
Ilustrace na měsíc srpen – Dana Horáková
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Dana Horáková, ilustrátorka měsíce srpna
Narodila se v roce 1935 v Ostravě. Absolvovala Vyšší průmyslovou školu textilní v Brně, 

oddělení textilní tvorby v roce 1957. Zaměstnána byla jako návrhářka bytových textilií do 
roku 1961 v n. p. Průmysl bytových textilií ve Vratislavicích n. N.  Od roku 1990 v n. p. Juta 
Dvůr Králové nad Labem. Nyní je v důchodu. Zabývá se volnou tvorbou.

CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

Katastrofální povodně na Liberecku a Ústecku
Nebývale silné dešťové srážky zasáhly o víkendu 8. 8. Liberecko a část Ústeckého kraje. 

Některá města jako Frýdlant, Chrastava byly značně poškozeny.  Povodně připravily 6 lidí 
o život. Materiální škody na majetku budou velmi vysoké.

Rozhodnuto. Státní maturity odstartují na jaře
Vláda 18. 8. přistoupila na argumenty ministra školství a posvětila spuštění jednotné státní 

zkoušky. V květnu 2011 absolvuje nové zkoušky 106 000 žáků středních škol. Budou matu-
rovat povinně z češtiny a buď matematiky, nebo cizího jazyka. Vždy si mohou zvolit nižší či 
vyšší úroveň obtížnosti.  

Srpen 1968: Odpor pohlavárům vydržel jen týden
Dnes 21. 8. uplynulo 42 let ode dne, který Východočechům sebral poslední iluze o socialis-

mu sovětského typu. Obsadily nás „spřátelené“ armády Příjezd sovětských vojsk v srpnu 1968 
byl přijat se zděšením a překvapením. 

Zemřel někdejší politik a astrolog Antonín Baudyš
Po dlouhé vážné nemoci zemřel někdejší přední polistopadový politik a známý astrolog An-

tonín Baudyš. Bylo mu 63 let.

Průměrné mzdy v sociálních službách v roce 2009
průměrný měsíční plat 17.818 Kč
pracovník sociální péče 15.691 Kč
sociální pracovník 19.965 Kč
zaměstnanci odborných sociálních poraden 25.329 Kč
vychovatelé 20.632 Kč
učitelé odborného výcviku 21.746 Kč
speciální pedagogové 24.688 Kč
sanitáři 16.946 Kč
všeobecné sestry 25.165 Kč
fyzioterapeuti 20.825 Kč
lékaři 33.621 Kč

Kalousek navrhl povodňovou daň jen na rok
Řešení letošních povodňových škod  by měla pomoci tzv. povodňová daň. Každý pracující 

občan České republiky by každý měsíc po dobu jednoho roku měl zvýšenou daň o 100 Kč. Na 
daň měli samozřejmě rozdílné názory politici ČSSD, podle kterých daň postihuje všechny 
pracující stejným dílem.
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Město připravuje stavby proti velké vodě
Město Dvůr Králové nad Labem pracuje stále na protipovodňových opatřeních, která by 

měla zabránit velké vodě. Ta způsobila velké škody před deseti lety, kdy poškodila například 
mosty přes Labe. Podobným případům mají zabránit záchytné plochy nad městem. V sou-
časnosti se chystá projektová dokumentace na suchý poldr u Žirče.

Ulice Josefa Hory byla uzavřena
V pondělí 9. 8. začala sta-

vební firma, která provádí re-
konstrukci  náměstí,  odstra-
ňovat  dlažbu  u  spořitelny. 
Bylo  nutno  uzavřít  ulici 
Josefa  Hory  od  křižovatky 
s  Havlíčkovou  ulicí  do  ná-
městí  T.  G.  Masaryka.  Do-
prava od pošty byla přesmě-
rována  do  Havlíčkovy  ulice 
a dále do Tylovy. Pro autobu-
sovou  dopravu,  která  vedla 
od pošty přes náměstí do Pa-
lackého  ulice,  byla  dočasně 
zrušena autobusová zastávka 
u kostela a nahradila ji  za-
stávka  u  pošty.  Pro  autobu-
sovou dopravu ze směru  od 
Husovy  ulice  byla  zastávka 
u kostela normálně  v provo-
zu. Uzavírka byla do 30. 11.

Stavební práce byly zahá-
jeny i  na  chodníku  u  měst-
ského  úřadu,  a  proto  musel 
být  hlavní  vchod  do  úřadu 
uzavřen. Vchod do úřadu byl 
z  ulice  Komenského.  Za-
chován zůstal přístup do úřa-
du a k úřední desce. Na ploše 
kolem  kašny  se  Zábojem 
a  Mariánským  sousoším  už 
začaly  úpravy  povrchu  nad 
ukončenými  archeologický-
mi nálezy. 

Zvýšená prašnost na 
náměstí

V sobotu 21. 8. odpoledne 
bylo  v  jižní  části  náměstí 
T.  G.  Masaryka  prováděno 
důležité  sanační  opatření  - 
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Před spořitelnou se začíná rozebírat dlažba, musel být uzavřen provoz  
z ulice Josefa Hory do náměstí

Na náměstí se provádělo vápnění podkladu pro dláždění, část náměstí  
byla chráněna proti prašnosti

Městské 
události



„vápnění“  pláně  (plocha,  na  kterou  se  pokládají  konstrukční  vrstvy).  Vzhledem k  velmi 
deštivému letnímu počasí a skutečnosti, že část pláně byla z důvodu probíhajícího záchranné-
ho archeologického výzkumu delší dobu otevřena, nebyl její stav (především v jižní části ná-
městí) bez dalšího technického opatření způsobilý pro pokračování stavebních prací. Proto 
bylo nutno provést uvedené „sanační opatření“ a zlepšit vlastnosti zeminy pláně provápněním. 

V srpnu začínala předvolební aktivita
V roce 2010 ve Dvoře Králové kandidovalo ve volbách víc stran a sdružení než před čtyřmi 

roky, šlo celkem o devět subjektů. Nově se křesla v jednadvacetičlenném zastupitelstvu poku-
sily získat TOP 09 a Věci veřejné. Všechny strany zastoupené v současném zastupitelstvu 
kandidovaly znovu.

Ve Dvoře Králové nad Labem měla ODS velkou šanci znovu dobýt ztracenou radnici. Mi-
nulé volby tu vyhrála, po skandálech však přišla o starostu a skončila v opozici. Za ČSSD se 
pokusila obhájit svůj mandát starostka Edita Vaňková, naopak její stranický kolega a matador 
dvorské politiky Vasil Biben již nekandidoval. Volba pro město postavila do boje místostaros-
tu Pavla Krause, ODS pak jako lídra bývalého místostarostu a stávajícího krajského zastupite-
le Jana Béma. Velkou volební hádankou byl úspěch nových sdružení - TOP 09 a Věcí ve-
řejných.   

Šéfa tělovýchovy Pavla Kořána zaujala výroba umělého trávníku
Nový předseda Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) Pavel Kořán si ve středu prohlédl 

továrnu společnosti Juta na umělý trávník v Žirči. Společně s generální ředitelem Hlavatým 
hovořili o možnostech využití umělých povrchů a úspěších, které s nimi už firma zaznamena-
la. Bylo by dobré, aby se tyto výrobky více používaly na českých sportovištích.

Určitě chce v nejbližší době svoje poznatky konzultovat s Ivanem Haškem, předsedou fot-
balového svazu. Nový předseda by do budoucna uvítal, kdyby český sport ve větší míře vyu-
žíval kvalitní domácí výrobky. Generální ředitel Juty Jiří Hlavatý ocenil zájem nového předse-
dy ČSTV o českého výrobce. 

Město podpořilo dvě zatopená místa po letních povodních
Na posledním zasedání radní rozhodli,  že město pomůže dvěma zatopeným místům hu-

manitární  pomocí.  Starostka podepsala  darovací  smlouvu o humanitární  pomoci  pro obec 
Heřmanice u Frýdlantu ve výši 19 080 korun. Pro město Jablonné v Podještědí bude připrave-
na pomoc ve výši 12 720 korun. Město má samo problémy s financováním svých akcí, přesto 
k humanitární pomoci přistoupilo aktivně.  

Pod Hankovým domem se začalo stavět dětské hřiště
V srpnu začalo vznikat nové dět-

ské  hřiště  pod  terasou  restaurace 
Hankova  domu.  Součástí  bude  la-
nová pyramida, kolotoče a houpač-
ky. Vše završí úprava zeleně, nové 
keře  a  stromky  by  měly  vytvořit 
malý  park.  Nebudou  chybět  ani 
lavičky a odpadkové koše. Na rea-
lizaci projektu se podařilo získat do-
taci z Nadace ČEZ ve výši 300 tisíc 
korun.  Celkové  náklady  na  nové 
hřišti by měly činit 730 tisíc korun. 
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Rozsah oprav autobusového nádraží závisí na dotacích
Společnost  Osnado  hodlala  modernizovat  královédvorské autobusové  nádraží.  Vznikl 

projekt na modernizaci a rekonstrukci nádraží. Dopravce na něj hodlal získat dotace z financí 
Evropské unie. Pokud by se nepodařilo se žádostí uspět, chce Osnado přesto k rekonstrukci 
terminálu přistoupit. Nádraží se zcela změní, autobusy budou například stát podélně, asfaltový 
povrch  by měl  být  kompletně  vyměněn,  nástupiště  budou  bezbariérová.  Zároveň  ale  po-
skytnou zvýšenými obrubníky komfort pro nastupování kočárků nebo vozíčkářů. Pro cestující 
bude připravena elektrická tabule, která jim oznámí odjezdy autobusů i další důležité dopravní 
informace. Výraznou proměnou by měla projít správní budova. Vznikne tu informační kance-
lář, čekárna a záchody. Přístavba bude opět bezbariérová. Pro větší bezpečnost bude nejen 
v budově, ale také na ploše nádraží instalován kamerový systém.   Upraveno z KD, 19. 8.

V roce 2010 se rekonstrukce neuskutečnila. Pozn. kronikáře.

Závodní školka JUTY, a.s., je „bílou vránou“ 
Přibližně  dvacet 

milionů  korun  in-
vestovala společnost 
Juta  do  rekonstruk-
ce a vybavení histo-
rické  vily  na  Raší-
nově  náměstí.  Od 
1. 9. slouží čtyřiceti 
dětem  jako  nová 
školka. O den dříve, 
31. 8., se uskutečni-
lo  slavnostní  otev-
ření  za  účasti  řady 
hostů.  Podniková 
školka byla v té do-
bě  „bílou  vránou“ 
v celé České repub-
lice.  Kromě  školky 
byly v budově také 

byty  pro  učitelky.  To 
umožní  mimo  jiné  upra-
vovat pracovní dobu pod-
le  potřeb  rodičů.  Budova 
bývalé vily továrníka Kla-
zara stojí vedle jedné z to-
váren  Juty,  rodiče  si  tak 
sem v případě potřeby, na-
příklad nemoci, mohou ke 
svým dětem odskočit. Ge-
nerální ředitel Juty Ing. Ji-
ří  Hlavatý  zdůraznil,  že 
firma se tak snaží usnad-
nit návrat matek do práce, 
protože  město  má  školek 
málo.  To  potvrdila  i  sta-
rostka  Mgr.  Edita  Vaň-
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Generální ředitel Juty, a.s. Ing. Jiří Hlavatý přestřihává pásku při slavnostním 
otevření mateřské školky

Ukázka interiéru mateřské školky



ková. Podnikové předškolní zařízení je určeno i pro rodiče, kteří v Jutě nepracují. O zápis byl 
velký zájem, který přesáhl kapacitu školky. Není divu, nákladná oprava dokázala vynikajícím 
způsobem skloubit historické prostory s moderním vybavením, je tu i vlastní kuchyně. Interié-
ry jednotlivých prostor heren pro děti, odpočíváren i sociálního zařízení mají na stěnách na-
malované obrázky s dětskými motivy. Nechybí ani moderně koncipovaný nábytek a samozřej-
mě vybavení hračkami. Děti tak budou mít příjemné prostředí. Vedle budovy je nové dětské 
hřiště s řadou klouzaček, prolézaček, domečků a skákadel.

Služby ve městě

Prodejna DERMA na Masarykově náměstí končí
K 28. 8. končí prodejna obuvi DERMA na Masarykově náměstí. Majitel pan Miloslav Šmíd 

přesunuje prodej obuvi pouze do jedné prodejny, a to v Havlíčkově ulici 21. Skončil mu pro-
nájem prodejny a novým nájemcem se stala Komerční banka, která si v těchto prostorech zřídí 
pobočku a definitivně opustí budovu v Legionářské ulici.

Uhelné sklady, Ing. Jiří Vidasov
Uhelné sklady mají kancelář na náměstí T.G.Masaryka 40 a v této době nabízejí  následující 

sortiment uhlí:
Ořech 1/121 Ledvice od 305 Kč/q, kostka Ledvice od  327  Kč/q,  ořech  2/122  Ledvice 
od 226 Kč/q, brikety německé 2“ od 428 Kč/q, polské hnědé uhlí od  226  Kč/q.   Ceny  jsou 
včetně dopravy a složení pásem do sklepa.

Dále firma nabízí litinové kotle VIADRUS, které splňují ekologické limity pro rok 2014 
s bonusem 6% slevy na hnědé uhlí po dobu 3 let.

Restaurace U Hlaváčků
Nabízí dovoz obědu až domů ve Dvoře Králové a okolí, výběr ze tří jídel, cena 55 Kč. Dále 

uvádějí, že točí 10° pivo Rychtář za 17 Kč/0,5l a Plzeň 12° za 28 Kč/0,5l a dalších 5 druhů 
piv, mezi nimi i Tambora.

Dětský bazárek
Na náměstí Republiky za kostelem v č.p. 199 je dětský bazárek nabízející značkové zboží 

dobré kvality pro děti. Najdete tu oblečení, kočárky a další potřebné věci pro různé věkové 
kategorie.

Copycentrum v Havlíčkově ulici
Copycentrum nabízí veškeré druhy kopírování, grafické práce, tisk letáků, reklamu polepy 

vozidel, potisk triček, tašek, výšivky a nášivky. Dále nabízí média CD a DVD a náplně do 
inkoustových tiskáren. Zajišťuje také razítka TRODAT.

STAKO – KÁMEN František Puhlovský
Provádí  ruční  kamenickou výrobu,  ploty,  krby zahradní  fontány,  restaurování  pískovců, 

prodej  a  montáž  keramických  komínů  Fedue,  tlakové  tryskání  abrazivem  (pískování) 
a zednické práce. Provozovna Žireč.

Něco pro ženy
Paní  Jitka  Bergerová  poskytuje  rekondiční  a  relaxační  masáže  v  teple  domova,  úklid 

domácností a žehlení prádla.

Střechy DK, s.r.o.
Firma Střechy DK, s.r.o., ve Verdeku 83 provádí činnosti spojené s výběrem střešní krytiny, 

návrh optimálního řešení, cenovou nabídku a následně i realizací střešní krytiny.

Falkon Bus
Firma v Havlíčkově ulici 15 zajišťuje přepravu osob a nákladu do 1,5 tuny.
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Společenská rubrika

Noví občánci města
V měsíci srpnu se v našem městě narodilo 19 občánků, z toho 9 chlapců a 10 děvčat.

Sňatky v srpnu
V měsíci srpnu bylo uzavřeno 13 sňatků na Staré radnici a 11 sňatků na zámku Kuks.

Úmrtí v srpnu
V měsíci srpnu zemřelo 20 lidí, z toho bylo 11 dvorských občanů, 6 mužů a 5 žen.

Komise pro občanské záležitosti
Členové komise navštívili při životních jubileích v srpnu 26 občanů s gratulací a kytičkou. 

Ve stejném období oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu, jeden zlatou a jeden pár dia-
mantovou svatbu.

Zemřel Mgr. Jiří Beneš, tvůrce amatérských filmů a videí
V pondělí 16. 8. nás opustil ve svých nedoži-

tých  sedmdesátinách  pedagog,  bývalý  ředitel 
ZŠ  Schulzovy  sady  a  úspěšný  filmový  amatér 
Mgr. Jiří Beneš. 

Ve  filmařské  amatérské  činnosti  se  postupně 
stal vynikajícím kameramanem, scénáristou i re-
žisérem. Jeho filmy, v nichž se věnoval především 
zaznamenávání  regionálních  zajímavostí,  zís-
kávaly vysoká ocenění na filmových přehlídkách 
nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. To většinou 
činilo potíže, neboť využít pozvání a dojet si pro 
cenu  například  do  Japonska  bylo  nad  finanční 
možnosti autora. Ocenění tak musel obvykle v za-
stoupení převzít pracovník velvyslanectví.

Své filmařské zkušenosti rád předával mladým 
lidem.  Stál  u  zrodu  celostátní  soutěže  amatér-
ských  filmů  zaměřené  na  dětskou,  žákovskou 
a studentskou tvorbu Juniorfilm, který se ve Dvoře Králové nad Labem poprvé konal v roce 
1993. Poslední film Mgr. Jiřího Beneše je nádherný dvacetiminutový snímek o letecké akro-
batické čtyřce „Radka a Rudí býci“, který autor dokončil v loňském roce. Škoda, že předčasně 
odešel tak šikovný člověk, který patřil  mezi významné amatérské filmové tvůrce v České 
republice.   NKR, srpen 2010, Jan Schwarz

KULTURA  

Prostory městského úřadu zdobí obraz malíře Petery
V pondělí 2. 8. byla malá oslava instalace obrazu malíře Miloše Petry v kanceláři starostky 

města. Město zakoupilo obraz, který vznikl v rámci cyklu Česká krajina. Nezobrazuje žádné 
konkrétní místo, ale inspiruje se profilem a charakterem krajiny, převedené do osobitého auto-
rova rukopisu.
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Koncert amerického zpěváka v restauraci U Slunce
Na pátek 20. 8. připravila restaurace U Slunce koncert amerického zpěváka a saxofonisty 

D. W. Kangase. Takto se restaurace snaží získat zákazníky a zpříjemnit jim letní večer při po-
sezení nad vínkem a dobrým jídlem.

ZOO Dvůr Králové

Pavilon hmyzu návštěvníky zaujal
Nečekaný zájem projevili návštěvníci zoologické zahrady o nový pavilon Svět hmyzu. Ex-

pozice byla slavnostně otevřena 6. 8. odpoledne. Jak připomněla ředitelka zoo Dana Holeč-
ková, právě hmyz patří k nejrozmanitějším a nejrozšířenějším živočišným druhům. V přízemí 
správní vily vznikla expozice různě velkých insektárií, kde je možné pozorovat pakobylky, 
různé druhy tropických brouků, velké mnohonožky, sarančata, ale také africké kraby, štíry ne-
bo velké druhy pavouků. Řada z nich je jedovatých.    Upraveno z KD, 13. 8.

ŠKOLY 

Školní prázdniny 
V rámci prázdnin probíhala prezentace a přihlášky účastníků 120. výročí založení Gym-

názia ve Dvoře Králové nad Labem. Opravné a dodatečné zkoušky ze zeměpisu, z matema-
tiky a z chemie se uskutečnily ve čtvrtek 26. 8. od 9 hodin. Dodatečná zkouška z tělesné vý-
chovy proběhla téhož dne od 10.30. 

Střední škola informatiky a služeb během prázdnin zakoupila tři nové interaktivní tabule. 
Budou rozmístěny ve všech třech hlavních budovách školy (budova I - posluchárna fyziky, 
budova H - multimediální učebna, budova S - multimediální učebna). 

Letní tábor ZŠ Podharť v trávě
Tradiční letní tábor ZŠ Podharť se v letošním roce uskutečnil v Malé Úpě pod názvem Co 

se děje v trávě? Děti si vyrobily tematické vlajky, složily družinové hymny a dostaly potištěná 
trička, která byla barevně i motivem rozlišena na skupiny motýlů, kobylek, berušek  a žížal.  
V tomto duchu se odehrávala i celotáborová hra, při které děti získávaly „traváky“, za něž si 
na konci tábora mohly nakoupit různé drobnosti. Tábor dětem přidal na fyzičce, ale také se 
dozvěděly něco z přírody.

SPORT  

Divizní fotbal pro sezonu 2010 - 2011
Soupiska – brankáři: Martin Tomek (1969), Viliam Ulrych (1990), Jakub Daniel (1985). 
Obránci: Jakub Volf (1990), Martin Kruliš (1974), Petr Motyčka (1987), Jiří Rejl (1989), Jiří 
Podolník (1989), Jan Bělina (1977), Patrik Macek (1992), Tomáš Picha (1991). 
Záložníci: Martin Kilevník (1977), Jan Holub (1981), Daniel Novák (1978), František Fejk 
(1991),  Matouš  Blažek  (1988),  Jan  Míl  (1975),  Daniel  Urban  (1989),  Martin  Čenovský 
(1992). 
Útočníci: Martin Otradovský (1985), Radek Klazar (1992), Jiří Kořínek (1991), Jan Řežábek 
(1988).
Realizační tým – trenér: Miloš Dvořák (1961).  Asistent:  Jan Míl (1975), Jaroslav Hampl 
(1952). Ved. mužstva: Jaroslav Macek. Lékař: Klára Nováková. Kustod: Karel Nohejl.
Příchody: Jan Bělina – obnovil aktivní činnost, Fejk – z dorostu, Matouš Blažek (Trutnov) – 
návrat z hostování.
Odchody: Kult (Trutnov) – ukončil hostování, Slezák (H. Králové) – ukončil hostování.
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Školy

Sport



Ideální sestava: Tomek – Motyčka, Kruliš, Novák, Ježek – Kilevník, Holub, Fejk, Míl – M. 
Otradovský, Klazar.          Upraveno z KD, 6. 8.

Začátek divizních utkání fotbalu
V neděli 8. 8. začala letošní sezona divizního fotbalu ve Dvoře Králové nad Labem. Hráči 

Dvora se utkali s rivalem z Náchoda, výsledek Dvůr – Náchod 2:1.
Další utkání Ústí nad Orlicí – Dvůr Králové nad Labem 2:1.
Ani další utkání se nepovedlo Měcholupy – Dvůr 2:1.

Ondrášovka Cup – Dvůr se loučí
Fotbalisté divizního Dvora Králové se ve druhém kole Ondrášovka Cupu utkali s prvoligo-

vým Jabloncem.  Úřadující  vicemistr  na  východě Čech uhrál  přesvědčivý výsledek.  Dvůr 
Králové – Jablonec 0:5.

Kouč Komňacký Dvoráky pochválil
Hned po závěrečném hvizdu lodivod prvoligové lavičky FK Baumitu Jablonec  František 

Komňacký sdělil, jak zápas viděl.
Jak byste zápas zhodnotil?

Dokud měli domácí síly, tak jsme si se soustředěnou a bojovnou obranou těžko věděli rady. 
Utkání jsme rozhodli ve druhé polovině a nakonec jsme bezpečně postoupili, což byl náš cíl.
Překvapil vás někdo v dresu domácího týmu?

Já jsem je vnímal jako celek, nezaměřoval jsem se na jednotlivce. U hráčů Dvora Králové 
byla patrná solidní organizace hry, hlavně v obraně, kde hráli dostatečně důrazně a bojovně. 
Nenechali naše vysoké útočníky Pekharta s Vošahlíkem příliš hrát. Opravdu, ten důraz nám 
dělal dost velké problémy. I ve středu hřiště hráli bojovný fotbal, snažili se obsazovat hráče 
hned po ztrátě  balonu.  Vytvářeli  takový blok,  který jsme s obtížemi  překonávali.  Nebudu 
jmenovat jednotlivé hráče, protože je ani neznám, ale celkově myslím, že toto mužstvo má 
zdravý duch.

Gábina Vognarová vystřílela stříbrnou medaili
Od 14. 8. do 26. 8. se konaly v Singapuru 1. olympijské 

hry mládeže. Na těchto hrách se zúčastnila střelkyně ze vzdu-
chovky Gábina Vognarová z Lipnice. Již předchozí výsledky 
v Mnichově ukazovaly, že má šanci na dobré umístění a to ta-
ké potvrdila druhým místem a stříbrnou medailí. Lepší byla 
pouze Korejka Go Dowon, za ní skončila Švýcarka Jasmin 
Mischlerová.  Gábina  tak  potvrdila,  že  patří  mezi   nejlepší 
české  střelkyně  ze  vzduchovky  a  proslavuje  i  naše  město 
Dvůr Králové nad Labem. 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Historické stroje se představily v zoo
Celé sobotní dopoledne 7. 8. si mohli návštěvníci zoolo-

gické zahrady prohlédnout historická auta a motocykly, pře-
devším z místního Veteran car clubu. Ten pořádal Dvorské 
toulky do Ratibořic, na které se sjeli „veteráni“ s rokem výro-

by do 1965.  Slavnostní společný odjezd byl v poledne a jel se historickou bránou bývalého 
vchodu. Kolem 14. hodiny dorazila auta a motorky k zámku v Ratibořicích, kde byla připra-
vena další výstava a vyhodnocení soutěže.  
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Zleva: Gábina Vognarová, Go 
Dowon a Jamin Mischlerová

Zájmová 
činnost



Trabanti z Evropy ve Dvoře Králové nad Labem
V sobotu 14. 8. se do města sjelo cca 80 vozidel tovární značky Trabant. O popularitě těch-

to vozů svědčí mimo jiné i fakt, že srazu se zúčastnily i vozy z Maďarska a Polska. O bez-
pečný příjezd do města a jeho následné opuštění se postarali strážníci MPDK. 

Nový svět pořádal kurzy pro děti, naučili se pracovat se psy
Základem péče o zvíře je vědět o něm co nejvíce. Tomu se snažil vyjít vstříc areál Nový 

svět a psí útulek pořádáním kurzů pro děti. První z nich nesl název Kamarádi – dítě a pes. Byl 
určen pro děti od 8 let. Děti si osvojily správné vědomosti a dovednosti potřebné ke srozumi-
telné komunikaci s  psím kamarádem. Děti  i  psi  si  vyzkoušeli  různé psí  sporty,  kterým se 
mohli později více věnovat. Formou her a soutěží se také účastníci seznámili s kynologií, ve-
terinou a základy výchovy a výcviku psa.

Pro děti, které mají rády koně, ale ještě nejsou rozhodnuté, jestli se budou ježdění věnovat, 
byl určen Horsík. Děti si mohly vyzkoušet, co obnáší péče o poníka, práci ve stáji, práci s po-
níkem ze země, vožení na poníkovi a formou her a soutěží se dozvěděly mnoho zajímavého 
ze všech oblastí jezdectví. Kurz byl určen klukům a holkám od 8 let, vhodný byl také pro děti  
se specifickými poruchami učení a ADHD (hyperaktivita s poruchami pozornosti). 

Tradiční výstava v Žirči se opět vydařila
Déle než čtyřicetiletá historie výstav drobného zvířectva si minulou sobotu 28. 8. zazna-

menala další úspěšný zápis. Návštěvníci si mohli prohlédnout velké množství králíků, slepic, 
hus a holubů různých druhů. Především dětem se potom líbila expozice ovcí a koz. V budově 
základní školy našli zájemci expozici exotického ptactva. A už tradičně své výpěstky před-
stavil královédvorský Klub kaktusářů. Návštěvníci si ale pouze neprohlíželi. Řada z nich od-
cházela s přepravkami nebo krabicemi, které ukrývaly nový chovný materiál. 

ZAJÍMAVOSTI

Jak soudili naši předkové
Již 26. pokračování má seriál Jak soudili naši předkové uváděný v Krkonošském deníku. 

Bedřich Machek tu představuje jednotlivé hrdelní zločiny, které se udály a byly souzeny na 
území Dvora Králové nad Labem. Tentokrát měl podtitul Pitaval Králové Dvora.     

Je po dešti a houby zase rostou, lze najít i ty vzácnější
Začaly růst také hřiby smrkové a lišky, to podle mykologů značí čistší životní prostředí. Tak 

se konečně dočkali i houbaři. Po červencovém suchu zapršelo a rázem je hub dostatek. Pro za-
jímavost jsou uvedeny druhy hub na Trutnovsku. Jen pro srovnání:  Královédvorsko - hřiby, 
podhřiby, kozáci, Úpicko - hřiby, podhřiby, kozáci, křemeňáky.

Rekordní počet motocyklistů si užíval sraz na Kateřině
Krásné počasí, pestrý program a rekordní účast. To byl 9. ročník motosrazu Kateřina, který 

pořádal motoklub Černí jezdci. Sobotní dopoledne patřilo spanilé jízdě po Královédvorsku 
a Jaroměřsku. Řada z devíti stovek motorek se rozjela po kraji sama. Tradiční zastávkou byl 
Dvůr Králové. Tady se kolem 12. hodiny konalo u starého hřbitova kaskadérské vystoupení 
Pavla Maxe Vika a Míry Lisého. Nebezpečné kousky sledovaly stovky diváků. 

Rodinné menu v restauraci U Slunce
V srpnu začala restaurace U Slunce nabízet pro rodiny o víkendu tzv. Family menu. Byla to 

nabídka jídel pro celou rodinu za jednotnou cenu. I když jsme v Čechách, máme tu cizo-
jazyčný název.
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Zajímavosti



Černá kronika
Cyklista přišel  o horské kolo. Zdejší  policisté zadokumentovali  vloupání do sklepních 

prostor, které se stalo v úterý 3. 8. v ulici E. Krásnohorské. Neznámý pachatel překonal visací 
zámek, vnikl do kóje, následně přeštípl lankový zámek a ukradl horské kolo GT Drive 41 bí-
ločerné barvy. Biker škodu vyčíslil na dvacet devět tisíc korun.

Kořistí se staly peníze a doklady. Neuzamčenými dveřmi vnikl do vozidla Škoda nezná-
mý lapka. V pátek 6. 8. v podvečerních hodinách na parkovišti u marketu v obci z nezajištěné 
přihrádky odcizil  obálku s  finanční  hotovostí,  černou peněženku s  dalším obsahem peněz 
a doklady. Pachatel připravil 37letou ženu o 93 tisíc korun.

Zloděj si zařádil ve Verdeku. Do rozestavěného objektu v části města Verdek se vloupal 
neznámý pachatel. Ze sklepní místnosti ukradl elektrické nářadí a křovinořez. V patře domu 
si navíc lapka vybral rychlovarnou konvici a další vybavení. Poškozený škodu vyčíslil na 25 
tisíc korun. 

Ze sklepa sebral muž trezorek s penězi. Případ vloupání do sklepních prostor rodinného 
domu řešili policisté . Dosud neznámý zloděj ukradl plechový trezorek s finanční hotovostí 
a náramkovými hodinkami. Okradený majitel škodu vyčíslil na téměř 26 tisíc korun.
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Interiér mateřské školky JUTA  Pohled do herny školky

Móda z přírodních materiálů v Havlíčkově ulici Veselá čarodějka v Přemyslově ulici

Obchod "Cats" v Riegrově ulici Elegantní second hand v Palackého ulici
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Na náměstí se prováděl archeologický výzkum 
i pokládka nových inženýrských sítí

Vlevo archeologové, vpravo pokládka horkovodu

Takto to vypadalo před spořitelnou, pohled z ulice  
J. Hory

Náměstí jedna velká díra

Práce na horkovodu

Pohled na rozestavěnou Reginu

Archeologický výzkum

Velká porada přímo na střeše Reginy
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Před Hankovým domem zahrála Podzvičinka Koncert byl součástí letního programu Hankova domu

Na starý hřbitov se sjeli motorkáři Bylo se opravdu na co dívat

Byly i ukázky akrobatické jízdy I tak se dá jezdit, ale jen při ukázce

Toto je autodráha pro modely autíček  na bývalé  
skládce v Seifertově ulici, jezdí se tu i mistrovství  

republiky

Další autodráha v areálu TMW (bývalá  
traktorová stanice)
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Fibichova ulice má podkladový povrch Odvoz popelnic v době rekonstrukce Fibichovy ulice

Ve Fibichově ulice se pokládá základní asfaltový  
povrch

Detail podkladních vrstev vozovky ve Fibichově ulici

Rekonstrukce střechy domu v ulici Spojených národů
Rekonstrukce domu v ulici Spojených národů

Fibichova ulice má podkladový asfalt hotový
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Rekonstrukce horkovodu se nevyhnula ani náměstí  
Václava Hanky

Práce probíhaly s veškerou ohleduplností k okolní  
zeleni

Rekonstrukce horkovodu před kostelem Rekonstrukce horkovodu na náměstí



- 195 -

Rekonstrukce bývalého závodu TIBA(dříve Zubákova  
továrna), nyní ve vlastnictví firmy Carla

Hasičská základna s připravovanou komunikací

V prostoru Nových Lesů přistával balon Označení ulic ve městě (Nový Vorlech)

Zemědělci začali podzimní polní práce Poutač u klenotnictví vedle spořitelny

Pohled od Verdeka na panorama s nemocnicí




