
Fotografie na měsíc ČERVENEC

127

Foto: Václav Bartoška



CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Vláda chce zavést 19% DPH
Vláda už zase šachuje se sazbami DPH. Nejprve navrhovala 20 procent, potom se sjednoti-

la na 17,5 procenta a o víkendu 17. 7. premiér Petr Nečas v MfD oznámil další možnost. Ne-
čas zároveň dodal, že 19procentní sazba by byla jen „dočasná“. Navíc by měla tři výjimky se
sníženou sazbou (kolik, to neřekl). Méně by se platilo za léky, knihy a tisk. Tato operace má
snížit  letošní  státní  deficit,  který se zatím nedaří  udržet.  Nepovede nakonec zvýšení DPH
k opačnému efektu, protože zvýšením cen poklesne prodej?  Zamýšlený efekt  tak  může být
právě opačný – nedojde k získání potřebných peněz do státního rozpočtu.

Fortuna spustila novou číselnou loterii 
Sázková kancelář Fortuna 17. 7. spustila novou číselnou loterii, která nese název „Fortuna

Loto“.  Její  týdenní  tah  čísel  s jackpotem bude přímým konkurentem loterie  Sportka  spo-
lečnosti Sazka. Dalším hráčem na trhu číselných loterií byla od minulého týdne společnost
Tipsport, která již přijímá vklady do Tipšestky. Její první losování proběhlo dne 16. 7.

Povolení k provozování číselných loterií už od ministerstva financí dostaly také společnosti
Chance a Synot Tip. Sázkařský trh má tak celkem šest různých subjektů.

Autolékárničky – už zase změna
Další změna platí od 19.7. v autolékárničkách. Nemusí být resuscitační maska a leták. Re-

suscitační maska prý nezaručuje takový efekt jako dýchací přístroj a tak je lepší provést raději
masáž srdce a dýchání přenechat záchranářům. Změna čeká také na majitele mopedů a moto-
rek, nebudou muset vozit reflexní vestu.

Složení autolékárničky po 19. 7. bylo následující: obvaz hotový s 1 polštářkem (3 ks), ob-
vaz hotový s 2 polštářky  (3 ks), šátek trojcípý  (2 ks), náplast hladká cívka  (2 ks), náplast
s polštářkem (6 ks), obinadlo škrtící pryžové (1 ks), rouška plastová (1 ks), rukavice pryžové
(1 ks), nůžky zahnuté se sklonem (1 ks) a izotermická folie (1 ks).

České maso mizí, vytlačuje ho dovoz
Zatímco k nám proudí stále více masa ze zahraničí, od nás do ciziny jde stále více obilí,

kterým se zvířata krmí. Bude jednoho dne v Česku živá kráva vzácností? Zatím jich u nás sta-
tistici napočítali přes 1,3 milionu, jenomže každý rok v českém chovu tisíce hospodářských
zvířat ubývají. Ani letošek nebyl výjimkou. Český statistický úřad uvedl, že výroba masa se
ve druhém čtvrtletí v porovnání s loňskem snížila o 5,6 procenta.     Upraveno z KD, 30. 7. 

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

MHD – zkušební provoz elektrobusu ve Dvoře Králové
Do konce července 2011 na linkách MHD ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad La-

bem a královédvorskou zoo probíhal zkušební provoz elektrobusu SOR EBN 10,5. Jednalo se
o plně elektrický autobus v městském provedení s délkou 10,5 metru a celkovou kapacitou
85 cestujících. Elektrobus je poháněn šestipólovým elektromotorem o výkonu 120 kW/400V,
který čerpá energii ze 180 článků lithium-iontových baterií.  Dojezd na jedno nabití se po-
hybuje v rozmezí 140–160 km. Potřebná doba ke zpětnému pomalému dobití z elektrické sítě
je 8h (32A/400V – zpravidla přes noc). Rychlodobíjením vyšším proudem (až 250A) se doká-
že elektrobus dobít i za 1h. Cena takového elektrobusu se pohybuje kolem 10 milionů korun,
náklady na jeho provoz jsou však oproti klasickým autobusům třetinové.
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Porucha vodovodu na sídlišti Strž
Dne 19. 7. došlo k poruše na vodovodních řadech DN 200 mm v ulicích Elišky Krás-

nohorské a Štefánikova. V důsledku toho byla omezena dodávka pitné vody v oblasti sídliště
ve Strži. Náhradní zásobování bylo zajištěno cisternou u domu č. p. 2958. 

Zdravotníci městské nemocnice mají nové prostory pro převlékání
Koncem července byly zkolaudovány nové prostory pro převlékání zdravotnického perso-

nálu  v  městské  nemocnici.  V půdním prostoru  vznikla  nová  centrální  šatna  pro  všechny
zdravotníky  z  celé  nemocnice.  Zhruba  osm desítek  zdravotních  sester  se  tak  již  nemusí
převlékat v různých provizorních prostorech po nemocnici.

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem se stala součástí Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje v roce 2005. V nemocnici fungují interní, chirurgické a urologické
oddělení,  ARO a oddělení následné péče,  spolu s pracovištěm CT, ultrazvuku a rentgenu.
Nemocnice nabízí svým pacientům celkem 166 lůžek.

Archeologové končí, další práce na dvorském náměstí však pokračují
Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic pokračovala. Kromě měšťanských

domů a Reginy se měnila i bývalá prodejna obuvi, kde bude pobočka Komerční banky. 
Archeologové již téměř ukončili na náměstí svou činnost. Následovalo laboratorní a kon-

zervátorské ošetření nálezů z Palackého ulice a západní části náměstí.  Naplno tedy mohlo
pokračovat v těchto částech stavby provádění zádlažeb. Z nového mobiliáře bylo možné spat-
řit moderní lampy, který díky svému tvaru „nesvítí“ do nebe, ale dávají světlo pro chodce. Až
do konce prázdnin se mohli návštěvníci města seznámit v městském muzeu s částí archeolo-
gických nálezů, které se podařilo najít při pracích v minulém roce.     Upraveno z KD, 30. 7.

Společenská rubrika

Noví občánci
V červenci se narodilo ve městě 11 občánků, z toho 6 chlapců a 5 holčiček.

Sňatky
V měsíci červenci uzavřeli sňatky tyto snoubenci:
Martin Dušek a Jiřina Karešová – 8.7., Josef Horák a Pavlína Hlaváčková – 16.7., Martin

Dolenský a Jana  Strnadová  –  16.7.,  Tanmoy Bhattacharyya  a Kristýna Zumotová –  16.7.,
František Fridrich a Pavlína Rychlovská – 23.7., Petr Bláha a Hedvika Chodúrová – 23.7.,
Ondřej Říha a Jana Cellerová – 23.7., Miroslav Kulhánek a Jana Kubeová – 23.7., Václav
Honzák a Lucie Forštová – 29.7. 

Na zámku Kuks uzavřeli sňatek:
Jan Zahradník a Veronika Munzarová – 1.7., Josef Horáček a Lenka Čápová – 2.7., Radim

Vogel a Andrea Horáková – 15.7., Vladimír Potůček a Jaroslava Jansová – 15.7., Petr Hroch
a Veronika Suchá – 30.7., Tomáš Mencl a Barbora Čepelková – 30.7., Petr Sobotovič a Hana
Zemanová – 30.7. 

Tyto údaje jsou  zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. NKR, 08/2011
Úmrtí

V červenci zemřelo ve Dvoře Králové celkem 17 lidí, z toho bylo 7 dvorských občanek.

Komise pro občanské záležitosti
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červenci 17 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou svatbu
a 7 zlatou svatbu.
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KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Kulturní hudební léto
V neděli 10. 7. odpoledne zahrála na Hankově náměstí dechová hudba Podzvičinka se svý-

mi sólisty.

Městská knihovna Slavoj

Mladá čtenářka ze Dvora na žebříčku nejlepších českých čtenářů
Na třetím místě žebříčku nejlepších českých dětských čtenářů je Natálie Prausová, která

přečetla od počátku dubna 69 titulů knih. Kontrolou byl test, který prověřil zda čtenář knihy
opravdu četl. Aby čtenář splnil test, musel správně odpovědět na všechny čtyři testové otázky.
Ty byly koncipovány tak, aby prověřily skutečnou znalost přečtené knihy.

Do projektu  se  v  celém Česku registrovalo  více  než 40  tisíc  mladých čtenářů.  Projekt
jednak vede děti ke čtení, jednak má za cíl pomáhat druhým. Ze seznamu knih si čtenáři vy-
bírali knihy, které se jim líbily. Když knihu přečetli a zodpověděli správně kontrolní otázky,
získali finanční odměnu – ne však pro sebe. Každý čtenář dostal možnost rozhodnout se, kte-
rému z dobročinných projektů nominovaných renomovanými nadacemi částku věnuje. Dětem
se podařilo naplnit celkem 35 charitativních projektů. 

Svatoanenské slavnosti v Žirči provázel déšť 
Svatoanenské  slavnosti,  které  pořádal

Domov sv. Josefa v Žirči již podesáté, na-
bídly v sobotu 30. 7. zajímavý program pro
celou  rodinu.  Počasí  ale  akci  nepřálo,
provázel  ji  vytrvalý  déšť.  Přesto  dorazilo
mnoho  návštěvníků.  Jednou  scénou  byl
kostel sv. Anny, který patřil především kla-
sické hudbě.  Mimo jiné se opět  rozezněla
originální  zvonkohra.  Celé  Svatoanenské
slavnosti  právě  tady  začaly  mší,  kterou
sloužil  královéhradecký biskup Jan Vokál.
Hlavní scéna byla v zámeckém parku. Tady
promoklé  návštěvníky  potěšila  pardubická
kapela Ready Kirken  a  skupina tradiční ir-
ské a skotské hudby Irish Dew. Další sou-

částí slavností byl jarmark, kde své výrobky nabízeli nejen lidoví řemeslníci a prodejci, ale
také chráněné a terapeutické dílny z celé republiky. Návštěvníci nákupem jejich výrobků po-
mohli podpořit zdravotně postižené. 

ZOO Dvůr Králové

Mimořádná komentovaná prohlídka obrazů Zdeňka Buriana
V sobotu 2. 7. uspořádala zoo u příležitosti 30. výročí úmrtí malíře Zdeňka Buriana, ko-

mentovanou  prohlídku jeho obrazů vystavených v  galerii  zoo  pod názvem Pravěk  očima
Zdeňka Buriana. Komentář měl Ing. Hajnyš.
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Křtiny tygříků usurijských
Sobota 2. 7. měla i další pestrý program

ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec
Králové – po obědě proběhly křtiny tygříků
usurijských.  Jejich  kmotry byli  Jan Rosák
s manželkou a ředitel hradeckého rozhlasu
Mgr. Jiří Kánský.

Fotografický workshop v zoo
V sobotu 8. 7. a v neděli 9. 7. uskutečnila

zoo  program  pro  fotografy.  Pod  vedením
profesionálního  fotografa  Jana  Svatoše  se
uskutečnil  netradiční  workshop  s  názvem
„Fotosafari – Afrika na dosah“ v ZOO Dvůr

Králové. Pod dohledem tohoto zkušeného fotografa se účastníci seznámili s fotografováním
afrických zvířat a nemuseli ani jezdit do Afriky.

Skvělé. Tak hodnotili účastníci netradiční projekt s názvem Fotosafari. Workshopu se zú-
častnily dvě desítky zájemců nejen z řad amatérů. Ve dvou turnusech se účastníci učili, jak fo-
tografovat zvířata v zajetí i ve volné přírodě, což umožňuje vjezd do safari samostatnými vo-
zidly.

Kritický názor královéhradeckých zelených na zoo
Zelení  zkritizovali  nedávnou novinku dvorské zoo,  která  pro pěší  návštěvníky uzavřela

„malé“ safari a s podstatným zdražením vstupného umožnila vjezd do velkého safari sou-
kromými auty návštěvníků. Šéf královéhradeckých zelených Balcar řekl, že primárním cílem
zoologických zahrad není pouhá atrakce pro turisty, ale především ochrana ohrožených druhů.
Zelení odmítli argumenty vedení zoo, že podobným způsobem funguje ve světě řada safari.
Bohužel uvedli jen příklad v afrických národních parcích, jejichž rozloha je enormní, je podle
zelených obtížné se pohybovat jiným způsobem než auty. Kromě toho, zvířata navíc mohou
snadno odejít tam, kde je vozidla neruší. Neuvedli příklady z Evropy, kde také takováto safari
existují. 
Další změna vstupného v zoo 

ZOO Dvůr Králové v letošní letní sezóně již potřetí změnila vstupné. Poprvé to bylo na za-
čátku června, kdy byla spuštěna možnost vjezdu do safari vlastním osobním automobilem.
Tehdy bylo nastaveno vstupné na 290 Kč za dospělého. Pak nastala druhá změna na popud za-
stupitelstva Královéhradeckého kraje, kdy cena vstupného byla rozdělena na vstup do samo-
statné části zoo za 170 Kč a možnost návštěvy safari autobusem za 120 Kč. Zároveň zoo
změnila možnost návštěvy zoo zdarma pro děti  do 4 let  (dříve to bylo pro děti  do 2 let).
V druhé polovině července se však zoo opět rozhodla změnit vstupné, a to pro děti od 2 do
4 let na 50 Kč. O 15 Kč se také zvýšila cena večerního safari. 

Změny  ve  večerním  safari  jsou  odůvodňovány  stoupajícími  cenami  pohonných  hmot.
Ostatní ceny vycházely z rozdílných podmínek v letním a zimním období. Zoo také zdůrazni-
la, že pro návštěvníky připravuje doprovodné programy, které jsou součástí vstupného (v čer-
venci to byl např. krátký koncert Báry Basikové a další programy spojené např s křtěním mlá-
ďat, které provádějí zajímavé osobnosti).
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Odpoledne s Bárou Basikovou
Ve středu 13. 7. pořádala ZOO Dvůr Králové kulturní odpoledne, jehož hlavní představi-

telkou byla Bára Basiková. 
Bára nejprve pokřtila za letohrádkem

dva servaly a zazpívala několik písniček.
Potom nasedla s manželem a synem The-
odorem do otevřeného veteránu a odjeli
společně do  safari,  kde projížděli  s do-
provodnou  kolonou.  V jednom z  auto-
mobilů  jsem  jel  také  a  protože  počasí
bylo velmi příznivé, bylo možno nafoto-
grafovat  zajímavé  snímky  Báry  Basi-
kové přímo v safari se zvířaty (více v ob-
razové kronice měsíce července).

Zoo získala peníze na gorilinec 
Už před prázdninami schválili zástupci Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého

kraje dotace na projekty za bezmála 130 milionů korun z Evropské unie.
Mezi úspěšnými žadateli o dotace je i královédvorská zoologická zahrada. Získala 26,4 mi-

lionu korun na rekonstrukci pavilonu lidoopů. Díky dotaci dojde ke změně architektonického
řešení vnitřní části i výběhů budovy, která se promění v pavilon goril.

Zoo  – ve spolupráci s Centrem evropského plánování  – požádala o příspěvek, který má
pokrýt 92 procent celkových nákladů. Počítalo se s náklady asi třicet milionů korun bez DPH.
Pavilon by se měl stát především domovem pro chovnou skupinu goril.

Projekt byl po technické stránce připraven. Zoo spolupracovala při chovu našich nejbližších
příbuzných s partnery z pražské zoologické zahrady, a tak bylo možné, že se ve Dvoře Krá-
lové nad Labem objevila rovněž populární gorila Moja, první mládě gorily nížinné narozené
v zajetí v České republice. Moja už dosáhla věku, kdy by měla být oddělena od stávající sku-
piny. 

SPORT

Fotbal

Fotbalisté ve Dvoře zahájili přípravu
Jako první v okrese vstoupili do období letní přípravy fotbalisté Dvora Králové. Ti se pod

vedením kouče Miloše Dvořáka sešli na stadionu pod Hankovým domem již v pondělí 11. 7.
Tento týden je čekalo pět tréninkových jednotek plus nedělní přípravný duel v Broumově. Vý-
sledek utkání byl 3:2 ve prospěch Dvora. Začátek letní přípravy je dobrý.
Generálka na předkolo Ondrášovka Cupu dopadla dobře

Cenný skalp třetiligového celku si připsala Dvořákova parta při generálce na předkolo On-
drášovka Cupu, porazila Pardubice 2:1.

Postup do dalšího kola Ondrášovka Cupu zajištěn
V neděli 24. 7. hráli dvoráci předkolo Ondrášovka Cupu proti Jiskře Jaroměř a porazili ji

3:1. Postupují do dalšího kola, kde je soupeřem podstatně silnější Letohrad.
Konec v Ondrášovka Cupu Dvůr Králové – Letohrad 2:3

Letohrad ukázal sílu tím, že postoupil. Dvůr byl vyrovnaným soupeřem – dvakrát srovnal,
potřetí se to už nepovedlo. 
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Softball

Softballové hřiště má nové zázemí
Rekonstrukce  sociálního  zařízení  šaten  se  dočkalo  před  prázdninami  softballové  hřiště.

Stavebníci provedli výměnu vodovodních a kanalizačních rozvodů, obkladů a dlažby a nain-
stalovali také nové vybavení. Rekonstrukce, která stála téměř tři sta tisíc korun, byla  plně
hrazena z rozpočtu města. 
Letní softballový kemp nadhazovačů a chytačů

Ve dnech 8. a 9. 7. se na dvou hřištích Softball Clubu Dvůr Králové nad Labem uskutečnil
další letní kemp pořádaný ČSA pro nadhazovače a chytače z celé České republiky. Kempu se
zúčastnilo 81 nadhazovačů a catcherů a 34 přichytávačů k již výkonnostně zdatnějším nad-
hazovačům. 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Tambor neckyáda 2011
Letošní Tambor neckyády na Labi se zú-

častnilo  zase o něco více posádek.  Dosta-
tečné množství vody, naprosto luxusní po-
časí a obrovské množství diváků čekajících
na Verdeckém splavu i u vodácké klubovny
u Pušova splavu – tak začal letošní ročník.
K  vidění  byly  posádky  vyšperkované  k
dokonalosti  i  vodáci,  kteří  pouze  využili
puštěných  5  kubíků  vody  z přehrady  Les
Království,  záchranářů  přítomných  na  je-
zech  a  jindy  nesjízdného  jezu  u  jatek  v
druhé části jízdy. Jasnými vítězi byli Indi-
áni, a to nejen díky lodi a maskám, ale i vý-
jimečnému indiánskému pokřiku a kouřové cloně, která jejich sestavu provázela. Na druhém
až třetím místě se umístila posádka lodi Mouchy s úchvatným hovínkem uprostřed prámu
a Maxizáchod s posádkou řádně upravenou tak,  aby záchodu nedělala  ostudu.  Na dalších
místech se umístily Plující pláž s lehátky, pískem a slunečníkem, nádherná Vodnice, Lyžník,
Boxeři a mnoho dalších. Hlavní cenou byl sud piva Tambor. Po 12. hodině se část plavidel vy-
dala na sjezd skrz Dvůr Králové a dále přes Žireč do Stanovic u Kuksu. 

Byl jsem se podívat a musím konstatovat, že tato akce portálu Královédvorsko, letos pod-
pořená hlavní cenou – sudem piva Tambor, začíná mít dobrou tradici a vzrůstající zájem. 

Sokolský tábor na Ježkově
Letošní  tábor  na Ježkově,  který pořádala místní  sokolská jednota,  byl  ukončen v pátek

29. 7. velkým táborovým ohněm, kterého se zúčastnila více než stovka zájemců z řad rodičů
i členů a příznivců Sokola. Děti představily svoji etapovou hru Egypt aneb ve stínu pyramidy
ukázkami her, předvedly, jak dokáží uspat mumii a zazpívaly si společně s hosty písně u tábo-
ráku. Pak již nastal čas loučení. 
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Marketingový tah pivovaru Tambor
Královédvorský pivovar Tambor dlouhodobě spolupracuje s Krkonošským deníkem a snaží

se o propagaci piva Tambor. V loňském roce to byla soutěž, která hospoda sežene více vý-
střižků uveřejněných v Krkonošském deníku.  Za  největší  počet  dostala  hospoda sud piva
Tambor zdarma a ti,  kteří se podíleli na sbírání výstřižků, měli nějaké to pivo gratis. V le-
tošním roce se propagace pivovaru obrátila na předplatitele, kteří mohou vyhrát prohlídku
v pivovaru s odborným výkladem majitele pivovaru a sládka. Projekt je nazván „Pohledem
našeho předplatitele“. Začátkem července byl předplatitel Tomáš Hak z Huntířova tím, kdo si
prohlédl pivovar s odborným výkladem. Na závěr odešel s upomínkovým dárkem. Součástí
této akce byl samozřejmě velký článek v Krkonošském deníku s vylíčením zážitků předplati-
tele.

Opět skončila hospoda Kotelna ve Vorlechu
V pátek 29. 7. opět skončila svůj provoz hospoda Kotelna ve Vorlechu. Již třetí nájemce

skončil  svoji  činnost.  Je vidět,  že  tato hospoda zřejmě již  není  schopna existovat,  nejsou
hosté. Na závěr majitel zajistil pečenou kýtu a zahrála hudební skupina Silverboys. Vypadá to,
že další pokus o oživení hospody již nebude. Co se dá dělat, když nejdou štamgasti do hospo-
dy, tak je konec.

Černí jezdci opět v Nerudově ulici
Již  několik let,  vždy začátkem července,  navštěvuje Dvůr Králové  nad Labem skupina

motorkářů mající sraz na Kateřině, letos datum připadlo na 2. 7. Akci pořádají Černí jezdci. Je
to velká akce, které se zúčastňují stovky motorkářů se svými motocykly. Pořádali spanilou jíz-
du po okolí a zastavili se ve Dvoře, kde proběhla v prostoru Nerudovy ulice u Starého hřbi-
tova motocyklová show.

Letošní červenec byl velmi chladný
Letošní červenec byl nejchladnější od roku 2000 a nejdeštivější od roku 1997. S průměrnou

měsíční teplotou 15,8 stupně byl teplotně podprůměrný o  –1,1 stupně a v průměru spadlo
146 milimetrů srážek, to je 185 procent dlouhodobého normálu let 1961 až 1990 (zdroj: Me-
teopress).

Historicky nejchladnější jsou července z let 1771, kdy průměrná měsíční teplota vzduchu
byla 15 stupňů, dále z roku 1854 (16,1 °C) a 1786 (16,3 °C). Naopak nejteplejší července jsou
z let 2006, kdy průměrná měsíční teplota byla 24,8 stupně, 1994 (24,3 °C) a 1834 (24 °C).

Nejdeštivější červenec byl v roce 1997, kdy spadlo 195 milimetrů srážek, což je 246 pro-
cent dlouhodobého normálu.  

Stav vody na východočeských řekách je velmi nízký. Vody je málo celý letošní rok. Podle
měření meteorologů od ledna spadlo jen kolem tří čtvrtin obvyklého průměru srážek. A vý-
chodočeští vodohospodáři už na několika řekách evidují stav sucha. Stav sucha je situace, kdy
je průtok menší než 355 dní v roce. Projevuje se to také na Labi, které je v horním toku až do
Dvora Králové nad Labem nesplavné.  

Jednota Dvůr Králové 
Jednota, družstvo provozuje 23 provozoven na Trutnovsku a dále po jedné provozovně na

Náchodsku, Jablonecku a Českolipsku.  Prodávají  výrobky vyráběné pro speciální  skupinu
COOP.  29. 7. 2011
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Lapka ukradl z chodby domu kolo s pohonem. Jízdní kolo značky Liberta s bateriovým

pohonem Maratonel ukradl v minulých dnech zatím neznámý výtečník z přístupné chodby
jednoho z obytných domů v centru města v Kollárově ulici. Majitel bicyklu vyčíslil škodu na
necelých 28 tisíc Kč.

Na muže vyrazila se sekerou.  Možná osobní problémy a hlavně žárlivost stály za poku-
sem vraždy, který mají nyní na stole krajští kriminalisté. Čtyřiačtyřicetiletá cizinka napadla
svého druha zřejmě, když spal. K pokusu vraždy došlo v jedné zahradní chatce, kde pár trvale
žil. Žena vzala v noci z neděle 17. 7. na pondělí 18. 7. sekeru do ruky a vydala se do ložnice,
kde muž spal. „Údery směřovaly zejména na hlavu a krk, včetně končetin. Po činu přivolala
sama žena k těžce zraněnému lékařskou pomoc.  Ten skončil  s  bezprostředním ohrožením
života v nemocnici, kde díky rychlé a kvalifikované lékařské péči dosud žije,“ uvedla mluvčí
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Lenka Burýšková.

Policisté dorazili na místo činu v okamžiku. Žena se však nedoznala a naopak se snažila
vše zamaskovat. Sekeru, kterou muže napadla, zahodila do řeky a snažila se kriminalistům
namluvit, že je napadl neznámý pachatel.

„Policisté prověřováním všech informací dospěli k závěru, že podezřelou je právě žena.
Poté, co bylo proti ní zahájeno trestní stíhání pro jeden z nejvážnějších zločinů, se sama do-
znala. Ukázala policistům také místo v řece Labi, kde se zbavila vražedné zbraně. Tam ji sku-
tečně policejní potápěč ze zásahové jednotky později nalezl,“ upřesnila Burýšková.

Podobný případ policisté z Královédvorska nepamatují.  Výjimečným je čin i  z pohledu
krajských  kriminalistů.  Pro  ženy  – jako  pachatelky  trestných  činů  – není  sekera  běžnou
zbraní. V tomto případě hrozí cizince za pokus vraždy až osmnáctileté vězení. V případě, že
by muž v nemocnici zemřel, byl by skutek nejspíš překvalifikován na vraždu. 

Na křižovatce  se stala autonehoda tří vozidel.  Krátce po deváté hodině dopoledne ve
čtvrtek 21.7. došlo na křižovatce ulic 5. května, 28. října, Drtinova a Raisova ke srážce tří
osobních vozidel. Jednadvacetiletá řidička vozidla Opel Astra při vyjíždění z vedlejší komu-
nikace pravděpodobně nerespektovala dopravní značku Dej přednost v jízdě a vjela do kři-
žovatky,  kde  se  střetla  s  vozidlem Škoda  Felicia.  Po  nárazu  byla  obě  vozidla  odražena
k pravému okraji komunikace a Felicie narazila bočně do stojící Škody Fabia, když její řidič
stál  na křižovatce a dával přednost v jízdě.  Spolujezdkyně z Felicie utrpěla lehké zranění
a z místa nehody byla převezena na ošetření do královédvorské nemocnice. 

Peníze  v  knize  nejsou uloženy  bezpečně.  Na policisty  se  obrátila  s  žádostí  o  pomoc
sedmašedesátiletá žena, která se stala obětí krádeže. Oznamovatelka sdělila, že jí dosud ne-
známý pachatel z bytu v Husitské ulici odcizil finanční hotovost. Policejní hlídka na místě
zjistila, že nemalá finanční částka byla v době krádeže uložena v jedné z knih v knihovně.
Okradená vyčíslila škodu na 54 tisíc korun.
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V Palackého ulici se již dláždí Obrubníky pro dláždění již zasahují i do náměstí

Dláždí se po celém náměstí po částech A zase dláždění

Rekonstrukce domů pro Komerční banku Rekonstrukce průčelí domu pro Komerční banku

Rekonstrukce Reginy na ZUŠ Pohled na náměstí



139

Posezení před restaurací Hankův dům Předzahrádka u cukrárny Glorie na pěší zóně

Keramika u Gazely na podloubí náměstí Sázková kancelář Synot Tip na podloubí u spořitelny

Prodejny na pěší zóně v Revoluční ulici Městské informační centrum na podloubí u spořitelny



140

Oprava fasády domu č. p. 829 ve Sladkovského ulici Dřevěnka v Roosweltově ulici

Výsadba zeleně u městského úřadu

Kulové javory za městským úřadem

Zdařilá výsadba javorů v ulici Milady Horákové

Šindelářská věž s kostelem Domek pod „oční školou“



141

Dům č. p. 889 v Jiráskově ulici dostává novou fasádu Konečný vzhled domu č. p. 889, Jiráskova

Dvorské pavlače Dvorské pavlače

Bára Basiková s manželem a synem v safari Bára Basiková nezpívá, to se seznámila s drápky
malého servala



142

Současný stav letního kina v zoo Bývalé letní kino v zoo zarůstá vegetací

Čapí hnízdo na komíně v bývalém zahradnictví u Juty
v Eklově ulici

Zajímavá značka na pěší zóně v Revoluční ulici

Pohled na Pušův splav


