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CELOSTÁTNÍ  UDÁLOSTI

Mladí si spoří na důchod velmi málo
Dnešním třicátníkům může v penzi výrazně klesnout životní úroveň. Propracovanost fi-

nančního vzdělávání u nás neexistuje. Výsledkem je, že téměř 42 % třicátníků si na stáří ne-
spoří vůbec a skoro 17 % pouze 500 Kč. Češi si v průměru spoří na důchod 806 Kč měsíčně. 
Začít by mladí lidé měli již při zahájení prvního zaměstnání.

Daňové složenky bez poplatku skončí 
Od příštího roku již nebude možné zaplatit daně bez poplatku pomocí daňové složenky. Mi-

nisterstvo  financí  totiž  kvůli  úsporám  přestane  České  poště  náklady  spojené  s  daňovou 
složenkou hradit. Pomocí daňové složenky učinili zatím letos lidé a firmy téměř 2,5 milionu 
plateb, drtivá většina z nich se týká daně z nemovitosti. Ministerstvo nyní jedná s poštou, jaký 
druh složenky bude možné použít k úhradě daní. Nová služba už ale bude zpoplatněna. 

Podvedených seniorů přibývá
Podle sdělení kriminální policie jen za prvních devět měsíců tohoto roku došlo k okradení 

5 650 seniorů. Zločinci jsou při tom stále vynalézavější. Celková škoda za tuto dobu činila 
téměř 25 milionů korun. 

 
MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Starostkou města Dvůr Králové nad Labem je opět Edita Vaňková
Přesně podle předpokladů dopadlo ustavující zasedání zastupitelstva dne 11. 11. Koalice 

Občanské demokratické strany a České strany sociálně demokratické obsadila sedm míst v ra-
dě města, post starosty i místostarostů.

Na funkci starosty byl jediný kandidát, lépe řečeno kandidátka, Edita Vaňková. Hlasování 
ukázalo, jak jsou rozděleny síly v zastupitelstvu. Pro Editu Vaňkovou bylo třináct zastupitelů.

Na prvního místostarostu byl navržen Jan Bém z ODS. Ten získal pouze jedenáct hlasů ko-
alice. Druhým místostarostou se stal Dušan Kubica(ČSSD),získal třináct hlasů.

Sedmičlenná rada se skládá ze čtyř sociálních a tří občanských demokratů. Kromě starostky 
a místostarostů radu tvoří Petr Krejcar, Miroslav Kříž (ČSSD), Petr Vojtěch a Petr Hroneš 
(ODS). Krejcar, Kříž a Kubica jsou „novými tvářemi“. Hlasovala pro ně opět koalice, pro so-
ciální demokraty i zástupce komunistů. Václav Vodochodský (SNK – ED) hlasoval vždy pro-
ti, ostatní se zdrželi.

Opozice má místa ve finančním a kontrolním výboru, které jsou pětičlenné, návrh opozice 
na  tříčlenný  výbor  neprošel.  Předsedou  finančního  výboru  je  Michal  Sacher  (Volba  pro 
město), dalšími členy jsou Jan Bělina a Jitka Šenkýřová, které navrhla TOP 09, Petr Vojtěch 
(ODS) a Zdeněk Hladík (KSČM).

Předsedou kontrolního výboru se stal Václav Vodochodský (SNK – ED), členy jsou Tomáš 
Häckl, Petr Havlík (navrženi TOP 09), Dušan Sedláček (Zelení) a Jaroslav Rapáč (ČSSD).

Zastupitelé  schválili  také  rozdělení  kompetencí  místostarostů.  Nakonec  nová  starostka 
přednesla programové prohlášení, které vychází z volebních programů koalice.

- 246 -

Celostátní 
události

Městské 
události



Stará rada města, která ukončila svoji činnost
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Nové zastupitelstvo města zleva: Ing. Michal Sacher, Ing. Dušan Sedláček, Zdeněk Hladík,  
MVDr. Jaroslav Rapáč, Pavel Kraus, Luděk Krýza, Miroslav Kříž, Petr Krejcar,  

Mgr. Ivana Černá, 1. místostarosta Jan Bém, starostka Mgr. Edita Vaňková, 2. místostarosta  
Mgr. Dušan Kubica, MUDr. Petr Hroneš, Zuzana Čermáková, MUDr. Zdeněk Rýznar,  

Mgr. Petr Vojtěch, Ing. Jakub Šrámek, Václav Vodochodský, MUDr. Jan Prouza,  
MUDr. Libor Seneta, Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. 

Zleva: sekretářka Iva Šévlová, tajemník Ing. Ondřej Kudrnáč, Mgr. Ivana Černá, 2. místostarosta Mgr. Vasil  
Biben, starostka Mgr. Edita Vaňková, 1. místostarosta Pavel Kraus, Miloš Kastner a Ing. Dušan Sedláček



Královédvorská hasičská stanice slavnostně otevřena
Za účasti mnoha hostů byla v úterý 16. 11. odpoledne slavnostně otevřena nová stanice 

Hasičského  záchranného  sboru.  Stavba  vyrostla  v  prostoru  bývalého  krytu  civilní  obrany 
v lokalitě Korsika v Zátopkově ulici. Stanice nabízí hasičům kompletní sociální zázemí, pro-
story pro tělesnou a každodenní odbornou přípravou. Součástí jsou také čtyři garážová stání 
pro výjezdovou techniku s nezbytným technickým zázemím. Jedno garážové stání je vyčleně-
no pro  místní  jednotku  dobrovolných hasičů.  Součástí  stanice  jsou  také  prostory pro  bu-
dovanou jednotku dobrovolných hasičů. Celkové náklady činily dvaatřicet milionů korun, kte-
ré hradil z velké části stát. Pět milionů na vlastní stavbu a tři na úpravu příjezdových komu-
nikací poskytlo město. 

Potom již šest čestných hostů přestřihlo pásku. Zájemci si mohli novou stanici prohlédnout. 
Staveniště bylo firmě Průmstav Náchod předáno 5. října 2009 a za necelých 13 měsíců byla 
stavba dokončena.

Do ubytovny mohou jen místní občané
Město zveřejnilo podmínky, za kterých bude možné požádat o umístění do připravované 

ubytovny pro lidi v tíživé životní situaci. Vzniká z bývalého domu s pečovatelskou službou 
v Bezručově ulici. Zájemci si budou muset vyplnit jednoduchou žádost, kterou posoudí soci-
ální komise a schválí rada města. Ubytovna je určena pro lidi s trvalým pobytem ve Dvoře po 
dobu nejméně tří let. Mohou tu bydlet maximálně rok.

Pomoc osobního asistenta pro občany Dvora
Díky Farní charitě ve Dvoře Králové nad Labem můžou občané požádat o pomoc asistenta, 

např. jako doprovod pro starší lidi, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou určité věci 
udělat sami. Farní charita sídlí v budově bývalého Strojtexu za kostelem. Služba je poskytová-
na 7 dní v týdnu.

Svoz zahradního odpadu
Ve dnech 4. - 10. 11. proběhl mobilní svoz zahradního odpadu, při kterém občané odevzdali 

99,2 tuny větví a listí.
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Slavnostní přestřižení pásky provedli: ředitel HZS Královéhradeckého kraje František Mencl,  
starostka Edita Vaňková, náměstek ministra vnitra Selichar, generální ředitel HZS ČR Miroslav Štěpán,  

hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a zástupce stavební firmy z Náchoda 



Kontejnery na tříděný odpad doplní další na elektroodpad
Místa pro kontejnery byla doplněna červenými kontejnery pro elektroodpad. Kontejnery 

jsou určené pro drobné elektrospotřebiče, jako např. mobily, přehrávače, počítače apod. Ne-
patří sem však úsporné žárovky, monitory apod. Jsou rozmístěny na 11 místech.

Dětské hřiště pod Hankovým domem otevřeno
Po  dvou  měsících  zkušebního  provozu 

bylo dne 11. 11. slavnostně otevřeno nové 
dětské hřiště pod Hankovým domem. Ofici-
ální  provoz  zahájila  starostka  Edita  Vaň-
ková se zástupci Nadace ČEZ Jiřím Kosi-
nou a Šárkou Beránkovou. Nadace totiž na 
hřiště přispěla částkou 300 tisíc korun. Cel-
kové  náklady  přesáhly  730  tisíc  korun. 
Otevírání hřiště se zúčastnily děti z Mateř-
ské školy Elišky Krásnohorské, které hřiště 
otestovaly a byly spokojené. 

Společenská rubrika

Noví občánci města
V listopadu se narodilo celkem 12 občánků, z toho 5 chlapců a 7 děvčat.

Sňatky
V listopadu byly ne Staré radnici uzavřeny dva sňatky.

Úmrtí
V listopade zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo 13 dvorských ob-

čanů, 6 mužů a 7 žen.
Komise pro občanské záležitosti v listopadu navštívila při životních jubileích 17 občanů 

s  gratulací  a  kytičkou.  Ve  stejném období  oslavilo  6  manželských  párů  stříbrnou  svatbu 
a 5 párů zlatou svatbu. Na Staré radnici bylo přivítáno 17 novorozených občánků města.

Služby ve městě

Prodejna hraček R + M
V Husově ulici, u bývalé brány do města, byla 2. 11. otevřena prodejna hraček pro děti.

Výkup starožitností
Starožitnosti  vykupuje  obchod  Jiřího  Hrnečka  v  Náprsktově  ulici,  u  benzinové  pumpy 

OMW.

Zprávičky z Žirafy
Na listopad měla Žirafa připraveny, kromě svých pravidelných aktivit, další zajímavé akce. Dne  

9. 11. přivezla paní Neuhauslová značkové oblečení za dostupné ceny. Následující den 10. 11. při -
jde paní Böhmová se svou čivavou. V úterý 16. 11. proběhla přednáška Zoubky, zuby, zoubečky 
na téma dentální hygiena malých dětí. Dne 12. 11. navštívila Žirafu divadelní společnost Úsměv 
a připravila si pro děti pohádku O velké řepě.
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Dětské hřiště již využívané dětmi s maminkami



KULTURA 

Hankův dům - městské kulturní zařízení

Představení pro 1. stupeň ZŠ - Zlatovláska
Ve čtvrtek 4. 11. se konalo přestavení pro 1. stupeň základních škol. Divadlo Drak z Hradce 

Králové předvedlo netradiční zpracování klasické pohádky Zlatovláska.

Loutkové divadelní představení
V neděli 7. 11. se představilo loutkové divadlo z Hořic s představením Kašpárkův boj s čer-

ty.

Divadlo v předplatném Miláček Anna
V neděli 7. 11. večer bylo divadelní před-

stavení  Miláček Anna v podání  pražských 
herců Davida Prachaře, Saši Rašilova, Mar-
tiny  Hudečkové,  Vandy  Hybnerové 
a  dalších.  Jednalo  se  o  světově  proslulou 
komedii o tom, že není šikovné domů si při-
vést  milence  právě,  když  má  váš  manžel 
v  ložnici  svoji  přítelkyni.  Ještě  že  tu  je 
služka Anna.

Pořad známého reportéra Josefa 
Klímy

V  úterý  9.  11.  byl  pořad  pro  studenty 
středních  škol  pod názvem Raději  nezačí-
nat.  Známý reportér,  redaktor  a  spisovatel 
Josef  Klíma   hovořil  o  skutečných  přípa-
dech  autodestruktivních závislostí či soci-
álně patologických jevů.

Loutková scéna Klíček
V neděli 14. 11. hrála loutková scéna Klí-

ček svoji pohádku Míček Flíček.

Pohádky pro Hurvínka
V úterý 16. 11. se představilo v Hankově 

domě divadlo Spejbla a Hurvínka z Prahy 
s pořadem pro děti i dospělé s názvem Po-
hádky pro Hurvínka. 

Koncert George & Beathovens
Ve čtvrtek 18. 11. se uskutečnil koncert 

skupiy Karla Kahovce George & a Beatho-
vens  se  zpěvákem  Viktorem  Sodomou. 
Koncert  byl  věnován  vzpomínce  na  Petra 
Nováka.

Dia show Leoše Šimánka
V úterý  23.  11.  se  konala  velkoplošná 

panoramatická  diashow  Leoše  Šimánka 
z jeho cest po Austrálii. Jednalo se o zimní 
putování červeným kontinentem.
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Koncert skupiny George & Beatovens na počest Pavla  
Nováka, který byl přítomen jako figurína

Kultura
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Divadelní představení Caveman
Ve středu 24. 11. se uskutečnilo představení divadelní hry Boba Beckera Caveman. Předsta-

vení hrané jedním hercem Ypsilonky Jiřím Slachem na téma, co dělá muže mužem a ženu 
ženou. O rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 28. 11. se uskutečnilo každoroční rozsvíce-

ní vánočního stromu. V letošním roce probíhala rekon-
strukce  náměstí,  a  tak  městský  vánoční  strom  byl 
v menší podobě vztyčen na Hankově náměstí. Součástí 
kulturního pořadu byl soubor Karmína, v jehož podání 
zazněly staré české lidové písně a koledy.

Muzikál Kočičí město aneb Cats
V úterý 30. 11. pro žáky 2. stupně základních škol 

uvedl taneční obor ZUŠ Hradec Králové slavný mu-
zikál Kočičí město aneb Cats.

Městské muzeum

Interaktivní výstava v muzeu
Městské  muzeum  poprvé  představilo  interaktivní 

výstavu v roce 2011, byla to Cesta do pravěku. V le-
tošním roce nabídlo svým návštěvníkům v pořadí již 

desátou výstavu tohoto typu. A je třeba dodat, že je jediným muzeem v okolí, které interak-
tivní výstavy pravidelně pořádá. 

Co je vlastně interaktivní výstava? Je to výstava, na které je vše dovoleno. Na chvíli se mů-
žete stát pravěkým lovcem, středověkým rytířem nebo spanilou princeznou. Na malý okamžik 
je z vás vynálezce bojující s přírodními zákony.

Na probíhající výstavě Ze světa zvířat si mohli návštěvníci vyzkoušet některé dovednosti 
ptáků, např. nakrmit ptačí mládě, bez pomocí rukou dostat vejce do hnízda nebo si nasadit ob-
rovská křídla.

Psí vojáci v městském muzeu
V pátek 12. 11. se ve Špýcharu městského muzea uskutečnil koncert skupiny Psí vojáci. 

Vystoupila tu pražská undergroundová skupina, jejíž ústřední postavou je zpěvák, pianista, 
skladatel a textař Filip Topol.

Koncert ve Staročeské restauraci
Po letní pauze mohli  zavítat příznivci punku do Staročeské restaurace (předtím Piraňa). 

V pátek 5. 11. se tu konal punkový koncert kapel Los Candelabros a Bojkotu z České Skalice.

Kytarový koncert v restauraci Stará radnice
Kytarový  koncert  se  uskutečnil  v  sobotu  20.  11.  v  krá-

lovédvorské restauraci Stará radnice. Ve sklípku zahrál na kytaru 
David Jakubec, člen skupiny Phobos. Představil svými hbitými 
prsty  na  hmatníku  skladby  různého  žánru.  Restaurace  Stará 
radnice se tak stala dalším místem, kde by se mohli zájemci se-
tkávat se živou hudbou. 
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Městská knihovna Slavoj

Výtvarná soutěž pro žáky druhých stupňů ZŠ a středoškoláky
Knihovna vyhlásila netradiční výtvarnou soutěž. Úkolem žáků ZŠ a studentů středních škol 

je vytvořit grafický návrh podoby biblioboxu Herbie nebo Herbíny. Bibliobox slouží  k ode-
vzdání  knih v době,  kdy je  knihovna uzavřena.  Účastníci  nejprve postaví  model  Herbíny 
a navrhnou jeho přední stranu. Všechny návrhy budou vystaveny v knihovně a nejlepší bude 
oceněn.

Festival poezie v knihovně
Festival poezie začal 8. 11. v městské knihovně Slavoj . Letošní, již dvanáctý ročník byl vě-

nován Karlu Hynkovi Máchovi. Školy využily nabídku dvou programů. Mácha se představil 
žákům prvního stupně jako cestovatel a poutník. Tajemný Mácha,  pro 2. stupeň ZŠ, byl za-
měřený na zajímavosti z autorova života a tvorby. 

Na kole objela celý svět – Lucie Kovaříková
Dne 24. 11. se uskutečnila v knihovně Slavoj přednáška 
Lucie  Kovaříkové  a  Michala  Jona  se  zajímavým  ob-
razovým doprovodem.
Lucie Kovaříková je první  českou ženou,  která  na kole 
objela svět. S Michalem Jonem absolvovala cestu v letech 
2002–2005. Přesně za tři roky projeli 34 zemí a navštívili 
všechny kontinenty (Evropa, Asie, Austrálie, Jižní Ame-
rika, Antarktida, Severní Amerika, Afrika a opět Evropa). 
Lucie a Michal našlapali celkem 68 175 km. Cestovali sa-
mi, bez doprovodných vozidel, bez doprovodného týmu, 
non stop. Vše potřebné si vezli  v brašnách na horských 
kolech. 

ZOO Dvůr Králové

Ošetřovatelem v zoo se může stát každý
Zážitkový program Den ošetřovatele v zoo si mohou objednat zájemci také pomocí interne-

tu. V nabídce je ošetřovatel žiraf, ryb a plazů, šelem, primátů a lemurů, nosorožců a  exo-
tických ptáků. Před dvěma týdny získal tento program druhé místo v celostátní soutěži Kudy 
z nudy, kterou pořádá agentura Czech Tourism.

Žaneta má miminko – malé orangutaně
Velké překvapení čekalo v sobotu 13. 11. ráno na ošetřovatelku orangutanů v místní zoolo-

gické zahradě. Samice vzácného orangutana bornejského Žaneta jí přišla ukázat mládě, malou 
orangutaní holčičku, kterou v noci porodila. Čerstvě narozenou samičku sama ošetřila, pře-
kousla pupeční šňůru a hned jí nakrmila. O své mládě se Žaneta výborně stará. Matku s mlá-
dětem mohli návštěvníci zahrady vidět každý den v expozici orangutanů v pavilonu Ptačí 
svět. Záběry ze života lidoopů mohli ostatní občané sledovat online pomocí čtyř kamer na 
portálu Českého rozhlasu. Byla to součást multimediálního projektu Příbuzní, který připravila 
zoo spolu s rozhlasem.

Královédvorský chrámový sbor koncertoval v Praze
V neděli  7.  11.  měl  koncert  Královédvorský chrámový  sbor  v  kostele  sv.  Vojtěcha  na 

Novém Městě v Praze. Koncert se konal z podnětu tamějšího regenschoriho Martina Moud-
rého, který sbor doprovodil na varhany. Na koncertě zazněly skladby od J. S. Bacha, A. Vival-
diho, L. Cherubiniho, ale i  současných autorů Otomara Kvěcha (Zvony z Dvora Králové) 
a Luboše Sluky (Vidi Aquam). Oba dva skladatelé se zúčastnili tohoto koncertu.
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Lucie Kovaříková a Michal Jon
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 Lucie Kovaříková se svým spolucestujícím Michalem Jonem



ŠKOLY 

ZŠ Schulzovy sady

Děti jezdí na pohádky do Miletína
Snad všechny děti mají rády pohádky pro jejich tajemno, kouzelné postavy a vítězství dob-

ra nad zlem. Dětem ze školní družiny ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem po-
hádky nejen čteme, ale také s nimi jezdíme do divadla. Divadelní soubor Erben, občanské 
sdružení, v Miletíně pořádá vždy zjara a na podzim přehlídku východočeských amatérských 
divadelních  souborů.  Z  jejich  pestré  nabídky jsme už viděli:  Ježibaby z  Babína,  Vodníka 
Mařenku, Kterak se čert o princeznu pokoušel a ještě se chystáme na Čerta, který vyletěl 
z kůže. Do Miletína nás vozí autobusem pan Vladimír Hák, kterému moc děkujeme za ochotu. 
Text A. Kukalová

Odvážní školáci si mohli podržet hada
Zajímavým zpestřením soutěže Za Martinem na bílém koni, kterou pořádala 12. 11. zá-

kladní škola Schulzovy sady , bylo stanoviště místní zoologické zahrady. Děti si mohly pohla-
dit agamu, podívat se na korálovku nebo si podržet krajtu. Na dalších stanovištích si vyzkou-
šely znalosti z fyziky, hru na hudební nástroje, počítačové nebo sportovní dovednosti. Po vy-
plnění tajenky na soutěžící čekalo v parku setkání v Martinem na bílém koni. 

Den otevřených dveří v základní a praktické škole
Základní a Praktická škola v Přemyslově ulici pořádala dne 1. 12. Den otevřených dveří 

u příležitosti oslav 75. výročí založení školy.

SPORT  

Mezinárodní halový softbalový turnaj žákyň a žáků v hale ve Strži
O prodlouženém víkendu 19. - 21. 11. se v hale ZŠ Strž  uskutečnil mezinárodní softbalový 

turnaj žáků a žákyň do 13 let. Na turnaj se přihlásilo čtrnáct týmů z celé ČR a Polska v ka-
tegoriích chlapců i dívek. 

Velmi zajímavé byly zápasy dívek proti chlapcům. Byly zpestřením jak divácky, tak i hráč-
sky, protože si jak trenéři týmů, tak samotní hráči mohli vyzkoušet hrát proti opačné kategorii.

V nedělním finále se podařilo dvorským žákyním porazit Mladé Buky 24:3 a vyhrát celý 
turnaj. 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

DDM Jednička

Humanitární sbírku pro Diakonii Broumov
Humanitární sbírku pořádala DDM Jednička pro Diakonii Broumov. Celý týden od 6. 11. 

do 12.11. tu mohli občané města dávat textil, především zimní oblečení, peřiny, ložní prádlo, 
spacáky, plyšové hračky a další věci, které mohou pomoci lidem v nouzi.
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Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L.,   
544 01

Telefon 499 320 353   info@ddmdvurkralove.cz   IČO 71236554    www.ddmdvurkralove.cz

pořádá akci

pátek 26.11. 2010 16:00 hodin – sobota 27.11. 2010 10:00 
hodin

Svátek Mikuláše se blíží a s ním i nadílka čertů a andělů. Zveme všechny malé 
„rarachy“ na tradiční „přespávačku“ do Jedničky. Připravena je pro vás nejenom 
mikulášská nadílka, ale spousta další čertovské zábavy. Těšit se můžete na hry 
a soutěže, pohádku z Pekla štěstí, výrobu mikulášské punčochy a papírových 

čertíků. Přihlásit se můžete v Jedničce do 19.11.2010.

Cena: 130,- Kč (v ceně je zahrnuta večeře, snídaně, ubytovací náklady, nadílka 
a veškerý materiál)

S sebou: hygienické potřeby, spacák a karimatku, pyžamo, oblečení a obuv do 
budovy a ven.

Ukázka plakátu, který si sami vytváří v DDM Jedničce na své akce.
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Pestré podzimní aktivity Sokola
Na 6. 11. připravili královédvorští sokolové župní závod v desetiboji, kterého se zúčastnilo 

106  závodníků  z  pěti  sokolských  jednot.  Šedesát  závodníků  postavila  na  start  pořádající 
jednota. Nejmladšími byly sotva tříleté žákyňky Majdalenka Hojná a Zuzanka Sedláčková. 
Závodníci změřili své síly v deseti disciplínách, soutěžilo se ve shybech, motorickém testu, 
skocích přes švihadlo, hodu na cíl, člunkovém běhu, přednosech, skoku z místa, šplhu, hodu 
medicinbalem a v překážkové dráze. Tento závod, který prověří sílu, mrštnost, rychlost i přes-
nost závodníků, přinesl královédvorským barvám celkem dvacet medailí. Ty mají svou cenu, 
protože obzvlášť v kategoriích mladšího žactva startovalo vždy přes dvacet závodníků. Klání 
se vydařilo, všichni sportující prožili v sokolovně příjemné dopoledne.

Halloweenská zábava SPMP se vydařila 
Sdružení  pro  pomoc  lidem  s  mentálním  postižením  (SPMP)  pořádalo  halloweenskou 

taneční zábavu. Konala se v úterý 2. 11. v Zábavním centru Zálabí. Sdružení akci přichystalo 
pro lidičky s mentálním postižením nejen z rodin, ale i z okolních zařízení sociální péče. Byli 
zde jednak žáci dvorské speciální školy, dále z Barevných domků Hajnice, ke kterým patří 
i Oranžový dům Trutnov a Vínový dům Markoušovice, ze Stacionáře pro zdravotně oslabené 
a tělesně postižené v Trutnově, z Domova důchodců a ÚSP v České Skalici, ze Základní školy 
speciální v Jaroměři, z Dětského domova v Dolním Lánově, a z o.s. Život bez bariér z Nové 
Paky. V sále se sešlo 237 lidí. 

Taneční zábava byla střídavě doprovázena hudební skupinou VEGA z DSP Skalice na Lito-
měřicku a diskotékou P. Lára, všichni bez nároku na honorář. Během odpoledne se nám před-
stavila taneční skupina Pistolníci a taneční skupina Colty ze Stacionáře v Trutnově v rytmu 
country, dále děti ze Speciální školy v Jaroměři předvedly dvě taneční vystoupení v rytmu dis-
ko. Zálabí bylo bezplatně pronajato.  Text Jitka Punnerová 

Skauti

Halloween světlušek
I když skautky nejsou příznivci přebírání cizích tradic, v případě halloweenu se nechaly 

příznivě inspirovat. Z halloweenu si půjčily to,co se hodí do našeho prostředí. Světlušky se 
sešly v sobotu 6. 11. ve skautské vile. Podmínkou účasti byla dobrá nálada a oranžové oble-
čení. Nejprve si připily speciálním nápojem a pak se pustily do výzdoby klubovny dýněmi 
a pověděly  si o svátku halloweeen. Dozvěděly se, že jejich skautská vila je obsazena zlými 
duchy, a ti musí pryč. Odpoledne se jim vydařilo , užily si plno zábavy.

Skauti uklízeli listí na Zlatničce
Skauti se nescházejí jen kvůli zábavě a hře, ale učí se i různým dovednostem, slušnému 

chování, a protože jsou vedeni také k samostatnosti a plnění povinností, nejsou jim cizí ani 
činnosti, které nepatří mezi zábavné. K skautské vile přiléhá krásná zahrada, kterou využívají 
k oddílové činnosti. Jsou však na ní stromy, které během podzimu mění svůj vzhled a svou 
bohatou kadeř shazují. Proto si 13. 11. dali ve vile sraz v pracovním oblečení a s hráběmi, če-
kal je podzimní úklid listí. Počasí nebylo ideální, ale to je od práce neodradilo. Během dvou 
hodin shrabali velkou část zahrady . 

ZAJÍMAVOSTI

Teplotně nadnormální listopad skončil
I přes abnormálně vysoké teploty posledních dní se nikde ve východních Čechách nepřepi-

sovaly tabulky historických rekordů. Hlavně ve čtvrtek 4. 11. k tomu však bylo blízko, byl to 
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historicky druhý nejteplejší 4.listopad, denní maximum dosáhlo v Hradci Králové 16,2 stupně 
Celsia. Zrovna včera přitom v řadě jiných českých regionů historická maxima padala.

Teploty se  držely  v  posledních  dnech  zhruba  pět  stupňů nad  dlouhodobým normálem, 
takřka tropické byly především noci. Například v Hradci rtuť ze čtvrtka 4. 11. na pátek 5. 11. 
neklesla pod 13,5 stupně. Ještě výraznější extrémy proti letitým průměrům panovaly na ho-
rách. Například v Peci pod Sněžkou naměřili meteorologové v úterý 2. 11. 13,4 stupně Celsia, 
podle dlouhodobého normálu by se tu přitom denní maxima měla pohybovat kolem šesti až 
sedmi stupňů. A na hřebenech Krkonoš teploty ani v noci na 5. 11. neklesla teplota pod plus 
čtyři stupně. 

Nový módní výstřelek – ujet od autonehody
Podle policejních statistik ujíždí od autonehody každý šestý viník autonehody. Někdy je to 

z šoku, jindy však pouze z obavy z pokuty či ztráty bodů. V letošním roce bylo v Královéhra-
deckém kraji od ledna o 36 ujetí více než vloni. Nový trestní zákoník přitom sankce za tuto 
bezohlednost přitvrdil.

Svatomartinská husa a svatomartinské víno
Samozřejmě 11. 11. v 11:11 hodin se otevřely v našich restauracích a vinotékách lahve mla-

dého Svatomartinského bílého a červeného vína. V restauracích k tomu ještě přibyla svato-
martinská husa. Tento zvyk byl v restauraci U Slunce, v krčmě Starý pivovar, v Hankově 
domě, U Hlaváčků a samozřejmě ve vinotéce pana Goldšmída.

Proč právě husa? To je jednoduché. Že na pekáči končí právě tento opeřenec je ,,trest,, za 
to, že to byly husy, kdo vyzradil kejháním svatého Martina. Ten se totiž ze skromnosti ukrýval 
ve chlévě před davem, jenž ho chtěl jmenovat svým biskupem. Sv. Martin proslul všemožným 
milosrdenstvím. Až tedy budete rozjímat nad dobrotou onoho ctihodného muže, nechť se vám 
z trouby line vůně řádně propečené husičky. 

Černá kronika
Hledaného muže vypátrali na nádraží. Jednačtyřicetiletého muže, uvedeného v registru hle-
daných osob, vypátrali ve středu v dopoledních hodinách dvorští policisté, a to na autobu-
sovém nádraží. Byl předán státní policií a putoval do vazební věznice.
Mladá žena přišla v baru o kabelku. Policisté od pondělí 1. 11. vyšetřují krádež, k níž došlo 
v časných ranních hodinách v jednom z místních barů. Neznámý zloděj ukradl pětadvacetileté 
ženě dámskou kabelku s mobilním telefonem značky Nokia, peněženkou s osobními doklady, 
finanční hotovostí, platebními kartami, osobními věcmi, škoda činila necelých 15 tisíc korun.
Zloděj ukradl z budovy části hromosvodu. Dosud neznámý pachatel během jednoho měsíce 
do 3. 11. ukradl z volně přístupné rekonstruované budovy jedné z firem v obci části hro-
mosvodu. Jednalo se o hliníkový drát o délce padesát metrů a průměru osm milimetrů.
Řídil  přes  zákaz  a  s  alkoholem v  krvi.  Při  silniční  kontrole  zastavila  v  pondělí  8.  11. 
v Alešově ulici policejní hlídka řidiče osobního motorového vozidla značky Peugeot 106. Tři-
cetiletý muž sedící za volantem však měl Okresním soudem v Hradci Králové uložen zákaz 
činnosti spočívající v řízení motorových vozidel, navíc dechová zkouška odhalila 1,82 promi-
le alkoholu. 
Telefon nechal volně ležet, a už ho nemá. Na policisty se obrátil s žádostí o pomoc dvaatři-
cetiletý  muž.  Poškozený oznámil,  že  mu dosud neznámý nenechavec  v  neděli  odpoledne 
v jednom z barů v centru odcizil mobil. Ponechal ho na stole a nevěnoval mu dostatečnou po-
zornost. Pro zloděje byla krádež otázkou vteřin. Poškozený vyčíslil škodu na 8 tisíc.
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Obrazová kronika měsíce listopadu
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Obraz Barbory Srncové Vernisáž výstavy Barbory Srncové

Spejbl, Hurvínek a Mánička v přepravních obalech Další loutky pro představení

Scéna pohádky Hurvínek a Široký a Bystrozraký
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Rekonstrukce Reginy Zatím jsou jen plechové stropy

Pohled ze střechy Další pohled směrem ke Zvičině

Budova bývalého Texlenu Uvnitř probíhá rekonstrukce prostorů

Někde se musí opravit i střecha Nyní jsme v bývalé Tibě pod nádražím (před  
demolicí)
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Prostory Tiby se přeměňují na výrobní halu Juty, a.s. Další objekt Tiby před demolicí

Přestřižení pásky nové hasičské základny Odznak sv. Floriána, patrona hasičů

Velitel dvorského HZS Jaromír Brdička (uprostřed) Čestní hosté (uprostřed místostarosta Bém a Kubica)

Bývalý kryt CO Bývalý kryt CO
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Škola v Žirči slavila 125 let od založení Výstavka v učebně školy

Slavnostní vystoupení žáků Představení své školičky (váží si ji)

Hospoda U Svobodných pánů ukončila provoz Pohled na uzavřenou hospodu

V Palackého ulici lákají poutače do dalších podniků Velmi lákavá reklama (Co to bude za dárek?)
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Oprava nové komunikace v Purkyňově ulici Nebyla to ojedinělá oprava

U školy v Podharti je zpomalovací retardér Pohled na nový asfalt ve Fibichově ulici

Chodník před úřadem v době rekonstrukce náměstí Chodník před obchodem Korda (maso a uzeniny)




