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Eva Mervartová – Dítětová, ilustrátorka měsíce října
Narodila se v roce 1943 ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 1957 studovala Vyšší umě-

lecko - průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. V letech 1965 – 2002 pracovala ve 
firmě Vánoční ozdoby jako návrhářka a technolog. Po seznámení se svým manželem si obo-
hatila své výtvarné schopnosti ještě o hudební zážitky. Na přelomu století se zabývala restau-
rátorskou činností církevních plastik pro kostel sv. Jana Křtitele. Podílela se s manželem na 
renovaci kaple sv. Andělů strážných ve Zboží.

Její dominantní technikou je akvarel, vzácněji olejomalby a olejové křídy. Měla několik vý-
stav ve Staré radnici. Některé práce jsou v městském muzeu, ale většina je v soukromých ru-
kou nejen u nás, ale i v zahraničí.

CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

Česko v žebříčku korupce na 53. místě
Česká republika  roce 2010 spadla o jedno místo níže v hodnocení míry korupce, které kaž-

dý rok zveřejňuje mezinárodní organizace Transparency International. Mezi 178 hodnocený-
mi zeměmi klesla z 52. na 53. místo.  Česko si vysloužilo známku 4,6 na stupnici 0 – 10 (kdy 
10 je nejlepší známka). Sousední Slovensko je na 59. místě a např. Německo je na 15. místě.  
Nejméně zkorumpované je Dánsko, Nový Zéland a také Singapur. 

Senát je oranžový
ČSSD se stala vítězem senátních voleb v roce 2010, kdy lidé poslali do Senátu 12 senátorů 

z  ČSSD. Pravice tradičně bodovala v Praze,  ale  v dalších obvodech mimo Prahu to byla 
ČSSD a nováček senátních voleb Severočeši.cz, kteří proměnili své dvě nominace. S postem 
předsedy Senátu se rozloučil  Přemysl  Sobotka (ODS), který sice mandát obhájil,  ale post 
předsedy musel přenechat senátoru za ČSSD Milanu Štěchovi. 

Ceny rohlíků a mouky letí vzhůru
Z průzkumu trhu vyplynulo, že cena pečiva pšeničného bílého vzrostla na 34 Kč na 1 kg 

(o 7,3%), také pšeničná mouka hladká vzrostla na 9,12 Kč za 1 kg (o 4,7%). Z toho vyplývá, 
že cena pečiva byla vyšší. Rohlík vážící 43 g stojí nyní 1,50 Kč, bude dražší, cena stoupla na 
1,90 Kč. U chleba cena nebyla tak markantní, průměr činil 18,39 Kč na 1 kg.

Maturitní experiment za stamiliony odstartoval
Začátkem října se začaly rozvážet první testy na generálku státních maturit. Prověrku si 

odzkoušelo na 95 tisíc žáků 4. ročníků středních škol, náklady na tuto zkoušku byly 120 mi-
lionů korun. Maturitní zkouška měla jednu povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, 
druhá povinná zkouška byla volitelná, a to z matematiky nebo cizího jazyka (angličtina, něm-
čina, francouzština, španělština a ruština).

Několik čísel: celkem se přihlásilo 1225 škol a 95 410 žáků 4. ročníků. Český jazyk a lite-
raturu – 95 410 žáků, cizí jazyk – 84 991 žáků, matematiku – 42 773 žáků, celkem tedy bude 
223 173 zkoušek. Cizí jazyky si studenti zvolili následovně : angličtinu 64 823 žáků (76,3%), 
němčinu 16 355 žáků (19,2%), ruštinu 1 557 žáků (1,8%) a španělštinu 810 žáků (1,0%). Ma-
tematiku v základní úrovni 35 057 žáků (77,3%) a výšší úroveň 9 716 žáků (22,7%).

Češi stále šetří
České domácnosti víc přemýšlejí, za co utratí peníze.  Výdaje klesly oproti loňskému roku 

o 200 Kč v průměru na 10 822 Kč. Průměrná mzda (za 2. čtvrtletí 2010) byla 25 513 Kč.
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI  

Volby do zastupitelstva obce
Dne 15. a 16. 10. proběhly volby do zastupitelstva našeho města. Z celkového počtu 13 253 

přišlo 5 619 voličů, tedy 42,4 %. Největší účast byla v okrsku č. 10 – Základní škola Podharť,  
kde volilo 48,11 % voličů, a naopak nejnižší byla v okrsku č. 7 – SŠIS nábřeží Jiřího Wolkera, 
kde přišlo k volebním urnám pouhých 35,09 % voličů. 

Výsledky voleb do městského zastupitelstva
Poř. číslo

na 
kandidátce

Kandidát Věk Strana
Polit. 

příslušnost
Hlasy

absolutně
Hlasy
v %

1 Bém Jan 54 ODS ODS 1 672 7,40

2 Vojtěch Petr, Mgr. 43 ODS ODS 1 599 7,08

5 Hroneš Petr, MUDr. 51 ODS ODS 1 515 6,71

6 Rýznar Zdeněk, MUDr. 50 ODS ODS 1 188 5,26

3 Šrámek Jakub, Ing. 26 ODS ODS 1 148 5,08

1 Vaňkova Edita, Mgr. 51 ČSSD ČSSD 2 247 8,46

7 Rapáč Jaroslav, MVDr. 60 ČSSD BEZP 1 673 6,29

6 Kubica Dušan, Mgr. 36 ČSSD BEZP 1 657 6,23

5 Krýza Luděk 48 ČSSD BEZP 1 557 5,86

2 Krejcar Petr 39 ČSSD ČSSD 1 379 5,19

3 Kříž Miroslav 29 ČSSD ČSSD 1 302 4,90

1 Hladík Zdeněk 56 KSČM KSČM 611 7,95

1 Sedláček Dušan, Ing. 36 SZ SZ 578 10,68

1 Kraus Pavel 58 VPM BEZP 1 771 11,50

10 Čermáková Zuzana 54 VPM BEZP 1 112 7,22

2 Sacher Michal, Ing. 42 VPM BEZP 1 107 7,18

2 Černá Ivana, Mgr. 55 SNK ED BEZP 909 9,23

1 Vodochodský Václav 57 SNK ED BEZP 909 8,66

1 Kudrnovský Emil, Mgr.,Ph.D. 34 TOP 09 TOP 09 971 7,69

10 Prouza Jan, MUDr. 32 TOP 09 BEZP 889 7,04

4 Seneta Libor, MUDr. 38 TOP 09 TOP 09 809 6,41

Prohlášení ODS ke vzniku koalice ve městě
Dne 21. 10. místní ODS podepsala koaliční dohodu s vítěznou ČSSD. Rozhodla se po peč-

livém zvážení všech skutečností, které nastaly po právě proběhlých komunálních volbách.
Plně respektujeme výsledek voleb a tím projevenou vůli voličů v našem městě. ODS získa-

la 5 mandátů v 21 členném zastupitelstvu a umístila se na druhém místě. Jelikož pravice ve 
Dvoře Králové, kterou reprezentuje ODS a TOP 09, nezískala nadpoloviční většinu v zastupi-
telstvu, nestala se ODS stranou, která by si v nadcházejícím koaličním jednání mohla klást 
podmínky. Již před volbami avizovaly strany a hnutí středu  (VPM, SNK-ED a SZ) neochotu 
spolupracovat s ODS - což nakonec dokázaly i v minulém volebním období a propagovaly 
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systém „všichni proti ODS“. Dnes víme, že tak chtějí postupovat i po volbách. Proto jsme 
uvítali, že nás oslovila vítězná ČSSD s možností spolupráce. Po několika jednáních vznikl 
konsensus  mezi  stranami,  které,  byť  leží  na  opačném  pólu  politického  spektra,  našly 
společnou řeč v otázkách dalšího rozvoje našeho města.

Domníváme se, že při tomto výsledku voleb je nutno upřednostnit společný zájem o příští 
osud města  před  politickým zaměřením jednotlivých stran  v koalici.  Novinkou tedy bude 
kromě koaliční smlouvy i programové prohlášení, které bude zahrnovat konkrétní priority této 
koalice, na kterém se ČSSD a ODS dohodly.

Rozhovor s Mgr. Vasilem Bibenem – odcházejícím místostarostou
Pro kroniku převzato z NKR, Mgr. Alexandra Jiřičková

Vasil Biben (* 1944) se narodil na Podkarpatské Rusi, ale od roku 1946 žije v naší republi-
ce.  Studoval  na  gymnáziu,  později  na  FTVS  v  Praze  a  současně  na  Filozofické  fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze.  V roce 1973 začal učit na královédvorském gymnáziu, kde půso-
bil 21 let. Politické „probuzení“ pro něj znamenal rok 1968, kdy se angažoval ve studentském 
parlamentu. Rozhodující pro jeho politickou kariéru byl listopad 1989, kdy se okamžitě stal 
jednou z vůdčích osobností sametové revoluce. Vstoupil do Občanského fóra a v prvních svo-
bodných volbách v roce 1990 se stal poprvé zastupitelem a radním našeho města. V komu-
nální politice pak nepřetržitě působil do listopadu 2010.
Do politiky jste před 20 lety vstupoval s určitými ideály. Máte pocit, že se naplnily?

Vstup do politiky byl spontánní, pod tlakem politických událostí a pod tlakem nespraved-
livého komunistického režimu. Chtěli jsme vybudovat větší prostor pro občanské svobody, 
práva a demokracii. Neměli jsme v hlavách myšlenky na privatizaci, majetkové transakce atd. 
Ideály svobody, lidských práv a demokracie se skutečně naplnily. Máme svobodné volby, svo-
bodu projevu, svobodu vyznání, můžeme svobodně cestovat. Ale dnes jsme si na to všichni 
zvykli a bereme to jako samozřejmost. Mladí lidé, kteří se narodili po revoluci, tak ti si vůbec 
neuvědomují,  že by to  mohlo být  jinak.  Některými jevy jsem rozčarován. Lidé žijí  nejen 
z ideálů a svobod, ale žijí hlavně prací a materiálními statky. Myslím, že ve společnosti jsou 
mnozí, kteří jsou frustrovaní svými životními podmínkami. A oproti minulému režimu, který 
byl totalitní policejní stát, je více kriminality, krádeží, více tunelování  a podvodů. Také jsem 
zklamán z rostoucí korupce a stavem morálky. Jako by se příchodem demokracie nezlepšova-
la.  Naopak,  ten prostor,  který demokracie  otevřela,  využili  někteří  lidé k realizaci  mnoha 
špatných úmyslů. To občany frustruje. A s tím já cítím určitou nespokojenost.
Po 20 letech opouštíte komunální politiku, s jakými pocity?

Když se ohlédnu zpět,  musím konstatovat,  že se ve Dvoře Králové n.L. za těch 20 let 
mnohé  změnilo  a  podařilo.  Nejen  v  oblasti  společenské,  jako zakládání  některých  spole-
čenských struktur, ale i materiálně. Jen namátkou bych připomenul, že se postavila nová po-
liklinika nebo škola ve Strži, vybudovalo se sídliště ve Strži, kde je kolem 200 nových bytů 
atd. Po stránce infrastruktury a občanské  vybavenosti se tady za těch 20 let mnohé a mnohé 
povedlo. Generace všech zastupitelstev, městských rad a starostů, počínaje Ing. Kačerovským, 
přes Ing. Moravce, pana Švuba, Ing. Raina, pana Lukeše a přes současnou starostku paní Vaň-
kovou, udělala velký kus práce. Ti všichni, kteří se vystřídali za 20 let ve vedení města, od-
vedli ve všech těch obdobích svůj díl práce pro město. Myslím, že se samozřejmě dalo udělat 
víc, ale někdy naši práci ovlivňovaly objektivní důvody a rozhodnutí, které nedovolovaly po-
stupovat jinak. Ale dá se říct, že odcházím s dobrým pocitem. 
Co byste popřál svým nástupcům?

 Přál bych svým nástupcům, aby se jim podařilo vyvést město z krize a zaplnit průmys-
lovou zónu, aby se lépe dostávali k dotačním titulům, aby byli lidé trpěliví a tolerantní, ohle-
duplní, aby se nesmířili se stavem, jaký je, a hledali nějaké řešení vlastním podnikáním. Vím, 
že to nebude lehké, protože město má nevýhodnou polohu a neatraktivní, historicky danou 
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strukturu průmyslu. Není jednoduché ze Dvora Králové n. L. do budoucna udělat vrcholně 
prosperující město. Proto jim přeji nějaký nápad, který by přilákal investory.

Město uspořádalo Den seniorů

V pátek 1. 10. uspořádalo město pro seniory historicky první oslavu Dne seniorů. Svět si 
tento den připomíná již od roku 1998. Pro návštěvníky bylo přichystáno dostatek občerstvení 
a nádherné zábavy v podobě vystoupení Podzvičinky a dětí ze základní umělecké školy. Ně-
kteří návštěvníci si i zatancovali. Setkání, ke kterým zde docházelo, byla často velmi dojem-
ná.

Sociální a související služby na území města se prezentovaly v předsálí Hankova domu. 
Jednalo  se o  služby:  Pečovatelská  služba  města  Dvůr Králové  nad Labem,  Farní  charita, 
Domov důchodců, Diakonie ČCE, Domov sv. Josefa a související  služby,  Královédovrská 
Arnika, Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz diabetiků, Klub důchodců Sadová, 
Klub důchodců Žireč, Agentura domácí ošetřovatelské péče, prodejna zdravotnických potřeb 
p. Petra Ilieva, firma Patron a v neposlední řadě střední škola informatiky a služeb (SŠIS), 
která informovala o Univerzitě třetího věku v našem městě.

Týden sociálních služeb
Na Den seniorů navázal Týden sociálních služeb, který vyhlásila Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Město otevřelo dne 4. a 5. 10. své 
dveře veřejnosti a zájemci ze stran veřejnosti měli možnost prohlédnout si oba domy s pe-
čovatelskou službou (v ul. El. Krásnohorské a v ul. Sadové), nahlédnout do bytů a získat po-
třebné informace.

Občanská poradna ve městě
Poradna se nachází na Děkanském úřadě (vedle hasičů), Palackého 99, Dvůr Králové nad 

Labem. Poradna poskytuje bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství v oblasti právní, soci-
ální, pracovně právní, bydlení, mezilidských vztahů a v dluhové problematice. Zřizovatelem 
je Farní charita ve Dvoře Králové nad Labem. 

Město připravilo pasport zeleně
Pro zlepšení přehlednosti hospodaření se zelení ve městě je další mapový portál Pasport ze-

leně. Základním stavebním kamenem pasportu zeleně jsou plochy zeleně, na které se pře-
hledně váží ostatní informace.  Např.  plocha parčíku u městské policie (Živá zahrada) ob-
sahuje 37 biologických prvků (trávníky, stromy, keře, záhony apod.), 7 technických prvků 
(kašny, cesty, pěšiny) a 18 doplňků (lavičky, odpadkové koše, pítka apod.).

Aplikace byla v květnu 2010 předána do rutinního provozu – garantem obsahu je příspěv-
ková organizace Technické služby města. Informace Pasportu zeleně by měly být důležité pře-
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devším pro  správu  zeleně,  ale  i  pro  odbor  životního  prostředí,  případně  odbor  výstavby 
a územního plánování. Aplikace je v plném rozsahu dostupná na síti městského úřadu.

Základní organizace SPCCH Dvůr Králové nad Labem 
V říjnu uplynulo 20 let od založení SPCCH (Svazu postižených civilizačními chorobami 

v ČR, o.s.). ZO připravila výstavku z činnosti organizace, a to nejprve v městské knihovně 
a pak v prostorách městského úřadu. Svoji činnost členové ZO prezentovali na Dni seniorů 
pořádaném MěÚ. Jako každý rok bylo pro členy SPCCH plavání v městských lázních. Letos 
pouze do půlky června a od té doby  plavání chybí kvůli rekonstrukci bazénu. Dále pořádali 
cvičení, a to každý čtvrtek. Jednou ročně pořádají šestidenní rekondiční pobyt v Janských 
Lázních. Základní organizace ve městě má 120 členů.

Veřejné zakázky elektronicky
Po vzoru několika měst v České republice využívá i město Dvůr Králové nad Labem od říj-

na letošního roku nových informačních technologií pro zadávání veřejných zakázek. Nový 
systém umožňuje provádět celý proces od vyhlášení až po vyhodnocení veřejné zakázky elek-
tronicky (vč. komunikace mezi zadavatelem a uchazeči v elektronické podobě).

Systém přináší úspory ať už časové v procesní režii úřadu, či v zadávacích lhůtách nebo fi-
nanční za množení zadávací dokumentace a její doručování. Důležitým prvkem je také elimi-
nace možných pochybení způsobených lidským faktorem.

Rekonstrukce střechy Hankova domu
Koncem října byla dokončena první etapa plánované rekonstrukce střechy Hankova domu. 

Jedná se o část střechy stržené při loňské vichřici. Jako krytina byl použit měděný plech. Cena 
této první etapy byla 718.701,- Kč, celkové předpokládané náklady na rekonstrukci střechy či-
ní 3 500  000,- Kč. Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje. 
Z památkového fondu město obdrželo částku 350.000,- Kč.

Zhodnocení podzimního svozu odpadů
Ve dnech 11. - 14. 10. proběhl další mobilní svoz nebezpečných odpadů, spojený se sběrem 

elektrozařízení, objemného odpadu a železného šrotu. Sběr zajistila společnost SITA CZ, a.s., 
a Technické služby města Dvůr Králové n. L. Při tomto svozu bylo sebráno 9,7 tuny nebez-
pečných odpadů, 55 ks  televizorů a  počítačových monitorů,  30 ks ledniček,  15 ks jiných 
velkých elektrospotřebičů, 81 ks malých elektrospotřebičů, 54,5 tuny objemného odpadu, 470 
kg železného šrotu, 725 kg plastů a 4,3 tuny pneumatik. 

Společenská rubrika

Sňatky
V měsíci říjnu byly uzavřeny celkem 4 sňatky na Staré radnici.

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo ve městě celkem 17 lidí, z toho bylo 10 dvorských občanů (2 muži 

a 8 žen).

Komise pro občanské záležitosti
V měsíci říjnu členové komise navštívili při životních jubileích celkem 19 občanů s gratula-

cí a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 5 manželských párů stříbrnou svatbu, 1 zlatou svat-
bu a 1 diamantovou svatbu. Na Staré radnici bylo přivítáno 16 novorozených občánků našeho 
města.

Dne 2. 10. zemřel ve věku 93 let pan Václav Procházka, člen ochotnického spolku Hanka 
a  dlouholetý  pořadatel  v  Hankově domě.  Byl  také  aktivním rozhodčím atletiky.  Pracoval 
v n. p. Tiba, podnikové ředitelství, v tiskárně.
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KULTURA 

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Divadelní představení Něžné dámy
Ve  čtvrtek  7.  10.  uvedlo  Docela  velké  divadlo  Litvínov  hru  amerického  autora  Kena 

Ludwiga Něžné dámy. Hráli Pavel Nový, Jan Révay, Zuzana Dřízdalová a další.

Usměvavý pohled na operu Carmen
V pátek 9. 10. uvedlo Docela velké divadlo  z Litvínova pro žáky druhého stupně ZŠ před-

stavení, které usměvavým pohledem přiblížilo žákům tuto slavnou operu.

Koncert Klubu přátel hudby
Ve čtvrtek 14. 10. se uskutečnil 368. koncert KPH pod názvem Provence – má láska. Účin-

kovali Eva Kritz Lifková – zpěv a Milan Dvořák – klavír. Do atmosféry malebného kraje 
Provance byli posluchači uvedeni  hudbou, která byla proložena recitací a četbou.

Výstava obrazů Emmy Srncové
Ve čtvrtek 14. 10. se konala vernisáž výstavy obrazů a litografií Emmy Srncové.

Divadelní čtyřlístek pro děti
V neděli 17. 10. uvedlo divadlo AHA z Prahy veselou barevnou pohádku Budulínek a Man-

delinka.

Multimediální beseda
V pondělí 18. 10. proběhla v Hankově domě multimediální beseda na téma Hranická pro-

past. Pořad byl určen pro žáky 2. stupně ZŠ, středních škol a večer i pro veřejnost. V tomto 
projektu Pavel Novák ml. přiblížil jako podvodní kameraman a jeskynní potápěč ojedinělý 
a unikátní geologický útvar - nejhlubší zatopenou propast v Evropě.

Hudební pořad pro nejmenší diváky
V úterý  19.  10.  uvedl  Pavel  Novák ml.  hudební  pořad  pro  nejmenší  diváky s  názvem 

Zdravíčko.  Pořad byl pro děti z MŠ a prvních ročníků ZŠ.

Koncert skupiny Top Dream Company

Ve středu 20. 10. se uskutečnil koncert dvanáctičlenné kapely vedené Ondřejem Rumlem 
a Vojtěchem Dykem, která se nazývá Top Dream Company. Kapela se inspiruje hudbou funky 
a soulem.
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 Zleva : Michal Makalouš (Maky) - baskytara a zpěv, Dan Šípek - bicí a zpěv, Václav Vaňura - kytara, zpěv



Loutková scéna Klíček
V neděli  24.  10.  uvedla loutková scéna  Klíček v Hankově domě divadelní  představení 

Kašpárek vaří živou vodu.

Městské muzeum

Interaktivní výstava Ze světa zvířat
Zajímavou interaktivní  výstavu připravilo muzeum ve spolupráci  s  Centrem pro rodinu 

a sociální péči v Ostravě, která byla věnovaná ptákům. Výstava byla od 4. 10. do 21. 11. Ná-
vštěvníci  si  mohli  vyzkoušet  některé  dovednosti,  které  jsou  vlastní  ptákům,  zopakovat  si 
jejich hlavní znaky nebo poznávat jejich siluety. Nasadit si zobák nebo křídla, nakrmit mládě 
pelikána, ulovit vodního živočicha dřevěným zobákem nebo dostat vejce zpět do pštrosího 
hnízda. Expozici tvořily barevné kulisy stromů a ptáků v nadživotní velikosti, panely s infor-
macemi a úkoly. K dispozici byl také pracovní katalog.

Undergaters zahráli v městském muzeu
V přednáškovém sále městského muzea se v pátek 22. 10. představila skupina Undergaters. 

Ta sice v současné době působí v Praze, ale sešli se v ní muzikanti původem ze Dvora Krá-
lové. Skupina hrála rock s anglickými i českými texty. Představila se v nové sestavě, v které  
působí od jara letošního roku,  hrají akusticky.

Městská knihovna Slavoj

Výstava Pomaluj si své město
Pro  velký  zájem  byla  výstava 

Pomaluj  si  své  město,  která  byla 
vyhlášena k 740. výročí první pí-
semné  zmínky  o  Dvoře  Králové 
nad Labem, prodloužena do 31. 10. 
Zájemci si tak mohli v prostorách 
knihovny  prohlédnout  vybrané 
práce účastníků akce.

Zahájení jazykových kurzů
Ve  dnech  5.  10.  -  7.  10.  byly 

v knihovně zahájeny jazykové kur-
zy angličtina pro předškoláky, ital-
ština, němčina pro středně pokroči-
lé,  francouzština  pro  začátečníky 
a němčina pro začátečníky.

Trénování paměti
Lektorka  paní  Jitka  Šmelhauová  uvedla 

úvodní  hodinu trénování  paměti  pro starší 
občany (ale nejen pro ně). V úvodní hodině 
se  účastníci  dozvěděli,  co  je  paměť,  jaké 
jsou druhy paměti  a  proč je  dobré  paměť 
trénovat. Potom si mohli provést test, kolik 
informací se jim vejde  do paměti, když si 
museli zapamatovat nákup, který měl něko-
lik druhů a každý druh měl několik položek. 
Zdálo se to jednoduché, ale nebylo. 
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Byl jsem si také paměť vyzkoušet a doplnit si vědomosti. Chtěl jsem se však dozvědět po-
stup, jak dostat informace, které jsou uloženy v mozku. Na tuto otázku jsem dostal odpověď, 
že žádná technika na to není. Platí zde staré pořekadlo, že opakování je matka moudrosti.

Kaligrafická dílna
Dne 4.  10.  se  uskutečnila  Kaligrafická  dílna, 

která  přiblížila  účastníkům  jednak  pojem  kali-
grafie, tzn. umění krásného a ozdobného písma, 
a  potom  v  následujících  praktických  ukázkách 
i typy ozdobných písem, to vše s možností vlast-
ního vyzkoušení techniky písma perem. Na této 
dílně jsem se byl podívat a zjistil jsem, že kra-
sopis a ozdobné písmo není jen tak. Je vidět, že 
nás díky psaní na počítačích tato schopnost (ruční 
psaní) pomalu opouští a naše písmo se stává mé-
ně čitelné.

Internet pro začátečníky
Od 4. 10. do 20. 10. probíhala v knihovně výu-

ka používání internetu. Tyto kurzy byly převážně 
věnovány seniorům, kteří projevují zájem sezná-

mit se s PC a také internetem, tímto fenoménem konce 20. století a s razantním  nástupem na 
začátku 21. století. 

ZOO Dvůr Králové

Velký úspěch zoo v soutěži Kudy 
z nudy 2010

V úterý 26. 10. agentura Czech Tourism, 
provozovatel  portálu  s  tuzemskými  turis-
tickými nabídkami, vyhlásila výsledky sou-
těže  Kudy z nudy 2010. Do hlasování se 
zapojilo  11  tisíc  lidí,  kteří  odevzdali  více 
než 62 tisíc hlasů.

Velkou radost  měla ZOO Dvůr Králové z druhého místa v této celostátní soutěži. Lidé 
ocenili zážitkový program Ošetřovatelem v ZOO Dvůr Králové.

Samička černého nosorožce dostala jméno Just Era
Křest samičky černého nosorožce se konal v neděli 24. 10. v Zoologické zahradě Dvůr Krá-

lové. Jejím kmotrem se stala Poštovní spořitelna, která také mládě adoptovala. To znamená, 
že na rok zaplatí  náklady na jeho výživu. Nosorožci  dvourozí  patří  mezi  potravně nejná-
ročnější druh, náklady představují částku 90 tisíc korun. Pro samičku vybrala výkonná ředi-
telka Vlasta Dolanská jméno Just Era. Hostem slavnostní události, která přilákala desítky ná-
vštěvníků, byl populární herec Jan Hrušínský. Popřál Just Eře, aby byla vždy spokojená jako 
v den křtin. 
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ŠKOLY  

Běh Schulzovými sady
Dne 6. 10. se uskutečnil již 10. ročník běhu Schulzovými sady. Tento vytrvalostní závod je 

určen pro děti  od 1. do 9. třídy z města a okolí. Připraveny byly tratě od 500 – 1500 m.  Le-
tošního ročníku se zúčastnilo více než 400 dětí, navíc přibyla i kategorie prvňáčků. Vzhledem 
k jubileu a sponzorskému zajištění byly rozdávány i poháry za prvenství. Ostatní účastníci by-
li odměněni sladkými odměnami. Atmosféru zpříjemnilo ozvučení a přítomnost moderátorů 
Hitrádia Magic.

Podzimní akce ZŠ Schulzovy sady
V říjnu škola uspořádala Podzimní 

dílnu, které se zúčastnilo okolo stovky 
dětí spolu s rodiči. Na sedmi stanoviš-
tích si účastníci  mohli vytvořit  origi-
nální výrobky z přírodního materiálu, 
papíru,  ozdobit  si  perníčky,  případně 
si vyzkoušet bramborová razítka.

Další  listopadovou  akcí  bylo  od-
poledne  s  názvem  Najdete  Martina? 
Přes 130 dětí si vyzkoušelo řadu nejen 
sportovně  založených  úkolů,ale  také 
poznávání  zvířat,  která  dovezli  pra-
covníci  zoo.  Následovalo  vyluštění 
tajenky o Martinovi a pak se žáci vy-

dali do parku  vyhledat opravdového Martina, který je čekal na svém bílém koni. Sníh Martin 
nepřivezl, ale zato povozil žáky na svém bílém koníkovi.

Expedice Klubu Natura Švýcarsko 2010
Klub Natura z místního gymnázia uspořádal expedici do země bank, přesných hodinek, sý-

rů - do Švýcarska. První zastávkou byl Zürich, dále pak navštívili horské středisko Zermatt. 
Cílem expedice byly horské tůry a zajímavá scenérie vysokohorských silnic. Zajímavostí byla 
i návštěva ledovce. V navštívených místech samozřejmě probíhala biologická práce plná no-
vých poznatků. Zpáteční cesta vedla přes Lichtenštejnské knížetsví a jeho hlavní město Va-
duz. Expedice Švýcarsko se vydařila.

Tři mapy kraje Františka Antonína Šporka
V pondělí 11. 10. bylo pro dvorské gymnázium netradiční. Žáci se společně s gymnazisty 

z Teplic zúčastnili projektu Národní kulturní dědictví.  Dvorské gymnázium mělo tento pro-
jekt zaměřen na areál zámku Kuks a jeho okolí. 

Žáci se vydali po stopách F.A.Šporka. V Kocbeři udělali zastávku u hraničního kamene 
Šporkova panství, kde spolu s myslivci si popovídali o lovu a honech, a pak procházkou došli 
až k Ferdinandovu. Dále pokračovali autobusem na Kuks, kde bylo hlavní téma jejich projek-
tu a také místo natáčení scének. Než však začali natáčení, vyslechli si zajímavou přednášku 
o tom, jak vlastně areál Kuksu ve své nejslavnější době vypadal a jak se tam žilo.  Pak nastala 
doba natáčení scének po dohledem profesionálních filmových specialistů. 

Když vše bylo natočeno, vrátili  se žáci zpět domů a čekala je další  práce na sestřihání 
a upravení natočeného materiálu. Stát se na chvíli hercem a tvořit něco, co se nedělá každý 
den, bylo pro žáky gymnázia velmi osvobozující od každodenního všedního života.
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Jednou z akcí byl 26.10. Večer s duchy v parku Schulzovy sady.

Školy



Mezi vysokoškoláky jsou také senioři
Slavnostním zahájením začal 20. 10. školní rok 

pro  studenty  vysokoškolského  studia  ve  městě. 
V aule Střední školy informatiky a služeb (SŠIS) 
se konal slib těch, kteří zahajují studium na od-
loučeném  pracovišti  Vysoké  školy  podnikání 
v Ostravě. Letos byla slavnost imatrikulace výji-
mečná. Poprvé se totiž otevírala také Akademie 
třetího věku. Slib tak složila rovněž třicítka po-
někud starších  studentů,  kteří  již  překročili  věk 
pětapadesáti let.

Studenti Akademie 3. věku se rozdělili na dvě 
skupiny a již tento týden je čekaly první přednášky. Studium má rozsah čtyř semestrů, každý 
semestr se skládá z patnácti výukových týdnů a výuka probíhá jedenkrát týdně v odpoledních 
hodinách.

Jiří Černý představil Pink Floyd v aule SŠIS
Připomenout si tvorbu skupi-

ny,  která  patří  mezi  legendy 
světového  rocku,  si  mohli  dne 
12.  10.  zájemci  v  nové  aule 
Střední školy informatiky a slu-
žeb na Wolkerově nábřeží. Ko-
nala  se  tu  Antidiskotéka  hu-
debního publicisty Jiřího Černé-
ho na téma Pink Floyd. Kapela 
nej-prve  díky  Sidu  Barettovi 
ovliv-nila  psychedelickou  hud-
bu.  Po  jeho  odchodu  se  Pink 
Floyd stali známí především ar-

trockovými deskami. Jejich Dark Side of the Moon je považováno za jednu z nejlepších desek 
hudební historie, dalším vrcholem je The Wall, kterou doplnila velkolepá šou. Tvorbu skupiny 
přiblížil Jiří Černý, který svými antidiskotékami od osmdesátých let představuje posluchačům 
zajímavé interprety české i světové hudby.

SPORT  

Královédvorský sport ve výsledcích

Kopaná
Divize skupina C muži – Dvůr Králové n.L. - Jičín 1:0 M.Otradovský, Semily – Dvůr Krá-

lové n.L. 4:2 Kilevník 2, Dvůr Králové n.L. - Letohrad 3:3 Kilevník 2, Rejl, Chrudim – Dvůr 
Králové n.L. 1:1 Motyčka, Dvůr Králové n.L. - Trutnov 1:0 Kilevník. Toto dvorské utkání sle-
dovalo 750 diváků.

Lední hokej
Krajská liga- muži – HC Jaroměř – HC Dvůr Králové n.L. 4:2 (0:1,2:0,2:1).
Krajská liga -  junioři – Dvůr Králové n.L./Náchod – Opočno 10:0 Lomnice n.P. - Dvůr 

Králové n.L./Náchod 1:3
Krajská liga -  dorostenci – Dvůr Králové n.L./Náchod – Opočno 9:3
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Kuželky
Východočeský přebor – Dvůr Králové n.L. - Lokomotiva Trutnov B 2:14, Trutnov C – 

Dvůr Králové n.L. 12:4, Nová Paka – Dvůr Králové n.L. 14:2, Dvůr Králové n.L. - Jilemnice 
B 12:4

Východočeská soutěž – SKP Hradec Králové – Dvůr Králové n.L. C 16:0, Trutnov E – 
Dvůr Králové n.L. B14:2, Dvůr Králové n.L. C- Vrchlabí D 6:10, Loko Trutnov E – Dvůr 
Králové n.L. C 16:0, Dvůr Králové n.L. B – Jilemnice C 12:4, Dvůr Králové n.L. C – Dvůr 
Králové n.L. B 4:12

Karate 
V neděli 30. 10. pořádal královédvorský oddíl karate ve sportovní hale ve Strži krajské pře-

bory mládeže a pohár dospělých. Soutěže se zúčastnilo 120 karatistů z Královéhradeckého 
a Pardubického kraje, kteří přijeli, aby se v mládežnických kategoriích utkali o nominační 
místa pro postup na prosincové mistrovství ČR. Dospělí zase soutěžili o body do krajského 
žebříčku, na jehož základě je jednou ročně vyhodnocen  nejúspěšnější krajský závodník.

Soutěže se účastnili i nejmladší členové dvorského oddílu (Klust, Pacák, Palán, Polášková, 
Radetskyy, Rajzner, Šamko, Šamková, Teodoridis), aby si v domácím prostředí na vlastní kůži 
vyzkoušeli atmosféru na závodech. Počáteční nadšení vystřídala nervozita, která byla znát na 
jejich výkonech.

Jejich starší a zkušenější kolegové jim ukázali cestu, kterou se lze ubírat. V kata získala 
stříbro Šedivá,  bronz pak Janečková a Shamshieva. Kumite přineslo do oddílové sbírky jedi-
né zlato, které vybojovala Drápalíková, stříbro přidali Dostál, Šedivá, Janečková a družstvo 
dorostenek, bronzem  pak oddílovou statistiku doplnili Hrnčíř, Pilař, Tázlar a Shamshieva.

V kategoriích dospělých byla nejúspěšnější  Petra  Punnerová se dvěma stříbry a jedním 
bronzem, následována 2x bronzovou Lenkou Texlovou a stříbrným Pepíkem Sýkorou. Dospě-
láci tak ukázali, že i při plnění náročných pořadatelských povinností lze podat výborný výkon 
při reprezentaci mateřského oddílu.      

Florbalistům začala nová sezona
 V ročníku 2010 - 2011 bude hrát družstvo mužů 3. ligu, dorostenci 2. ligu a starší žáci ligu, 

všichni v divizi IV. 

Královédvorská cena ZOO v krasobruslení
Dne 31. 10. se na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnil v pořadí VIII. 

ročník Královédvorské ceny ZOO – soutěž pořádaná v rámci Poháru Českého krasobruslař-
ského svazu. Soutěže se zúčastnilo téměř 120 dětí. Náš oddíl reprezentovalo 16 krasobrus-
lařek, které vybojovaly celkem 7 medailí.

Dvorským volejbalistům se stále daří
Dvorští  volejbalisté po velkém vítězství ve volejbalovém turnaji  v Dřevěnicích u Jičína 

jsou natolik v dobré formě, že pokračují v dobrých výsledcích v krajské soutěži. Zatím se jim 
daří a jsou na prvním místě v soutěži.
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ZÁJMOVÁ ČINNOST

Závody řízených modelů vyhrál Petr Pavlát
V neděli 10. 10. se na okruhu DVB ra-

cing  teamu  za  areálem BOOM konal  po-
slední  závod  Mistrovství  republiky  RC 
modelů. Do závodu bylo přihlášeno 37 sou-
těžících, nakonec se ale zúčastnilo 35 jezd-
ců. Celkovým vítězem závodu se stal Petr 
Pavlát z AMK Malá Skála, druhý byl Mar-
tin Knespl z Patriot - teamu a třetí dojel Fi-
lip  Strahal.  V týmech zvítězil  AMK Malá 
Skála, místo druhé obsadil RC Club Čistá 
a třetí Patriot team. Domácí jezdci se ten-
tokrát  zaměřili  spíš  na  organizaci  celého 
klání,  přesto  se  neztratili.  Vlastimil  Bren-
tner  skončil  na  23.  místě,  Adam Brentner 
byl  o  místo  horší  a  Martin  Šnytr  obsadil 
29.  místo.  Krásné  počasí  přilákalo  řadu 

diváků, kteří si určitě najdou na zajímavou podívanou cestu i při příštích závodech.

Podzimní činnost Sokola
Začátkem října vyrazili sokolové na druhý letošní tajný výlet. Tajné výlety se těší slušné 

oblibě a zúčastnilo se ho 35 dětí od 4 do 13 let a 11 dospělých. Cesta tentokrát vedla do Tep-
lických skal. Počasí účastníkům přálo, a tak si výlet užili.

Na konec října připravili cvičitelé pro sokolské žactvo oblíbenou akci Halloween v Sokole, 
které se zúčastnilo celkem 70 dětí.  Děti,  ale i  všichni dospěláci se přestrojili  do kostýmů 
strašidel, čarodějů, bubáků a dalších přízraků a zařádili si na již tradičním karnevalu. Všichni 
si vyzkoušeli netradiční náčiní, jako jsou chůdy, létající talíře, překážkové dráhy atd. Zaujala 
i čarodějnická rozcvička s košťaty v podání Martiny Helbichové a také kouzlení kouzelnický-
mi hůlkami. 

Dvacítka cvičenců Sokola vyrazila společně s vedoucími také na oblíbenou akci Večer s du-
chy v parku Schulzovy sady.

Drakyáda
Vynikající  povětrnostní  podmínky vyhnaly z  říjnového nedělního kanape tatínky a  ma-

minky na pátý ročník Podharťské drakyády ve Dvoře Králové. Rekordní počet draků (kolem 
stovky) létal 3. 10. nad zeleným trávníkem fotbalového hřiště. Jak už je zavedenou tradicí, 
každý účastník přinesl místo startovného hračku a odnášel si hračku jinou, něco na zub z pe-
kárny Katka a cenu věnovanou dalšími sponzory. Součástí programu bylo i skákání na velké 
trampolíně Sokola  a opékání buřtů. Dobře odvedený výkon mohli rodiče svlažit u stánku piva 
Tambor. 

Nově vzniklé občanské sdružení v našem městě
Ve Dvoře Králové nad Labem vzniklo na sklonku léta nové občanské sdružení s názvem 

„FURT VENKU!!, os.“. Občanské sdružení chce umožnit dětem, rodinám a široké veřejnosti 
setkávat se k rozmanitým aktivitám ve volné přírodě. 

Hlavním cílem občanského sdružení je podporovat a budovat vztah člověka k přírodě po-
mocí aktivit provozovaných v úzkém sepětí s přírodou.  
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Účastník závodu v akci

Zájmová 
činnost



Na  začátku  října  letošního  roku  zahájilo  občanské  sdružení  svoji  praktickou  činnost 
otevřením tzv. Lesního klubu, který je inspirován  činností lesních mateřských škol v Ně-
mecku i v České republice. Zde mají děti možnost jedno odpoledne v týdnu trávit volný čas 
v malebném prostředí přírody v okolí Labe ve Verdeku. Čas strávený s dětmi je věnován po-
znání konkrétních druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě.

Chovatelé slavili 60. výročí ZO ČSCH Žireč
Když v roce 1950 skupinka chovatelů drobného zvířectva v Žirči a blízkém okolí zakládala 

chovatelskou organizaci, nikdo z nich netušil, že  tato organizace bude i po 60 letech jednou 
z  mála  chovatelských  organizací  na  okrese  Trutnov,  která  bude ještě  životaschopná.  Obě 
dvorské organizace chovatelů již zanikly , a zůstala ta nejstarší, ZO ČSCH Žireč

Nikdo ze zakládajících členů také ani ve snu nepředpokládal, že žirecká organizace dosáh-
ne v 70. – 90. letech minulého století takového rozmachu, jakého dosáhla. Ve známost široké 
chovatelské veřejnosti, a nejen jí, se dostala díky květnovým výstavám drobného zvířectva, 
kterých se od roku 1970 uskutečnilo 23. Celkový počet výstav, které ZO Žireč do roku 2010 
uspořádala, byl 54, s celkovým počtem návštěvníků 640 000 osob. Většina návštěvníků spoji-
la prohlídku výstavy s návštěvou města , Braunovým Kuksem a hlavně potom s návštěvou zo-
ologické zahrady. V tom byl velký přínos pro město Dvůr Králové n.L. Návštěva květnové 
výstavy však mnohé účastníky zaměstnala na celý den. Mimo vystavovaných zvířat (králíků, 
drůbeže hrabavé i  vodní,  holubů, exotů,  koček, psů, ovcí a dravců na výstavě) mohli  ná-
vštěvníci navštívit expozici královédvorských kaktusářů, 3. největší organizace v republice, 
závody v parkurovém skákání,  závody chrtů,  výstavu skalniček,  akvarijních rybek,  květin 
řezaných i pokojových , ukázky myslivosti, leteckých a vodních modelů. Doprovodnými ak-
cemi výstavy byly pouťové atrakce pro děti, nespočetný stánkový prodej nedostatkového ovo-
ce a dostatečné množství stánků   s občerstvením. Není proto divu, že v rekordních ročnících 
výstavu za 2 dny navštívilo až 37 000 osob. Nemalé starosti dělalo pořadatelům výstav umístit 
tisíce automobilů a stovky autobusů  do obce se 600 obyvateli.

Na výstavě se také uskutečnily kulturní  akce,  jako koncert  hudby Moravanky pod tak-
tovkou  pana Slabáka, hudby mladých pod vedením pana Vávry ze Dvora Králové n.L, hudby 
mladých z NDR a hudby pana Bláhovce i dalších hudebních těles od nás i z NDR. 

Od roku 1995 pokračují výstavy  převážně v srpnu, ve skromnějším a menším provedení za 
finanční podpory města Dvora Králové n.L. a inzerentů v výstavním katalogu. Bez jejich fi-
nanční podpory by takovéto propagační akce byly neuskutečnitelné. 

Dalším velkým přínosem pro chovatelství v celé Československé republice byl dovoz kva-
litních zvířat z NDR díky družebním organizacím ve Wechmaru a Güntherslebenu, především 
vodní a hrabavé drůbeže. Mimo zvířat naši chovatelé dovezli z NDR množství vajec, které 
díky rodině Jakubcových líhli v  klubové líhni u nich doma. Zájem v celé republice byl tak 
značný, že uspokojit všechny zájemce se ne vždy podařilo.  Rozdělením obou republik v roce 
1993 líheň koncem roku 1992 skončila, protože nové poměry velice znesnadnily zasílání zási-
lek na Slovensko, kde byla značná odběratelská klientela. 

Bohatou činností nebylo jen pořádání výstav, vystavování na výstavách, péče o chovy, ale 
také bohatá kulturní a zájezdová činnost. Členové navštěvovali divadla v Praze, Pardubicích 
i Hradci Králové a zájezdy především směřovaly na výstavy po celé republice, ale i do za-
hraničí,  především Německa, Rakouska a  Slovenska.  Zájezdy,  pokud byly vícedenní,  ob-
sahovaly v programu návštěvy hradů, zámků a pamětihodností. 
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Velkým přínosem pro činnost  ZO ČSCH byla  od samého počátku družba a spolupráce 
s Klubem kaktusářů ve Dvoře Králové n.L., s chovateli v NDR ve Wechmaru a Günthersle-
benu a ZO chovatelů v Senici na Slovensku.

Daří se do organizace získávat mladé chovatele, kteří již v současné době dosahují na vý-
stavách  významných  chovatel-
ských ocenění. V současné době 
jich je z 50 členného kolektivu 
7 do 20 let. 

V sobotu 23. 10. ZO ČSCH 
Žireč  uspořádala  v  restauraci 
U Lubinů ve Dvoře  slavnostní 
schůzi k 60. výročí založení zá-
kladní organizace Žireč.

V odpoledních hodinách pro-
běhla  slavností  schůze,  večer 
potom posezení při hudbě. 

Odpolednímu  zasedání  byla 
přítomna řada hostů a členů  zá-
kladní organizace. Velice se vá-
žíme  účasti  starostky  města 
Dvora Králové Mgr. Edity Vaň-

kové,  předsedy  Krajského  sdružení  chovatelů  Královéhradeckého  kraje  a  předsedy  OV 
v Trutnově pana Miloslava Hertla, jednatele OV ČSCH pana Václava Brdičky, zástupců dru-
žebních  organizací,  za  Klub  kaktusářů  ve  Dvoře  Králové  n.L.  předsedy  Ing.  Dostála, 
místopředsedy Ing. Grünera a vedoucího expozic na výstavách v Žirči Milana Lejska. Dále 
zástupců družební  organizace v Senici,  vedené jejich předsedou Milanem Mičou.   Ze zá-
kladních  chovatelských organizací z okresu Trutnov našeho jednání se zúčastnili př. Mo-
ravec,místopředseda ZO Úpice, př. Neťuka, předseda ZO Vrchlabí, a jednatelka př. Kopecká, 
Ing. Karel Skutil, předseda ZO Pilníkov. 

Na jednání se omluvili zástupci ÚV ČSCH v Praze pro současné jednání ÚV a zástupci 
z družebních organizací v Německu pro jinou akci u nich v okrese. 

Vedením schůze byl pověřen jednatel ZO ČSCH Žireč př. Zdeněk Franc. Projev k význam-
nému výročí přednesl předseda ZO Jiří Baier. Pozdravné zdravice přednesli pánové Mil. Her-
tl, Ing. Dostál, Milan Míča, M. Neťuka ,Moravec, Ing. Skutil. 

Po krátké přestávce bylo v dalším jednání  chovatelskými odznaky Za zásluhy o chovatel-
ství III., II., I.  a Čestným uznáním  oceněno 30 členů základní organizace Žireč, které jim na 
návrh ZO  udělil  ÚV ČSCH v Praze. 

Ústřední výbor ČSCH v Praze potom ocenil ZO ČSCH Žireč čestnou vlajkou, kterou z ru-
kou Mil. Hertla převzali předseda ZO Jiří Baier a jednatel ZO Zdeněk Franc.

Všichni účastníci slavnostní schůze obdrželi Almanach vydaný ZO ČSCH k tomuto výročí, 
který provází  dějinami, činností a  úspěchy  ZO.  Je doplněný  160 černobílými i barevnými 
fotografiemi z činnosti ZO. Dále každý účastník slavnostní schůze obdržel medaili s  emblé-
mem organizace na památku tohoto výročí. 
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Zleva : Miloslav Hertl, předseda chovatelů Královéhradeckého kraje,  
Jiří Baier, předseda ZO ČSCH Žireč, Zdeněk Franc, jednatel ZO 

ČSCH Žireč, a Vladimír Javorský, místopředseda ZO ČSCH Žireč



ZAJÍMAVOSTI

Tambor hostil historická auta
O uplynulém víkendu v sobotu 2. 10. si místní 

zlatavý  mok  odváželi  jako  ceny  také  nejlepší 
účastníci soutěže Než vypustíme vodu z chladiče. 
Na celostátní akci, kterou pořádá místní Veteran 
Car Club, se sjeli majitelé historických aut a mo-
tocyklů z celé republiky. Řada z nich sem jezdí 
pravidelně. Start byl na Hankově náměstí, kde si 
mohli  občané  města  prohlédnout  mnoho  zají-
mavých strojů s  rokem výroby do 1971.  České 
výrobce  reprezentovaly  aerovky,  tatřičky  nebo 
škodovky. Mezi zahraničními bylo velké zastou-
pení  anglických značek jako MG, Spitfire  nebo 
Jaguar.  Pozornost  ale  poutaly  i  americký 
Mustang, Thunderbird nebo válečné jeepy. Stejně 
tak bohaté měly zastoupení motocykly a sidecary. 
Nejstarším autem byl  legendární Ford T z roku 
1911,  datem  narození  1917  se  pyšnil  nejstarší 
motocykl Sunbeam. Také jejich majitelé si mohli 

pochutnat na cenách od královédvorského pivovaru Tambor.
Trasa soutěže vedla směrem na Hostinné a Černý Důl. Tam byla polední přestávka s malou 

výstavou historických vozidel.  Krásný pohled byl  na účastníky projíždějící  přehradou Les 
Království.

Cíl letos našli soutěžící u pivovaru Tambor. Na parkovišti autosalonu Boom stály celé od-
poledne soutěžní stroje, které si přišlo prohlédnout mnoho obyvatel města. K občerstvení byly 
samozřejmě všechny druhy piva Tambor, malinovka a pečené maso. K poslechu hrála živá 
hudba.

Jutaři pomohli „zatopeným“ kolegům
Místní společnost Juta má jednu z továren také ve Višňové, kterou zasáhly nedávné po-

vodně. Samotný závod nebyl postižen, ale řada jeho zaměstnanců musela řešit následky velké 
vody.  Určitě  je  potěšila  solidarita  jejich  kolegů z  ostatních  továren.  Generální  ředitel  Jiří 
Hlavatý věnoval dvě stě tisíc korun jako okamžitou sociální výpomoc. Zároveň ve firmě vy-
hlásili povodňovou sbírku. Díky ní se podařilo shromáždit dalších 260 tisíc korun, které pu-
tovaly postiženým lidem ve Višňové. 

Královédvorský ošetřovatelský den
Dne 12. 10. byla již podeváté královédvorská nemocnice pořadatelem vzdělávací akce pro 

střední  zdravotnický personál  pod názvem Královédvorský ošetřovatelský den. Tato vzdě-
lávací  akce  byla  pořádána  v  rámci  projektu  s  názvem Vzdělávání  zaměstnanců  Městské 
nemocnice, a.s., ve Dvoře Králové n.L., který je spolufinancován z Evropské unie, z prostřed-
ků Evropského sociální  fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské  zdroje 
a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR. V příjemném prostředí konferenčního sálu 
penzionu Za Vodou se akce zúčastnilo přibližně  200 zájemců z řad odborného zdravotnické-
ho personálu. 
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Zajímavosti



Předseda Českomoravského fotbalového svazu navštívil JUTU
Ivan  Hašek  v  doprovodu  předsedy  komise  pro  stadiony  a  hrací  plochy  ČMFS  Petra 

Voženílka navštívil dne 5. 10. závod JUTY na výrobu umělých trávníků. ČMFS prostřednic-
tvím komise  pro  stadiony a  hrací  plochy realizuje  vlastní  projekty výstavby s  přírodním 
i umělým trávníkem. Vzhledem k dynamickému rozvoji umělých trávníků nové generace vy-
dává atestace ČMFS pro hřiště užívaná k soutěžním utkáním. Důvodem návštěvy představite-
lů fotbalového svazu bylo jednání o možnostech vzájemné spolupráce při realizaci hřišť v ob-
lasti vývoje a ověřování nových konstrukcí trávníků.

Pan Hašek vysoce ocenil skutečnost, že tak specifický výrobek, jakým je umělá tráva, má 
českého výrobce, který se v krátké době řadí mezi renomované zahraniční výrobce působící 
již dlouhodobě na trhu.   

V závěru návštěvy si Ivan Hašek prohlédl vlastní výrobu trávníků a byl překvapen množ-
stvím typů a konstrukcí trávníků. Zajímal se o zkušební laboratoře a simulátory provozního 
zatížení. Konstatoval, že dynamika rozvoje této oblasti vývoje vytváří předpoklad pro spolu-
práci v dalších letech a vytváří se tak spojení mezi dvěma ryze českými subjekty, které se 
mohou doplňovat a vzájemně ovlivňovat.

Černá kronika
Lapka vzal z garáže benzinovou sekačku. Na místní policii oznámil v neděli 3. 10. osma-

dvacetiletý muž, že mu neznámý lapka ukradl motorovou sekačku. Policisté zjistili, že lapka 
vnikl v nočních hodinách ze soboty na neděli do garáže u domu v Dolní Brusnici a odtud si 
odnesl černou benzinovou sekačku, peněženku s finanční hotovostí a doklady od osobního vo-
zidla. Škoda činí skoro jedenáct tisíc korun.

Pachatel zábrany shodil do výkopu. Zatím neznámý pachatel poškodil během září souvis-
lou řadu devětadvaceti na sebe navazujících zábran u výkopu teplovodu v ulici J. Bíliny. Van-
dal  zábrany  shodil  do  výkopu  na  teplovod.  Svým  jednáním  poškodil  zábrany  a  vrchní 
plastový obal, který chrání tepelnou izolaci a alarmsystém. Zástupce poškozené firmy škodu 
vyčíslil na částku 16 tisíc korun.

Vandal se bavil ničením pneumatik. U šesti vozidel v Náprstkově ulici propíchal nezná-
mý pachatel  pneumatiky majitelům aut různých továrních značek. K činu došlo ve středu 
6. 10. večer mezi dvacátou a dvaadvacátou hodinou. Majitelé poškozených kol vyčíslili škodu 
na sedmnáct tisíc korun.

Hasiči pomáhali  u dopravní nehody. Místní profesionální hasiči zasahovali v pondělí 
11. 10. časně ráno v ulici 5. května u nehody osobního vozidla. Jedna osoba byla se zraněním 
převezena do nemocnice.  Hasiči  provedli  protipožární  opatření  a  zajistili  vůz proti  úniku 
provozních kapalin.
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Obrazová kronika měsíce října
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Závody automobilových modelů Start jako u velkých aut

Pohled na areál závodiště Logo závodu  Mistrovství ČR

Knihovna Slavoj - Pomaluj si své město Knihovna Slavoj - Pomaluj si své město
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Radim Hladík a Blue Efekt na Zálabí Radim Hladík a Blue Efekt na Zálabí

Předvolební agitace ČSSD Předvolební agitace ČSSD

Předvolební agitace ODS Předvolební agitace ODS

Den seniorů v Hankově domě Den seniorů v Hankově domě
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Předvolební agitace Věcí veřejných Předvolební agitace Věcí veřejných - anketa pro 
občany

Nová prodejna elektrospotřebičů na podloubí Nová pizerie na podloubí

Provozovny v  Komenského ulici Klub Elan v Komenského ulici

Billa slavila dvoustou prodejnu v ČRTetovací studio v Komenského ulici
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Rekonstrukce domu v Sladkovského ulici Rekonstrukce fasády domu v Riegrově ulici

Ulička mezi Revoluční a Přemyslovou Také Přemyslova byla rozkopána - nové kabely VČE

Do obchodů se chodilo po lávkách Usazování roury pro vánoční strom na náměstí




