovskou podnikatelskou elitou, která se projevovala zejména
ve schopnosti rychle se přizpůsobovat. Zaváděli do svých provozů technické inovace, rychle
se adaptovali na využívání nových surovin a stávali se tak nositeli modernizace v textilním
průmyslu.
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Konec židovské komunity přinesla druhá světová válka. Většina lidí zmizela v pekle Osvě-
timi. Po roce 1945 už nebyla židovská obec obnovena. Dvě nejvýznamnější památky, syna-
goga a židovský hřbitov, byly necitlivě zničeny v šedesátých letech 20. století tehdejším reži-
mem.

K trvalému připomenutí místa i lidí, výrazně spjatých s historií regionu, směřuje snaha ob-
čanského  sdružení  za  obnovení  památky židovského  hřbitova.  Projekt  výstavby  pomníku
vznikl před sedmi lety, autorem je sochař Ota Černý. Měl by stát na místě zaniklého hřbitova
nedaleko podharťského stadionu. Potřebné náklady jsou vyčísleny asi na 750 tis. Kč.

V současné době není bývalý židovský hřbitov nijak označen, a tak se tu nad ostatky vý-
znamných občanů města mohou i venčit psi a procházet se po nich lidé. Občanské hnutí se
proto rozhodlo, že je třeba nejdříve plochu bývalého židovského hřbitova alespoň nějak ozna-
čit. Stačilo by ji ohraničit nějakým jednoduchým způsobem a označit informační deskou. Při-
pomínala by význam židovské komunity pro rozvoj našeho města. Samozřejmě by měla být
vícejazyčná.

Krkonošský deník 27. ledna (upraveno kronikářem)

Technické služby informují
V prosinci 2014 byla prioritou TSm realizace výsadby 50 ks lip a bezmála 1 200 ks keřů

v ulici 28. října. Výsadba nahradila původní stromy, vykácené zejména z bezpečnostních dů-
vodů a s ohledem na rekonstrukci vozovky. Město získalo na tuto výsadbu dotaci od nadace
ČEZ ve výši 200 tis. Kč. Výsadbu se podařilo dokončit v průběhu ledna.

Na úseku komunikací došlo k obnově povrchu autobusové zastávky v ulici 28. října, za-
stávka dostala novou zámkovou dlažbu.

Noviny královédvorské radnice 1/2015 (upraveno kronikářem)

Význam stromů ve městě
Místostarosta  Ing.  Dušan Sedláček připravil  pro  čtenáře  Novin  královédvorské  radnice

(NKR) a občany města nový seriál o stromech a jejich významu spojený s fotografickou sou-
těží o ceny. 

Seriál  je inspirován Keltským stromovým kalendářem, který čas nerozděloval na týdny
a měsíce, nýbrž na čtyřicet delších a kratších období, která odpovídala cyklům života a růstu
stromů. Keltové si vážili přírody, největší úctu však měli ke stromům. Věřilo se, že ten, kdo
strom bezdůvodně zničí, bude krutě potrestán. 

Jednotlivé stromy kalendáře dále symbolizují, podobně jako v horoskopu, vlastnosti, které
mají mít lidé narození v tomto období. Seriál začal v únoru, který je zasvěcen těmto stromům:
topol 1.–10. února, modřín 11.–20. února a borovice 21. února – 2. března.

Na základě těchto parametrů byla vypsána na měsíc únor fotografická soutěž, kdy občané
měli najít výše uvedené stromy, vyfotografovat je a fotografii zaslat do redakce NKR. Pro au-
tory tří vyhodnocených snímků byla připravena rodinná vstupenka do zoo.

Noviny královédvorské radnice 1/2015

Poznámka kronikáře
Seriál o stromech pokračoval až do května roku 2015, kdy byla soutěž vyhlášena pro stro-

my zasvěcené měsíci červnu. Od července pokračoval seriál v příloze KdeCo, která je součás-
tí Novin královédvorské radnice, až do čísla 12/2015. Stromy zasvěcené jednotlivým obdobím
se opakovaly.

Názory občanů na dění ve městě
Dobrá konstruktivní opozice

Městu přišla nabídka na odkup staré ČOV za téměř 300 mil. Kč. Nekupte to za ty peníze!
A rekonstrukce k tomu za 80 mil. Kč. Konečně jsme se dozvěděli výsledky „vstřícného“ jed-
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nání majitelů ČOV s naším novým vedením města. Nyní si můžeme položit na misky vah
380 mil. Kč z kasy města za starou ČOV nebo 40 mil. Kč za novou a k tomu bonus v podobě
rekonstrukce hlavních kanalizačních řadů. Důležité je, že město má všechna potřebná stavební
povolení a potvrzenou dotaci na výstavbu nové ČOV ve výši 77 % skutečných nákladů. Pro-
tože  musím tento  článek odevzdat  redakční  radě  v  den uzávěrky,  který  je  zároveň dnem
jednání zastupitelů města o této nabídce, nejsem schopen reagovat na jeho závěry. Uvidíme,
jaký návrh nám vedení města předloží. Aby se mohlo začít stavět, podařilo se nám prosadit
návrh usnesení záměru přijetí úvěru ve výši 55 mil. Kč pro spolufinancování výstavby nové
ČOV a rekonstrukce hlavní kanalizační stoky. Byl přijat také náš návrh usnesení na snížení
ročního provozního příspěvku pro Technické služby města Dvora Králové nad Labem (TSm)
z navržených 45 mil. Kč na téměř 38 mil. Kč stejně jako v roce 2014. Máme oprávněné obavy
o zdravé fungování TSm, které příchodem již jednou odvolaného ředitele Pavla Krause na-
stanou. Návratem ke starému způsobu řízení a placením před provedením práce, které schváli-
lo nové vedení města, i  přes jejich tvrzení, hrozí nesmyslné plýtvání penězi. Nové vedení
města provedlo změnu v dozorčí radě MěVaKu (Městské vodovody a kanalizace, a. s.). Budou
noví členové pracovat také zdarma a tak dobře jako ti předchozí? Na závěr něco úsměvného
a zároveň alarmujícího. Představitelé vedení města za hnutí ANO 2011 se na svých webových
stránkách dne 19. prosince 2014 chlubili cizím peřím. Šlo o splnění jednoho z jejich předvo-
lebních slibů – snížení ceny ze záboru plochy. Po upozornění, že tento bod schválilo ještě sta-
ré zastupitelstvo, provedli úpravu na svých stránkách. Tak snad příště budou informace z rad-
nice pravdivé a objektivní.

Noviny královédvorské radnice 1/2015, Jan Bém, zastupitel (ODS)

Je čas pravdivě pojmenovat některé věci
Vážení spoluobčané, na tomto místě měl být původně delší článek, týkající se problema-

tiky ČOV v našem městě. Když jsem si přečetl příspěvek pana Béma do tohoto vydání, nedalo
mi to a musel jsem na něj reagovat – a vlastně se bude kauzy spojené s ČOV také dotýkat.
Pan Bém se rozhodl jako opoziční rytíř tvrdě zbrojit proti současnému vedení města a když už
nemá, co jiného by chválil na své práci (ani současné, a bohužel hlavně ani minulé), kromě
realizace stavby nové ČOV, hledá jakoukoliv záminku, aby napadl nebo zpochybňoval roz-
hodnutí současného vedení města. Škoda, že tolik energie nevěnoval v minulých letech (ano,
správně je  i  termín  desetiletích),  která  na  dvorské radnici  seděl  a  působil,  také  práci  pro
město! Podle jeho vlastních slov, 80 % času, který strávil na radnici, věnoval problematice
„vody“. To je jistě velmi chválihodné – kdyby to v konečném důsledku k něčemu bylo a měs-
tu něco přineslo! Pan Bém dnes vedení města zazlívá, že se snaží hledat řešení ze situace, do
které město on sám pomohl dostat – do stavu, kdy máme ve městě absolutně nejhorší kana-
lizaci v republice, kdy nevlastníme ČOV, kdy vedeme soudní spory s vlastníkem i provozova-
telem, které jsou vyčísleny na stovky milionů korun. Osobně jsem přesvědčen, že spousta věcí
se v blízké budoucnosti ukáže a naprostá většina občanů našeho města si tak bude moci udělat
obrázek o oprávněnosti či zbytečnosti kroků vedení města, učiněných v TSm či MěVaKu.

Noviny královédvorské radnice 1/2015, Ing. Jan Jarolím, starosta města (ANO 2011)

Pravda se těžko hledá a stokrát opakovaná lež se stává pravdou
Jak jinak nazvat vše, co zmítá zastupiteli města Dvůr Králové nad Labem a má vliv na roz-

hodování současné radnice. Noví zastupitelé, a tím mám na mysli ty, kteří nepatří mezi veterá-
ny komunální politiky, se musí ve velmi krátkém čase zorientovat ve všem, co minulá zastupi-
telstva rozhodla. A to jak v dobrém, tak ve zlém. Nejtěžší úkol pro všechny bude vyřešit otáz-
ku ČOV. Určitě se shodneme, že nekoupit stávající čistírnu odpadních vod přímo od TIBY po
roce 2000 byla ze strany tehdejších zastupitelů historická chyba. Stejně jako pronajmout na
začátku 90. let městské vodovody a kanalizace soukromé firmě na 25 let bez možnosti vstou-
pit do jejich případného přeprodeje jiné osobě v průběhu nájmu. Věřím, že řada z vás bude
také souhlasit, že aktivně se podílet na konkurzu TIBY bylo ze strany tehdejších zastupitelů
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také fatální rozhodnutí. Výčet kontroverzních rozhodnutí minulých zastupitelů musím ještě
doplnit o to z před deseti lety, že město nebude platit za čištění odpadních vod, a na místo pří-
padné dohody o ceně za tuto službu zvolilo z pozice jediného spravedlivého ochránce zájmů
svých občanů nekonečnou řadu soudních sporů, které k dnešku pouze komplikují odkoupení
stávající čistírny za 100 milionů korun bez DPH. Dnes už můžeme jen spekulovat, co bylo
skutečným důvodem k rozhodnutí jít cestou výstavby vlastní ČOV. Zda to nebyla pouze snaha
předstírat tuto možnost. Znám bývalé zastupitele, kteří to nazvali trefně: to je jenom „FLIG-
NA“, tzn. snaha vyvolat dojem, že město je ochotno zajít až tak daleko, že si postaví vlastní
ČOV, aby získalo lepší vyjednávací pozici. Anebo to byl promyšlený plán skupiny zastupitelů,
jak stále veřejnost utvrzovat, že se nelze na ničem s protistranou dohodnout. Proto je potřeba
opakovaně vynakládat peníze za externí advokáty a čekat, až přijde ta „pravá“ chvíle, jako
v případě  soudních  sporů,  které  město  vedlo,  opět  po  rozhodnutí  zastupitelstva,  se  svým
provozovatelem vodovodů a kanalizací. Překvapivým výsledkem nákladného snažení nakonec
bylo opravdu „štědré“ narovnání s provozovatelem vodovodů a kanalizací ve výši cca 90 mi-
lionů korun z pokladny města. Jedno je v současnosti určitě jasné a nezpochybnitelné, nikdo
neví konečnou cenu nové čistírny, včetně všech již vynaložených a budoucích nákladů, které
mají pokrýt vyvolané podmiňující investice, ke kterým se město opět zavázalo. Cena nové
ČOV nabídnutá před několika dny ve výběrovém řízení (má být částečně pokryta i z dotace
EU) nebude cenou celkovou a konečnou! V takovém případě věřím a předpokládám, že všich-
ni rozumní a zodpovědní zastupitelé, jak z koalice, tak z opozice, najdou dostatek trpělivosti,
píle  a  času,  aby se detailně  seznámili,  proč  a  z  jakých důvodů vznikly dluhy,  které  jsou
předmětem sta milionů korun – viz nabídka firmy EVORADO IMPORT (196.080.921,84 Kč
+ úroky z prodlení ). Přece nepřenecháme řešení těchto dnes na stole ležících a soudně vymá-
haných dluhů příštím zastupitelům jako ten pomyslný štafetový kolík.

Noviny královédvorské radnice 1/2015, Nasik Kiriakovský, zastupitel (hnutí VÝCHODOČEŠI)

Dojmy ze zastupitelstva
Na schůzích zastupitelstva neustále vystupují stále stejní křiklouni proti bývalému řediteli

TSm. Jenže mě jako občana zajímá pořádek ve městě, který tu po 20 letech konečně poslední
dva roky byl, před partičkou bývalých zaměstnanců zvyklých v pracovní době vysedávat u pi-
va. Obyvatelům města je srdečně jedno, jestli TSm řídí Petr nebo Pavel, ale chce uklizené
město, fungující facebook a stránky technických služeb s aktuálními informacemi o činnosti,
bruslení, koupališti, sběru odpadu apod. I náš pan podnikatel roku jistě upřednostní kvalifi-
kovaného zaměstnance dobře vykonávajícího svou práci odjinud před místními kamarády bez
záruky dobře odvedené práce. Doufám, že takto profesionálně bude rada města postupovat
i při regulérním a průhledném výběru nového ředitele technických služeb. Teď už máme s čím
srovnávat.

Noviny královédvorské radnice 1/2015, Libuše Vonková

Společenská rubrika
Noví občánci města 

V lednu se narodilo ve Dvoře Králové nad Labem 8 občánků – 2 chlapci a 6 děvčat.

Úmrtí
V měsíci lednu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 29 lidí, z toho bylo 15 dvorských

občanů, 12 mužů a 3 ženy.

Sňatky
V lednu se uskutečnila pouze jedna svatba, novomanželé nedali souhlas ke zveřejnění.

9



Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v lednu 23 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily dva manželské páry stříbrnou svatbu, dva
páry zlatou svatbu a jeden pár svatbu diamantovou. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno
6 novorozených občánků našeho města.

KULTURA
Hankův dům, městské kulturní zařízení
Divadlo Járy Cimrmana

Ve středu 7. ledna uvedlo divadlo Járy Cimrmana hru Němý Bobeš. Seminář s ukázkami
Cimrmanova dramatu, zničeného v roce 1911 Josefem Padevětem a obnoveného po šedesáti
letech Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem.

Divadlo – Válka Roseových
V úterý 20. ledna uvedlo divadlo Antonína Dvořáka

z Příbrami divadelní hru Warena Adlera Válka Roseo-
vých. Hráli: Michal Dlouhý, Helena Lapčíková, Roman
Štabrňák, Dušan Král a další.

Koncert KPH
Ve středu 21. ledna se uskutečnil 421. koncert Kruhu

přátel hudby. Na koncertu vystoupili mladí umělci Mi-
kuláš Koska na lesní roh a Terezie Fialová na klavír.
Uvedli  skladby W. A.  Mozarta,  L.  Janáčka,  B.  Krola
a R. Schumanna. Cena 130 Kč.

Taneční víkend v Hankově domě
V sobotu 17. a v neděli  18.  ledna patřil  Hankův dům tanečním soutěžím. V sobotu se

utkaly  taneční  páry  ve  všech  věkových  a  výkonnostních  kategoriích  v  soutěži  Českého
tanečního sportu. V neděli patřila soutěž hobby párům v pohárové soutěži Svazu učitelů tance.
Soutěž pořádala Taneční škola TAK Dance KROK, záštitu nad akcí převzal starosta města Jan
Jarolím.

Loutková scéna Klíček
V neděli 25. ledna uvedla loutková scéna Klíček pohádku hranou marionetami – Červená

Karkulka.

Bubenická show – bubenický soubor Wild Sticks
Ve čtvrtek 29. ledna se uskutečnily tři koncerty souboru Wild Sticks složeného z profesio-

nálních bubeníků – studentů Jihočeské konzervatoře a mladých bubeníků z Českých Budě-
jovic a okolí. Hlavní bubenické jádro tvoří zakladatel Zdeněk Koubek a 10 stálých bubeníků.

Plesová sezona
V pátek 23. ledna se uskutečnil XXV. reprezentační ples Hankova domu. Hrál Blue Band

Hradec Králové, hosty byli herec a vynikající muzikant Ondřej Ruml a Richard Pogoda, kte-
rého na saxofon doprovázel Mirek Švihálek. Cena 400 Kč.

V pátek 30. ledna měla ples firma Eurolift CZ, s. r. o. Hrál James Band Hradec Králové,
vystoupila skupina Angeles Dance Group a kapela Klapeto. 
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Městská knihovna Slavoj
Tříkrálové zpívání s Pecínkem

V pátek 2. ledna pořádala pro děti všech věkových skupin tříkrálové
zpívání  paní  Pecnová.  Děti  si  zazpívaly  vánoční  koledy  a  tříkrálové

písně.

Pohádkoterapie – Čtvrtkoviny
V pátek 16. ledna byla v knihovně další pohádkoterapie. Tentokrát ožily známé postavičky

Václava Čtvrtka – víla Amálka, loupežník Rumcajs, Manka, Cipísek, Vochomůrka, Křemílek
a další.

Autorský klub – Dagmar Ruščáková
Ve středu 21. ledna se uskutečnil autorský klub s Dagmar Ruščákovou. Autorský klub má

pomoci všem, kteří mají skvělé nápady něco napsat, ale nevědí, jak začít. Dagmar Ruščáková
je česká novinářka a publicistka. Po smrti Michaely Neffové v roce 2002 převzala přílohu in-
ternetového deníku Neviditelný pes, jejíž je šéfredaktorkou.

Benátky má láska
Ve středu 28. ledna měla paní Mirka Pánková (Průchová) přednášku o renesanční Venezii.

Poutavé vyprávění poodhalilo tajemná zákoutí města a připomnělo atmosféru časů dávno mi-
nulých. Přednáška byla doplněna přednesem básní a na dokreslení atmosféry i ochutnávkou
italského vína.

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Městské muzeum
Výstava Reklamní plakát

Na leden a únor připravilo městské muzeum výstavu pla-
kátu  ze  svých sbírek.  Výstava  reklamních a  propagačních  materiálů  připomínala  návštěv-
níkům různé kulturní, politické a sportovní akce konané ve Dvoře Králové nad Labem a okolí
v průběhu 19. a 20. století.

Vystavené plakáty byly nejen prezentací  umělecké tvorby,  ale  také živým dokumentem
doby, ve které vznikaly. Barevné kusy papíru přinášejí informaci například o tom, že ve městě
v minulosti působilo velké množství kulturních a společenských uskupení. Kromě plakátů do-
plnily pracovnice muzea expozici  také kopiemi reklamních diapozitivů, které se promítaly
v místním kině, pozvánkami na různé společenské akce a jedna z vitrín ukazuje různé re-
klamní  předměty.  Na  ukázku  tu  jsou  vystaveny  rovněž  reklamní  a  propagační  předměty
dnešních dnů. Bylo tu možné zjistit, že se v 50. letech Lázně pod Zvičinou přejmenovaly na
Letovisko Zdeňka Nejedlého, kam se jezdilo na povozech za zábavou, nebo že nezaměstnaní
měli možnost si lístky na některé akce zdarma vyzvednout na radnici. 
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Současně s výstavou probíhala i dílna a tematická výtvarná soutěž.
Městské muzeum zároveň vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma Propagační plakát města.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: soutěžící ve věku do 10 let, ve věku 11–15 let, ve věku
16–20 let a v kategorii nad 20 let.

V první kategorii – děti do 10 let zví-
tězili: Karolína Bartošová, Čeněk Grund,
Anežka Holanová.

Ve druhé kategorii – 11–15 let zvítězi-
li:  Štěpán  Karban  a  Tereza  Kazmirow-
ská, 

Ve třetí kategorii – 16–20 let zvítězili:
Nikola  Bauerová,  Kamila  Grundová,
Barbora Faltysová, Kateřina Kňourková.

Ve čtvrté  kategorii  – plakát  tvořený na počítači
soutěžícími do 20 let zvítězili: Zajíc, Marina Havlí-
ková a Plecháč. 

Upraveno  a  doplněno  z  Krkonošského  deníku,  5.  února,
a výroční zprávy městského muzea 2015

Loutkové divadlo Zvoneček
V neděli  11.  ledna  zahrálo  loutkové  divadélko

premiérovou pohádku O drakovi.
V  neděli  25.  ledna  uvedlo  loutkovou  pohádku

Na stříbrné pavučině. Vstupné dobrovolné.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Zahájení nového roku v zoo

První den roku 2015 nabídla zoo vstupné jenom za 15 Kč. I přes nepříznivé počasí, bylo
mlhavo a chladno, přišlo 5 500 návštěvníků. V průběhu prvního dne roku se narodilo i první
letošní mládě, samička impaly.

Královédvorsko.cz, 3. ledna (upraveno kronikářem)

Za dobré vysvědčení do zoo 
Za dobré  pololetní  vysvědčení  se  mohli  žáci  dostat  do  zoo pouze  za  10  Kč.  Akce  se

vztahovala na žáky s vysvědčením se samými jedničkami, případně dvojkami. Ani ostatní děti
nemusely  být  smutné,  protože  když  daly  dohromady  skupinku  deseti  žáků,  mohly  si  za
100 Kč zahrát jednu hodinu bowling. Také restaurace připravila pro žáky zákusek za 10 Kč. 

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 12
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1. místo, kategorie do 10 let: Karolína Bartošová

1. místo, kategorie – plakát tvořený na počí-
tači: Zajíc, Havlíková a Plecháč 



Unikát v zoo, dvě mláďata nosorožce během 17 hodin
Mimořádného úspěchu dosáhla zoo ve Dvoře Králové nad Labem. V neděli 25. ledna se tu

narodilo 40. mládě nosorožce dvourohého (jinak též černého – Diceros bicornis michaeli).
Ještě než si ale stačili ošetřovatelé trochu vydechnout, narodilo se další mládě s pořadovým
číslem 41. Samičku z prvního porodu doplnil sameček.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 13

DéKáčko
Wattican Punk Ballet

V sobotu 31. ledna vystoupila v DéKáčku
skupina Wattican Punk Ballet,  kterou tvoří
sourozenci  Karen  a  Gaya  Arutyunyan,  za-
kládající členové legendární arménsko-ruské
psychedelické  kapely  Deti  Picasso.  Karen
i Gaya používají ztřeštěné kostýmy a během
koncertu  stále  střídají  nástroje,  takže  živé
vystoupení  je  velmi  proměnlivé,  má  stále
spád a  publikum nemá čas  si  vydechnout.
V  jejich  hudbě  můžete  objevit  psychede-
lický  rock,  punkové  a  taneční  výstřelky
a ulítlý  pop v kombinaci  s  divadelními  až
teatrálními  triky.  Syrové  rockové  riffy  se
mísí se soulovou naléhavostí a funky disco
beaty s kavkazskými vychytávkami násobí energii jejich vystoupení. Na koncertu jsem byl
osobně a bylo to zajímavé.

ŠKOLY
Den památky holokaustu

Snad nebylo jediné školy, která by si tuto významnou událost letošního roku nepřipomněla.

ZŠ Schulzovy sady
Učitelé  školy  přemýšleli,  jakým

způsobem  připomenout  toto  výročí
dětem na škole. Pro žáky z 5. tříd při-
pravili  přednášku  o  holocaustu,  žáci
2.  stupně  zhlédli  dokumentární  film
s touto tematikou. Žáci 5., 8. a 9. tříd
si navíc připomněli židovské obyvate-
le ze Dvora Králové nad Labem, když
si každý zájemce vybral jméno někte-

rého královédvorského občana, který se nevrátil z koncentračního tábora, a jeho jméno nosil
tento den na hrudi. Na oběti holocaustu nesmíme zapomenout!

Text: Mgr. Pavlína Špatenková
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Gymnázium
Mezinárodní den památky obětí holocaustu, 27. leden, si žáci připo-

mněli programy v hodinách dějepisu, mediální výchovy i českého jazyka
a literatury,  hlášením ve školním rozhlase a zapálením svíčky u desky
obětí fašismu v budově gymnázia. Na webových stránkách gymnázia byla
úvaha, která mě zaujala, a tak ji zařazuji do kroniky města.

Ano, jsme generací, které se říká moderní, „počítačová“, někteří tvrdí, že i náročná, igno-
rující, neuznávající určité hodnoty, neposlouchající rodiče, brzy dospívající…prostě jiná, než
byly ty před námi. Ale nejsme zase takoví necitové, abychom neslyšeli na slova, která zazněla
v jedné z hodin mediální výchovy.

Už dříve jsme zařazovali do diskuse v hodinách aktuální informace, v jedné z posledních
jsme si začali povídat o výročí spojeném s druhou světovou válkou. Jedná se o 27. leden, který
je označen v kalendáři jako Den památky obětí holokaustu. V tento den v roce 1945 byl osvo-
bozen vyhlazovací tábor v Osvětimi. Zde byli likvidováni zejména lidé židovského původu.
Proto jsme si s paní profesorkou Syrovátkovou vyprávěli o životě Židů před válkou v Ně-
mecku, o Norimberských zákonech a postupné likvidaci židovských komunit za války. To, co se
Židům postupně zakazovalo, bylo hrozné. Nakonec nesměli užívat ani léky, kupovat zeleninu,
byli  rádi,  když přežívali  ze dne na den. Mluvili  jsme i o místním židovském obyvatelstvu,
o tom, jak zde byli také omezováni a postupně posíláni do koncentračních táborů. Abychom
na ně vzpomněli, vydali jsme se rovnou z hodiny k památníku Davidova hvězda, kde jsme si
ještě povídali i o zničené místní synagoze, o královédvorské Tóře a nakonec jsme k památníku
každý položili symbolický kamínek jako vzpomínku na ty, co nepřežili.

www.gym-dk.cz, PhDr. Ivana Syrovátková

Základní škola Strž
Setkání učitelů ZŠ Strž s ministrem školství Řecka

V týdnu od 19. ledna proběhlo další setkání v rámci zahraničního projek-
tu Comenius – Art Snapshots of the Past and Present v aténské 4th Primary

School of Egaleo „Mikis Theodorakis“. Na úvodní den přijal pozvání současný ministr školství
Andreas Loverdos, starosta městské části Atén Egaleo a vedoucí školského odboru. Setkání bylo
velmi příjemné a člověk by neřekl, že je to schůzka s tak důležitým člověkem. Pohovořil o význa-
mu mezinárodní spolupráce mezi žáky a učiteli a lepším pochopením života různých kultur a ná-
rodů.

www.zsstrz.cz, 1/2015

Základní škola 5. května
Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 21. ledna navštívili žáci z 1. B městskou knihovnu Slavoj, kde
je přivítal  král  Abecedník I.  s  hodným skřítkem Slavoušem. Protože děti
uhodly hádanku a správně doplnily chybějící písmenka ve slovech, pomohly
tím zachránit knížky z knihovny před škodolibým skřítkem Písmenkožrou-
tem. Na závěr král Abecedník I. pasoval prvňáčky na čtenáře a od skřítka
dostali svůj první čtenářský průkaz.

www.zs5kv.cz, 1/2015

ZŠ Podharť
Prvňáčci dostali vysvědčení v pyžamu

Žáci 1. A dostávali svá první vysvědčení netradičně. Ve středu 28. ledna v podvečer se sešli
ve třídě vybaveni spacími pytli, karimatkami a v neposlední řadě i dobrou náladou.
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Všichni byli plni očekávání z nadcházejícího večera. Po přípravě svých míst na spaní přišel
čas na večeři. Teplé kuřecí řízky s čerstvým chlebem chutnaly všem netrpělivým prvňáčkům.
Po vydatném jídle  následovalo  to  hlavní  –  předávání  vysvědčení.  Žáci  si  oblékli  slušivá
pyžamka a nasadili zlaté korunky. Královskou cestou, lemovanou plaménky svíček, si došli
pro svá první vysvědčení. Čas rychle utíkal, a tak bylo nutné ulehnout do připravených pelíš-
ků.

Žáci usínali plni pěkných dojmů z prožitého večera ve škole. Někteří spali bez svých ma-
minek poprvé, ale všichni byli stateční. Druhý den se už těšili, jak se pochlubí rodičům svým
prvním vysvědčením a užijí si zasloužených pololetních prázdnin.

www.zspodhart.cz, 1/2015, Mgr. Miroslava Kubicová

Předškoláci v základní škole Podharť
Dva školní dny prožívaly děti z MŠ Slunečná a MŠ Verdek na škole v Podharti. Po přícho-

du do školy si děti paní učitelky rozdělily. Jedna skupina pracovala v první třídě u paní uči-
telky Kubicové. Děti zde měly za úkol složit puzzle a nalepit na čtvrtku. 

Druhá skupina pracovala ve třetí třídě u paní učitelky Pešťákové, kde každý předškolák
dostal obrázek panáčka složeného z geometrických tvarů. Stejný byl i na interaktivní tabuli.
Děti se postupně střídaly u tabule, vybarvovaly a určovaly geometrické tvary. V obou skupi-
nách pomáhali žáci první i třetí třídy. Na památku školního dne s kamarády ze ZŠ Podharť si
děti odnesly veselého tučňáčka, kterého vyrobila paní učitelka Jahelková se svými žáky.

www.zspodhart.cz, 1/2015, Mgr. Miroslava Kubicová a Mgr. Ivana Pešťáková

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
O malé kultuře

Kvete mimo světla reflektorů, z dálky ne moc viditelná,
ale svěží a většinou plná nadšení. O čem, že to vlastně mlu-
vím? Přece o malé kultuře, o kulturních počinech, které mají
kořeny v menších městech a na vesnici.

Na malém pódiu vedle koncertního křídla a basy stojí muž
a lehkými obratnými slovy vítá diváky vernisáže výstavy Jiřího a Zuzany Kačerových. Jsme
v sále ZUŠ R. A. Dvorského a oním přívětivým mužem je Ladislav Peřina, který vede lite-
rárně-dramatický obor.

Na vernisáž 27. ledna jsme přišly společně – rozhodly jsme se opustit pro ten večer naši
zamrzlou vísku a vrhnout se do víru kulturního života maloměsta.  Ředitelka místní ZUŠ,
magistra Ivana Černá, sochařka a výtvarnice, je dobrou duší svého ústavu a vedle péče o svě-
řené mladičké talenty stále hledá způsoby, jak do výstavní síně Otto Gutfreunda nalákat kva-
litní umělce. A výsledek? I my na umělecké periférii (nedělám si iluze o významu Dvora Krá-
lové nad Labem na umělecké mapě světa) máme šanci si užít krásné věci nadaných lidí.

Ale vernisáž pokračuje… hudbou. Další překvapení – tedy aspoň pro mě, která tuto školu
teprve poznává. Jiří a Zuzana Kačerovi si prý přáli hudbu autorskou, tedy vlastní skladby
zdejších učitelů. Fascinovalo mě, když jsem zjistila, že kvůli invazi virových onemocnění bu-
dou hrát „jen“ dva hudebníci, jinak by byli k dispozici čtyři.

Dvůr Králové nad Labem opravdu není velké město a přitom na jeho základní umělecké
škole se jen tak mimochodem najdou čtyři lidé schopní skládat hudbu! Pro mě to byl skutečně
objev a moje nadšení vzrostlo poté, co jsem zjistila, že se mi prezentovaná hudba dokonce
líbí. Marek Iglo hrál svoji skladbu na klavír a my jsme se pak s Danou dohadovaly, co v nás ta
hudba probudila – zatímco ona byla v duchu v Paříži a vzpomněla si na Amélii z Montmartru,
já viděla něco jako snídani na trávě, umístěnou za slunečného rána v ovocném sadu. Ale shod-
ly jsme se na tom, že v tom určitě byla tekoucí voda.
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Lukáš Pelc předvedl krátkou skladbu pro housle a potom delší  pro kontrabas.  Zatímco
u houslí jsem tomu přišla na chuť prakticky až ve chvíli, kdy skladba končila, tak ta na basu
se mi líbila od samého začátku. A zase jsem musela uvažovat nad tím, jaký je to z mého po-
hledu zázrak, když někdo dokáže vymyslet skladbu, a navíc ji ještě rozepsat do not!

Nu, a nakonec jsme společně sešli dolů do galerie pokochat se vystavenými díly. Mně se
asi nejvíc líbil válec z carrarského mramoru, který tak připomínal keramiku, že jsem si kámen
musela pohladit, abych si byla jistá. Otec i dcera mají různý umělecký rukopis, ale jedno mají
společné – jejich artefakty vypadají jako dědictví minulosti – občas i antické.

Co  ale  pro  mě  bylo  asi  nejdůležitější,  je  vědomí,  že  i  na  malých  scénách,  v malých
městech, ba i na vesnicích, dokáže kultura žít, růst a mít originální květy. Tvorba i její pre-
zentace bývají plné nadšení, protože jde málokdy o čistě profesionální projekty, a bez nadšení
by se prostě neuskutečnily.

A tak se dneska ptám: jak je to s kulturou tam někde u vás? Máte u vás nějaké čistě místní
aktivity? A jaké? Podnikáte sami něco na tomto poli? Obohacuje vaše základní umělecká ško-
la váš kulturní život i  jinými aktivitami než těmi, které se týkají dětí? Pojďme si povídat
o „malé“ kultuře.

Na vernisáži jsem bohužel nebyl, ale popis této akce spisovatelkou, novinářkou a publi-
cistkou Dagmar Ruščákovou jsem musel do kroniky města zaznamenat.

Lednový koncert
V pondělí 26. ledna se v sále základní umělecké školy konal další z řady veřejných koncer-

tů, na kterém žáci předvádí, jak zvládají výuku.

Pololetní vysvědčení bylo rozdáno
Koncem ledna dostali žáci královédvorských škol ocenění za svoji půlroční práci. Letos

sice pololetní prázdniny nenavazovaly na předání pololetního vysvědčení, ale žáci přesto měli
volný pátek, a tak se jim prodloužil víkend. Ve Dvoře Králové nad Labem sice napadlo trochu
sněhu, ale na sáňkování ani lyžování to nebylo.

Mateřské školky
Knížky naživo s paní spisovatelkou v MŠ Verdek

V lednu navštívila mateřskou školu ve Verdeku spisovatelka Jitka Vítová. Při besedě s dět-
mi představila svoje knížky ze života hmyzu „O Květušce a tesaříkovi“ a „Květuška hledá
tesaříka“.  Jedná  se  o  příběhy  holčičky  Květušky,  která  se  zmenší  do  velikosti  hmyzu
a s broučky prožívá různá dobrodružství. Děti si mohly knížky prohlédnout, autorka jim část
přečetla a děti podle ilustrací sledovaly děj. Přivezla jim množství obrázků různého hmyzu,
které si mohly samy vybarvit. Beseda byla pro děti velmi poutavá, po celou dobu děti pěkně
spolupracovaly a seznámily se i s tím, jak knížka vzniká. Některým dětem rodiče knížky kou-
pili a děti si je s radostí odnášely domů.

Noviny královédvorské radnice 1/2015, Martina Hlavatá

Logopedická prevence v MŠ Drtinova
Mateřská škola Drtinova byla v roce 2014 úspěšná v žádosti o dotaci na „Podporu logope-

dické prevence v předškolním vzdělávání“. Díky částce 79.345 Kč mohly být odborně pro-
školeny čtyři logopedické asistentky z řad učitelek mateřských škol, a zvýšily tak počet těchto
asistentek, které již s dětmi pracují.  Z vlastních zdrojů se mateřská škola podílela částkou
20.085 Kč. Současně bylo nakoupeno na všechna pracoviště velké množství specifických po-
můcek, materiálů a odborné literatury pro prevenci řečových vad. Naším cílem je rozhýbávat
hravou formou dětský jazýček, a tím předcházet případným řečovým vadám. Samozřejmostí
je i úzká spolupráce s rodiči formou jejich účasti při logopedických chvilkách.

Noviny královédvorské radnice 1/2015, Petra Vojtíšková, garant projektu
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dům dětí a mládeže Jednička
Řemesla v Jedničce

Mezi  tradiční  akce  určené  široké  veřejnosti,  které  DDM  Jednička
pravidelně nabízí, patří odpoledne plné řemeslných workshopů. V sobotu
17. ledna se v pořadí již počtvrté sešli zruční lektoři ze Dvora Králové
nad Labem, Trutnova,  Nového Města nad Metují  a  dalších míst,  kteří

předváděli nejrůznější činnosti z oblasti tradiční řemeslné tvorby i modernějších technik.
Dospělí i dětští účastníci tak měli možnost nejenom zhlédnout zajímavé ukázky nejrůz-

nějších technik, ale také si vše vyzkoušet a drobné předměty si i vlastnoručně vyrobit a odnést
domů. K tradičním workshopům patřila keramika a točení na hrnčířském kruhu, pletení z pe-
digu,  šperkování,  Tiffany vitráže,  řezbářství,  modelování  z  fimo  hmoty  nebo  drátkování.
Dílničku tkaní, předení a plstění připravily opět šikovné lektorky z textilního muzea Dům pod
Jasanem.

Novinkami letošního ročníku byly workshopy
enkaustické malby,  kde pomocí  žehličky a  vos-
kovek vznikala pod rukama dětí i dospělých do-
slova umělecká díla. Dále pak hodinářský work-
shop, který plynně navazoval na dílny decoupage
(zdobení předmětů ubrousky) a pletení z pedigu.
Účastníci si tak mohli odnést funkční hodiny vy-
tvořené kombinací  těchto technik.  Veliké oblibě
se také těšil workshop zdobení textilu, kde bylo
možné pomocí speciálních barev a dalších pomů-
cek vytvořit si originální tašku.

Velice  zajímavý  workshop  připravili  učitelé
uměleckoprůmyslové  školy  z  Hradce  Králové.
Všichni účastníci zde měli možnost vyzkoušet si
soustružení dřeva nebo se dozvědět, co je to in-
tarzie.  Nechyběly ani  ukázky a workshopy ruč-
ních prací, jako je paličkování, patchwork a šití.
K vidění a zejména ke zkoušení toho bylo oprav-
du mnoho a na své si přišli návštěvníci všech vě-
kových kategorii.

Jsme rádi, že ani nevlídné počasí neodradilo téměř stovku dětí a dospělých, kteří přišli
strávit sobotní odpoledne do Jedničky. Pevně věříme, že kromě hezkých výrobků si všichni
odnesli zejména radost z vlastnoruční tvorby, inspiraci k další činnosti a chuť „zkusit to“.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Klání malých školáků opět na jedničku
Rok utekl jako voda a den před pololetním vysvědčením 28. ledna Dům dětí a mládeže

Jednička  opět  uspořádal  dopolední  víceboj  pro  děti  z královédvorských  škol.  Zahájit  celé
klání přišel také pan starosta, Ing. Jan Jarolím, popřál všem mnoho úspěchů a také pěkné
známky nejen v pololetí. 

Tradiční soutěž školáků přinesla ve 4. ročníku řadu novinek a zajímavých úkolů. Děti ze
3.–5. třídy se utkaly v jazykovém a společensko-vědním kole, kde je čekaly úkoly z českého
jazyka a angličtiny, dopravní výuky, kultury, vlastivědy a života ve společnosti. Třetí kolo,
tzv. „lamohlavové“, prověřilo nejen logické uvažování dětí, ale také kreativitu nebo znalosti
o přírodě. Nechyběly ani praktické úkoly, z časových důvodů se však neuskutečnily všechny. 
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O  výsledném  umístění  rozhodovaly  mezi
jednotlivými  družstvy  pouhé  dva  body,  ko-
nečné  pořadí  tedy  bylo  opravdu  těsné.  Loň-
ským vítězům se prvenství obhájit nepodařilo
a  putovní  pohár  se  po  třech  letech  vrátil  do
ZŠ 5. května, pro kterou jej vybojovala Dračí
pětka.  Velká  radost  panovala  jistě  také  na
ZŠ Schulzovy sady, její tým Soviček letos zís-
kal skvělé 2. místo. Jen s minimální bodovou
ztrátou bronzovou příčku obsadili AB Podhar-
ťáci  ze  ZŠ  Podharť  a  na  místě  čtvrtém  se
umístili Stržánci ze ZŠ Strž. 

Všechny týmy bojovaly ze všech sil a s ver-
vou a patří jim veliké ocenění za snahu a fair
play  hru.  Podporovaly  je  v  tom  také  jejich
fanouškovské týmy, které i letos zaplnily Kino
Svět  skoro  do  posledního  místa.  Fandové
a fanynky z řad spolužáků vytvořili báječnou
atmosféru a mohli se rovněž zúčastnit soutěží
určených pro publikum.

Text: Sylvie Černotová, DiS. 

Ten dělá to a ten zas tohle
Výukový program: Ten dělá to a ten zas tohle proběhl od ledna do března celkem třikrát,

program navštívily jak mateřské školy, tak děti z léčebny zrakových vad. Děti se dozvěděly
něco o historii nejrůznějších povolání, řekli jsme si, proč se musí pracovat, a nějaké profese si
děti mohly i prakticky vyzkoušet.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Otázky a obrázky
Ve dnech 12.–16.  ledna se konal  v  pořadí  již  14.  ročník  přírodovědné soutěže Otázky

a obrázky, určené žákům 4. a 5. tříd. I tentokrát děti poznávaly zvířata a několik rostlin podle
obrázků a odpovídaly na otázky z rostlinné a živočišné říše. Vítězem nejen kategorie 5. tříd,
ale  i celkově nejlepším soutěžícím, byl Lukáš Mostecký ze ZŠ Schulzovy sady, který správně
odpověděl na 19 z 20 otázek! 

Jako malé zpestření si soutěžící mohli na závěr prohlédnout nerosty a zkameněliny z Pod-
krkonoší i blízkého okolí Dvora Králové nad Labem a dozvědět se různé zajímavosti o čes-
kých drahých kamenech.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Šplháme s Jedničkou
Jednička uspořádala pro žáky základních škol II. ročník sportovní soutěže ve šplhu na tyči.

V tělocvičně na ZŠ Schulzovy sady soutěžilo 14. ledna 18 družstev: dívčí, chlapecká i smí-
šená. Každý závodník měl možnost dvou pokusů a využili ji téměř všichni. Do konečného
hodnocení závodníků byl započítán lepší čas, do hodnocení družstev byly vybrány tři nejlepší
časy. Titul nejlepšího Šplhouna vybojoval Ondřej Schreiber z 5. A ZŠ Schulzovy sady, nej-
lepší družstvo Šplhounů, ve složení Simon Rajsner, Filip Machač, Anna Sedláčková, Adéla
Rutrlová a Barbora Neumannová, bylo ze 4. A ZŠ Schulzovy sady.

Text: Dana Kudrnovská
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Vítězná dračí pětka ze ZŠ 5. května
Foto: DDM Jednička



Víkend v pohybu
Pro všechny děti, které se rády hýbou, připravila Jednička ve dnech 23. a 24. ledna taneční

akci s přespáním. Děti si vyzkoušely různé druhy sportů a pohybových aktivit a nechyběly ani
oblíbené  hry a  soutěže.  Největší  úspěch  pak  slavil  workshop  vedený  profesionálními  ta-
nečníky.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Pedagogicko-taneční seminář
V sobotu 24. ledna se v DDM Jednička sešli vedoucí různých tanečních kroužků na druhé

části  odborného semináře,  tentokrát na téma „motivace“,  opět  vedené odborným lektorem
Jardou „Klassikem“ Karáskem. Účastníci tohoto semináře se dozvěděli nejenom to, jak nejlé-
pe  motivovat  děti  při  práci  v zájmovém vzdělávání,  ale  na  modelových situacích  si  měli
možnost vyzkoušet, jak nabyté vědomosti použít v praxi. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Pololetky v Jedničce
O pololetních prázdninách 30. ledna proběhla již tradiční akce s názvem Pololetky v Jed-

ničce, kde děti hrály různé hry, vyrobily si ledního medvěda a vyzkoušely netradiční techniku
malby horkým voskem – enkaustiku.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Prázdninové turnaje v bowlingu
Stalo se již tradicí, že o školních prázdninách připravuje DDM turnaje v bowlingu, které se

staly mezi školáky a mládeží velmi oblíbenými. Jednička je pořádá v herně bowlingu v hotelu
Safari v ZOO Dvůr Králové, a. s. Vždy jsou všechna místa obsazena a v zástupu čeká i řada
náhradníků. Mezi hráči jsou i účastníci z Miletína, Trutnova, Hořic a Přelouče. Pravidelnými
účastníky jsou i děti z Dětské ozdravovny Království v Nemojově. Turnaje navštěvují i někte-
ří rodinní příslušníci hráčů, aby hráče podpořili. Přední místa na turnajích obsazují i členové
bowlingového  kroužku  DDM Jednička.  Právě  o  pololetních  prázdninách  30.  ledna  jeden
z těchto bowlingových turnajů proběhl a opět se těšil velkému zájmu ze strany široké ve-
řejnosti.

Text: Dana Kudrnovská

Šermířské soustředění v DDM Hostinné
Na konci ledna se konalo šermířské soustředění v DDM Hostinné, na pozvání vedoucího

kroužku Rytíři z Arnau Libora Halíka.  V pátek odpoledne Hostinští představili  svůj model
hradu s městem, Královédvorští na oplátku zapůjčili portfolio o jejich kroužku. Sobota byla
ve znamení volné zábavy s novými kamarády. Pak byla připravena různá klání o ceny – Hod
věnce na meč, Najdi stopy, Šerm s balónky…

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Skautské středisko hlásí
Na konci ledna navštívil 3. oddíl na výletě do Prahy technické muzeum

a barokní kapucínský betlém. Děti byly fascinovány velikostí a působivos-
tí  postav betlému. Skoro půl  stovky postav v bezmála životní  velikosti
umocňovaly atmosféru vánočního děje, že děti mohly skoro vstoupit do
tohoto děje.

Ve dnech 23.–24. ledna se vodácký oddíl vydal na dobrodružnou výpravu do Jaroměře. Děti
si užily noční hru, při níž musely překonat samy sebe, aby se mohly vydat na symbolickou
plavbu kolem světa, při níž hledaly pirátské poklady. Druhý den ráno byly děti na prohlídce
josefovských kasemat, které měly jen samy pro sebe.

Noviny královédvorské radnice 1 a 2/2015, Ing. Martin Stránský
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SPORT
Volejbal
VK Tambor byl úspěšný napůl

Východočeské derby o víkendu 17. ledna s VK Hronov
dopadlo pro královédvorské hráče na 50 %. V prvním utkání

zdolali soupeře 3:1 (-23, 15, 23, 16). Odpolední odveta však byla jako v zrcadle, s Hronovem
prohráli 1:3 (24, -19, -22, -23). V tabulce tak VK Tambor Dvůr Králové nad Labem je na
4. místě z 10 účastníků.

Na pražské palubovce zisk pěti bodů
Ziskem pěti  bodů dali  královédvorští  volejbalisté pádnou odpověď na otázku, zda i  po

Novém roce dokáží vyhrát dva zápasy během jediného víkendu.
SK Dansport Praha – VK Tambor Dvůr Králové 0:3 (-21, -12, -19)
SK Dansport Praha – VK Tambor Dvůr Králové 2:3 (27, 22, -23, -22, -14)
www.volejbaldvurkralove.cz, 1/2015

1. házenkářský klub Dvůr Králové
Školní liga miniházené ve Dvoře Králové nad Labem

Ve středu 21. ledna se konalo ve sportovní hale ZŠ Strž ve Dvoře
Králové nad Labem 4. kolo dvorské školní ligy v miniházené 4+1. Z ví-
tězství v kategorii 4. tříd se radovala ZŠ 5. května a v kategorii 5. tříd
ZŠ Schulzovy sady – Školní.

V kategorii 5. tříd vyhrál tým ZŠ Schulzovy sady – Školní s 9 body, na druhém místě se
umístil tým ZŠ Podharť s 8 body, třetí místo obsadil tým ZŠ Strž se 7 body, na čtvrtém místě
skončil tým ZŠ Schulzovy sady – Legionářská se 3 body, stejný počet bodů získal také pátý
tým ZŠ Bílá Třemešná a šestý skončil tým ZŠ 5. května.

Třetí turnaj letošního ročníku v miniházené uspořádal oddíl házené 1. HK Dvůr Králové ve
spolupráci s Českým svazem házené, který tyto projekty organizuje a finančně podporuje.
Jako rozhodčí a zapisovatelé v turnaji působili členové mládežnických týmů pořadatelského
házenkářského oddílu 1. HK Dvůr Králové a spousta dalších dobrovolníků, kterým děkujeme
za pomoc s organizací.

Královédvorsko.cz, 27. ledna (upraveno kronikářem)

Hokej – HC Dvůr Králové nad Labem
Výsledky dvorského hokejového týmu v lednu v krajské lize 2014/2015.
Neděle 4. ledna St. Nový Bydžov – HC Dvůr Králové nad Labem 8:2 (2:0, 4:2, 2:0)
Středa 7. ledna HC Dvůr Králové nad Labem – TJ Sp. Nové Město n/M 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Čtvrtek 8. ledna SK Třebechovice – HC Dvůr Králové nad Labem 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Neděle 11. ledna BK Nová Paka – HC Dvůr Dvůr Králové nad Labem 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Středa 21. ledna HC Jaroměř – HC Dvůr Králové nad Labem 8:7 PP (2:4, 4:1, 1:2, 1:0)
Neděle 25. ledna HC Dvůr Králové nad Labem – HC Jičín (2:0, 1:2, 1:3)
Středa 28. ledna HC Náchod – HC Dvůr Králové nad Labem 11:2 (4:0, 4:0, 3:2)

Po lednových výsledcích byl HC Dvůr Králové nad Labem na 8. místě v tabulce. V soutěži
bylo osm mužstev.
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http://www.hcdvur.cz/clanky/zapasy/bk-nova-paka-hc-dvur-21-01-00-20
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http://www.hcdvur.cz/clanky/zapasy/st-novy-bydzov-hc-dvur-kralove-nl-82-20-42-20


Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Zimní příprava a výsledky dvorských fotbalistů

Náročnou a hlavně pekelně dlouhou zimní přípravu zahájili na začátku
ledna  královédvorští  divizní  fotbalisté  pod vedením trenéra  Miroslava
Chalupy a vrhli se do nabírání fyzické kondice. Dvoráci za podzimních

15 kol stačili nasbírat pouhých 15 bodů, a tak přezimovali na sestupové čtrnácté pozici. Nelze
se divit, že pro jarní část divize C musel kádr doznat změny. Tou hlavní byl návrat středo-
polaře Františka Fejka, jenž na podzim úspěšně působil v Novém Bydžově. Kádr Dvora Krá-
lové nad Labem se nemohl spoléhat na Jana Řežábka, kterého zlákala práce v zahraničí. Po
vleklém zranění se k fotbalu vrátil dlouholetý patriot Stanislav Ježek a na hostování se podaři-
lo  zlákat  znovu  po  roční  pauze  Ondřeje  Ujce.  Oproti  první  polovině  sezony  skončilo
hostování Jakuba Drapače, Jiřího Dítěte a Dominika Černíka.V rámci zimní přípravy trénovali
Chalupovi svěřenci dvakrát týdně na umělém povrchu v Trutnově. Navíc se účastnili „Zimní
ligy“ v Náchodě.

Královédvorské KdeCo?, únor 2015, Tomáš Otradovský (upraveno kronikářem)

Královédvorské kuželky na vzestupu
Místní kuželkářský oddíl zažívá v současné době skvělé období.

V polovině východočeské soutěže figuruje áčko na prvním místě
a je žhavým kandidátem na postup do východočeské divize, která

se tu naposledy hrála před sedmi lety. 
Úspěšné vystupování oddílu potvrzuje dvorská rezerva, jež v podzimní části jasně ovládla

svoji soutěž a i ona bude na jaře bojovat o postup. O vánoční přestávce odehrála spousta hráčů
v rámci  přípravy několik turnajů.  Na domácím turnaji  obsadil  výkonem 477 kuželek třetí
místo Michal Sirový. Skvěle se prezentovala dvojice Luděk Horák (504) a Jiří Červinka (501)
na turnaji ve Smiřicích, 

V jarní části se družstva pokusí udržet svoje pozice a vzestupný trend. Oddíl také začal
pečlivě pracovat s mládeží, která by se měla v následující sezoně představit ve své soutěži. 

Noviny královédvorské radnice 1/2015, Michal Sirový

Úspěch karatistek na mistrovství České republiky
Poslední  lednovou

sobotu  vyvrcholila
v příbramské sportovní
hale  sezona  v  karate
dospělých.  Na  této

prestižní akci se každoročně schází ti  nej-
lepší  závodníci  a  závodnice  z  celé  repub-
liky, kteří prošli přísným sítem nominačních
soutěží.

Za sportovní klub Karate-Do Dvůr Krá-
lové  nad  Labem si  právo  startovat  vybo-
jovaly dvě závodnice – Regina Plašilová ve
všech 3 disciplínách (kata, kumite, OPEN)
a Petra Punnerová v kumite.

Děvčata  se  své  úlohy  zhostila  na  vý-
bornou, Petra Punnerová si svým výkonem
zajistila bronzovou medaili ve své váhové kategorii. Kvalitu tréninkové přípravy a svou vše-
strannost zúročila Regina Plašilová svými výkony v kata i kumite, když vybojovala v kon-
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Na třetím místě Petra Punerová
Foto: archiv Karate-Do



kurenci  mezi  nejlepšími  dělené  páté  místo  ve  své váhové kategorii,  pomyslný krůček od
bronzového umístění.

Text: Petr Kocmánek

Nejúspěšnější atleti Královéhradeckého kraje
V Novém Městě nad Metují se konalo letošní vyhlášení atletů Královéhradeckého kraje.

Z dvorských atletů byl vyhlášen jako nejlepší žák Josef Provazník, který se umístil na 3. místě
na mistrovství republiky žáků na 1 500 m překážek časem 4:43,40 min.

Úspěšný víkend rychlobruslařky Nikoly Zdráhalové
V ruském Čeljabinsku se zúčastnila  mistrovství  Evropy ve vícebojích v rychlobruslení

mimo Martiny Sáblíkové také královédvorská rodačka Nikola Zdráhalová a její výkon byl
velmi nadějný. Nikola startovala na tratích 500, 1 500 a 3 000 m. Výsledky jednotlivých zá-
vodů: 500 m – 10. místo 40,97 s, 1 500 m – 16. místo 2:06,77 min., 3 000 m – 15. místo
4:21,37 min. Na trati 5 000 m již nestartovala, protože závod jelo jen 8 nejlepších. Celkově
skončila Nikola Zdráhalová na 16. místě. 

Krkonošský deník, leden 2015 (upraveno kronikářem)

ZAJÍMAVOSTI
Tříkrálová jízda Veterán Car Clubu Dvůr Králové nad Labem

Již  12.  ročník
Tříkrálové  jízdy
auto-moto  veteránů
a jejich příznivců se
konal  3.  ledna  pod
záštitou Veteran Car
Clubu.  Po  zahájení
Milanem  Kejzarem
u benzinové stanice
Pap Oil  se  veterán-
ské  stroje  rozjely
směrem  na  náměstí
T. G. Masaryka, kde
se  tito  krasavci

představili obyvatelům Dvora Králové nad Labem. Když si fanoušci pořídili dokumentární
snímky, pokračovala jízda na přehradu Les Království, kde se účastníci občerstvili vlastno-
ručně opečenými buřtíky a teplým čajem. Pak jízda pokračovala na Zvičinu, kde však bylo
velmi větrno. Účastníci si pořídili fotografie se třemi králi a pokračovali v jízdě do Mostku.
Jízda pokračovala do Záboří a pak zpět do Dvora Králové nad Labem, kde skončila.

Text: Drahuše Kejzarová (upraveno kronikářem)

„Českoslovenští lvi“ si zahráli v zoo bowling
Třetí lednový víkend obsadily sportovní a kulturní hvězdy České a Slovenské republiky, kte-

ré se nazývají „Českoslovenští  lvi“, bowling v zoologické zahradě. Jednalo se o show sport
tým, který sdružuje známé sportovce, herce, hudebníky a umělce z bývalého Československa.
Jak stojí v oficiálním vyjádření: Zatímco celý svět se rozděluje, my se spojujeme. V hotelu
Safari si dva týmy Československého lva zahrály bowlingový turnaj s dalšími čtyřmi týmy, kte-
rými byly ZOO Dvůr Králové, a. s., DT Cars, Transport a spedice L. Svoboda a Plachetka –
manipulační technika.
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Veteráni na náměstí T. G. Masaryka                             Foto: archiv Veterán Car Clubu



Přijely  sem  sportovní  osob-
nosti  jako  Antonín  Panenka,
Karol  Dobiáš,  herci  Zdeněk
Podhůrský,  moderátorka  Jana
Adámková,  kuchař  Ivan  Vodo-
chodský,  ale  i  Slováci  Igor
Kmeťo a herečka Jana Valocká
a další. Manažerem Českého lva
je Královédvorák Robert Nosek.

Jak  nápad  na  Českosloven-
ského  lva  vznikl?  Detaily  pro-
zradil  viceprezident  Libor  Pet-
rů:  „V minulosti  jsem  působil
v týmech  umělců  a  sportovců,
jako byl Kolumbus nebo Arabe-
la.  Chtěl  jsem  postavit  také
podobný tým a můj syn navrhl,
aby byl česko-slovenský. Nápad
to byl dobrý, ale kde hledat na

druhé  straně  spolupracovníky?  O několik  dní  později  jsem  v Kroměříži  na  soutěži  Miss
models potkal Jožku Oklamčáka, představil jsem mu svůj plán, bavili jsme se o možnostech
spolupráce a Československý lev byl tu.“ Turnaj ve Dvoře Králové nad Labem byl první akcí
letošního roku.

Tým se stále doplňuje. „Někteří lidé s nostalgií vzpomínají na Československo, a proto by
rádi byli v našem týmu. My si ale vybíráme. Nechceme ohromovat počtem, ale naopak kvali-
tou. Naším cílem je mít mezi Československými lvy osobnosti, které v životě něco dokázaly.
Například mistry Evropy ve fotbale Panenku, Herdu, Dobiáše, ale také lidi, kteří nejsou v Če-
chách nebo na Slovensku tolik známí, ale ve světě se dokázali prosadit. Máme tu například
Jožku Lohyňu, olympijského vítěze. Sportovce doplňují herci, zpěváci a další umělci. Chceme
nabídnout lidem nejen sport, ale i zábavu,“ vysvětlil Jozef Oklamčák, prezident Českoslo-
venského lva. Přiznal, že Československého lva má jako zábavu. „Mým cílem teď je bavit lidi,
ale zároveň pobavit i všechny účinkující. Není to jen o mně, my jsme tým lidí, kteří se na or-
ganizaci podílejí. Tady je náš manažer Robik Nosek, já mu říkám Rubik, vždycky se najde sku-
pina lidí, které známe, a pomáhají nám. Třeba právě díky nim tu dnes hrajeme a chystáme
i hokejový turnaj,“ dodal prezident Lvů.

Krkonošský deník, 19. ledna, Bedřich Machek (upraveno kronikářem)

Ekumenická bohoslužba
V neděli 18. ledna proběhla v evangelickém kostele ekumenická bohoslužba na téma se-

tkání Ježíše a ženy Samařanky u studny.
Královédvorsko.cz, Mgr. Aleš Mostecký

Počasí v lednu
V pátek 9. ledna ve večerních hodinách byla teplota 7,13 °C a začalo vydatně pršet. V so-

botu 10. ledna odpoledne v 15 hodin dokonce teplota vystoupila na 13,31 °C. Voda v Labi za-
čala stoupat a byla na 1. povodňovém stupni, ale dál nestoupala. V neděli 11. ledna protékalo
Labem 61,1 m3. V sobotu večer a v noci na neděli byl i silný vítr.
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Bývalý československý reprezentant ve fotbale Karol Dobiáš     
                                                                                        Foto: Bedřich Machek



Hasiči gentlemani
Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem vyjeli v úterý 13. ledna před půl desátou

dopoledne k záchraně srny, která vběhla do zahrady u rodinného domu v Alešově ulici. Hasiči
po příjezdu na místo otevřeli branku u rodinného domu a srnu vyhnali ze zahrady zpět do
volné přírody.

Královédvorsko.cz

Kronika obrazem
Farmářská  pro-

dejna masa z českých
chovů  a  dalších  po-
travinářských  pro-
duktů  od  drobných
pěstitelů.  Prodejna
začala  konkurovat
farmářské  prodejně
masa a masných vý-
robků v prodejní  zó-
ně  u  bývalého  pivo-
varu  vedle  super-
marketu Billa.
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Opravna obuvi a tašek v Havlíčkově ulici č. p. 18

Truhlářství, sklenářství a rámařství firmy Brslínek
v Tylově ulici č. p. 807. Provozovnu mají v Jiráskově

ulici bez č. p. (bývalý okresní stavební podnik).
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Dům č. p. 598 v Havlíčkově ulici má částečně novou fasádu. Sídlí tam pobočka Raiffeisen spořitelny a chova-
telské potřeby U mlsných tlapek.

Svět zvířátek, další prodejna potřeb pro domácí mazlíčky v Riegrově ulici č. p. 337
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Květinářství paní Martinkové na Náměstí odboje č. p. 314. Dalším sortimentem je bižuterie, kvalitní vína
a výrobky královédvorské čokoládovny Carla.

Velké nákupní středisko nazvané Obchodní galerie Dvůr Králové nad Labem na Benešově nábřeží č. p. 2913, je-
hož vlastníkem je firma JTH Shoping Park Dvůr Králové, s. r. o. Je tam prodejna supermarketu Penny, prodejna
nábytku JYSK, prodejna Výprodejskladu.eu, drogerie Teta, prodejna obuvi Quick shoes, prodejna novin, tabáku

a piva firmy Šebrle a prodejna masa a masných výrobků Procházka.
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V Revoluční ulici č. p. 69 otevřeli Vietnamci prodejnu Večerka s potravinami, ovocem a zeleninou. Prodejna
dlouho nevydržela a po několika měsících byla uzavřena.

Dům č. p. 200 v Jiráskově ulici, kde je hospoda
NA KARLOVĚ dostal částečně novou fasádu.

To je původní fasáda téhož domu. Jak se rekonstrukce
fasády zdařila, posuďte sami.
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Začala rekonstrukce bývalého hotelu Labe (dříve Kopp).

Rekonstrukce hotelu Labe (pohled z Valové uličky).
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