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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Od srpna změna v silniční dopravě a bodovém systému
Od srpna se na českých silnicích jezdilo podle nových pravidel. Několik dříve bodovaných

přestupků bylo „jen“ za peníze, za mnoho dalších ovšem řidiči mohli nasbírat o pár bodů
navíc. Novela silničního zákona mimo jiné zrušila i povinnost městských strážníků označovat
úseky silnic, na kterých měří rychlost. 

Příklady některých změn v bodovém systému. Počet bodů
Přestupek            staré                    nové
Neposkytnutí pomoci při nehodě 0 7
Porušení zákazu předjíždění 6 7
Vjezd na blikající přejezd 6 7
Ohrožení chodce při odbočování 4 5
Telefonování za jízdy 3 2
Nebezpečné předjíždění 3 5
Jízda bez pásu či přilby 2 3
Jízda bez autosedačky, nepřipoutané dítě 2 4

Burzy ovládla panika
V první dekádě srpna začala panika na burzách ve světě i v naší republice. Pražská burza se

propadla pod více než dvouleté minimum a obchodování s některými tituly musela dokonce
dočasně zastavit. Pokračuje tak rychlý pád poté, co agentura Standard & Poor's snížila Spo-
jeným státům známku, čímž vyjádřila úvěrovou nespolehlivost země. Trhy klesají především
v obavách z rozšíření dluhové krize na další země eurozóny. Tomu se snaží zabránit Evropská
centrální banka, která v současnosti nakupuje státní dluhopisy na sekundárním trhu. 

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Seznam památných stromů na území Dvora
Zajímavou novinku nabízí web zdejší radnice – seznam památných stromů Královédvorska.

Každá dřevina tu má umístění, stáří nebo obvod kmene. Nechybí ani fotografie a propojení na
mapový portál. Dvacet státem chráněných stromů je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v při-
rozeném vývoji. Okolo stromů je vymezeno ochranné pásmo, kde není dovolena žádná pro
památný strom škodlivá činnost. Stromy zaujmou vzhledem, ekologickou hodnotou a histo-
rickým významem. Zájemci seznam najdou v rubrice Životní prostředí – Památné stromy.

Starý textil lze odnést do sběrného dvora
Další rozšíření likvidace druhotných surovin připravil v srpnu odbor životního prostředí

městského úřadu. Do sběrného dvora bylo možno vozit také staré oblečení a textil. Město
spolupracuje s Diakonií Broumov, která si oblečení odváží k dalšímu vytřídění.

Rybník možná získají Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.
Zajímavé řešení se objevilo v srpnu případu zanedbaného rybníka v Podharti. Dlouho ne-

udržovaná vodní plocha má nízkou hladinu a jsou v ní i odpadky. Město vyhlásilo výběrové
řízení na jeho pronájem, kromě rybníka se týkal i okolních pozemků. Nyní se radní zabývají
možností,  že  nájemcem se  stane  jeho  „eseročko“  Lesy  města  Dvůr  Králové  nad  Labem.
Počkáme si na konečné řešení.
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Dvorským policistům slouží opravená budova 
Velkou změnou prošla budova místního obvodního oddělení policie v Legionářské ulici.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného pracoviště se uskutečnilo dne 12. 8. Celkem přišla re-
konstrukce na 3,6 milionu korun. Jejím hlavním cílem bylo vytvořit moderní služebnu.

Zdravotníkům v královédvorské nemocnici začaly sloužit nové prostory
V úterý 23. 8. byly v královédvorské nemocnici oficiálně předány nové prostory, které bu-

dou sloužit  lékařům, zdravotním sestrám či sanitářům. Dosud nevyužívané půdní prostory
nemocnice se proměnily v lékařské pokoje, šatny a sociální zázemí.

Zhruba osm desítek zdravotních sester se tak už nebude muset při převlékání tísnit v úkli-
dových kumbálech či v dalších provizorních sklepních prostorech: v půdních vestavbách jim
budou sloužit dvě nové prostorné šatny se sprchami a toaletami. Lékaři začnou využívat deset
nových inspekčních pokojů.

Předání se zúčastnil hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, krajská radní
odpovědná  za  zdravotnictví  PharmDr.  Jana  Třešňáková,  ředitel  nemocnice  Ing.  Miroslav
Vávra, CSc., starostka města Mgr. Edita Vaňková a místostarosta Jan Bém.

Rada města
Rada města vyhlásila dne 9. 8. výběrové řízení na ředitele Technických služeb města Dvora

Králové nad Labem, p. o. Cílem je efektivní práce TSm.

Společenská rubrika

Noví občánci
V srpnu se narodilo ve městě 16 občánků, z toho 8 chlapců a 8 děvčátek.

Sňatky
V měsíci srpnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem sňatek tito snoubenci:
Pavel Karbulka a Lucie Pitrmanová – 6. 8., Petr František Mizera a Michaela Říhová – 6. 8.
Josef Munzar a Petra Bičišťová – 19. 8., Pavel Trübenekr a Petra Haková – 20. 8., Karel

Hracha a Martina Jiroušová – 20.8.,  Jiří  Škop a Denisa Voňková – 26.8.,  Miroslav Kozár
a Petra Pavelková – 27. 8., Nikola Puhlovský a Michaela Chmelíková – 27. 8. 

Na zámku Kuks uzavřeli sňatek: Jan Vaněk a Martina Bydžovská – 5. 8., Martin Kirsch
a Markéta Velínská – 13. 8., Martin Novák a Renáta Procházková – 13. 8., Jiří Tesner a Pavlí-
na Bartošová – 13. 8. Tyto údaje jsou  zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. NKR, 9/2011

Úmrtí
V srpnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem celkem 10 lidí, z toho 6 dvorských občanů

(4 muži a 2 ženy).

Komise pro občanské záležitosti
Členové  komise  pro  občanské  záležitosti  navštívili  při  životních  jubileích  v  srpnu

24 občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 10 manželských párů stříbrnou
svatbu, 2 zlatou svatbu a 1 pár diamantovou svatbu. 

KULTURA

Malý rockový fest
V sobotu 2. 8. v podvečerním čase se na náměstí Václava Hanky uskutečnil Malý rockový

fest. Akce  se konala v rámci Královédvorského hudebního léta pořádaného Hankovým do-
mem. Na koncertu vystoupily kapely Mecalero, Marolija a The Oast. Koncert navštívilo něko-
lik desítek posluchačů. Kapela Marolija na konci svého koncertu pokřtila svoje první CD.
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Královédvorská lávka
V sobotu 6. 8. odpoledne se uskutečnila

další  Královédvorská  lávka  v  krásném
prostředí  Tyršova koupaliště.  Zábavné od-
poledne plné soutěží, ale hlavně přejíždění
lávky  přes  bazén  koupaliště.  Lávka  se
zdolávala  jakýmkoliv způsobem,  po vlast-
ních nohách, na kole i na trakaři. Pro vítěze
byly připraveny hodnotné  ceny jako např.
vyhlídkový let pro dvě osoby. Večer byl vy-
plněn programem contry kapely Naboso a
vystoupili  také  královédvorští  Credence
revival Czech. Počasí bylo příznivé a sešlo se poměrně dost účastníků. 

ZOO Dvůr Králové

Návštěvníci zoo pozorují slunce
Pozorování slunce speciálním dalekohle-

dem mohli zájemci v zoo absolvovat během
července  a  srpna  každé  úterý  od  10  do
13 hodin.  Ta  k  tomu  přizvala  odborníky
z  úpické  hvězdárny.  Samotné  pozorování
slunce a úkazů na něm je mimořádným zá-
žitkem,  který  bez  speciální  techniky  není
možný.  Hvězdáři  k  pozorování  poskytují
odborný  výklad  a  odpovídají  na  dotazy
návštěvníků.

Dvorská zoo otevřela největší výběh pro orangutany v Česku 
Samice Žaneta spolu se svými mláďaty, šestiletým Besarem a desetiměsíční samičkou Tes-

sou, mají od středy 17. 8. nově k dispozici celkem 631 metrů čtverečných. Je to největší vý-
běh pro orangutany v celé České republice.
V zoo se narodil vzácný orangutan

Dalším významným úspěchem se může po-
chlubit  místní  zoologická  zahrada.  Ve  středu
30. 8.  odpoledne porodila  dvanáctiletá samice
orangutana  bornejského  Satu  své  první  živé
mládě. Otcem mláděte je samec Elmar, který se
již  úspěšně  spářil  s  další  samicí  Žanetou,
a  13.  listopadu loňského roku se narodila  sa-
mička Tessa. Porod samici Satu zaskočil a bylo
znát, že je trochu nervózní a velmi opatrná. 

Rozloučení s prázdninami v ZOO: „Malí 
indiáni“ dostali slevu na vstupném

Ve čtvrtek 25. 8. se v zoo konalo rozloučení s prázdninami v indiánském stylu. Akce byla
připravena ve spolupráci s domem dětí a mládeže ve Dvoře Králové – Jednička. Děti se moh-
ly zúčastnit výtvarné dílny, soutěží a her. Každé dítě, které dorazilo převlečené za indiána ne-
bo  mělo  alespoň  nějaký  indiánské  znamení  (čelenku,  korálky,  péřové  ozdoby),  mělo  na
vstupném do klasické pěší části zoo slevu 50 %.
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SPORT

JUTA Cup vstoupil do druhé desítky svého života
V úterý 2. 8. skončil na dvorcích dvorského Tennis Clubu jedenáctý ročník kvalitně ob-

sazeného  tenisového  turnaje  dospělých,  JUTA Cup  2011.  Pod  dohledem bývalého  repre-
zentanta Karla Nováčka bojovalo 46 žen a 67 mužů, nejlepším předával ceny generální ředitel
Juty Ing. Jiří Hlavatý.

Vítězem mužů se stal Martin Fafl (SK Aritma Praha), který je 22. na žebříčku ČTS a ženy
vyhrála Petra Kubinová (Tennis Brandýs nad Labem).

Kopaná divize mužstvo A
Trenér Miloš Dvořák
Cíl pro sezonu: Po nevydařeném ročníku 2010/2011 by dvorský klub rád vrátil svůj A tým do
horních pater divizní skupiny C, k čemuž by mělo vést i posílení kádru a vytvoření zdravé 
konkurence.
Soupiska – brankáři: Martin Tomek (1969), Viliam Ulrych (1990). Obránci: Jakub Volf 
(1990), Martin Kruliš (1974), Jiří Rejl (1989), Jan Bělina (1977), Patrik Macek (1992), 
Stanislav Ježek (1977). Záložníci: Kristian Samler (1992), Martin Kilevník (1977), Jan Holub
(1981), Radek Gorol (1984), František Fejk (1991), Miloš Šulc (1988), Martin Diviš (1991). 
Útočníci: Jiří Kořínek (1991), Jan Čech (1988), Jakub Privara (1992).
Realizační tým – trenér: Miloš Dvořák (1961). Asistent: Stanislav Ježek (1977), Jaroslav 
Hampl (1952). Vedoucí mužstva: Jaroslav Macek. Fyzioterapeutka: Klára Nováková. 
Kustod: Karel Nohejl.
Příchody: Radek Gorol a Jan Čech (oba Sokol Živanice), Martin Diviš (Jiskra Česká 
Skalice), Miloš Šulc (FC Vrchlabí) – všichni hostování do 31. 12. 2011).
Odchody: Petr Motyčka (návrat z hostování), Radek Klazar (pobyt v zahraničí), Daniel 
Urban (hostování v Kundraticích).
Ideální sestava: Ulrych – Volf, Kruliš, Rejl, S. Ježek – Samler, Holub, Gorol, Diviš – 
Kořínek, Privara.
Přípravné zápasy: – Slovan Broumov 3:2, – FK Pardubice 2:1, – Jiskra Jaroměř 3:1 
(Ondrášovka Cup), – FK Mladé Boleslav B 1:3, – FC Olympia Hradec 4:1, – FK OEZ 
Letohrad 2:3 (Ondrášovka Cup), – FK Náchod 1:3, – TJ Dvůr Králové B 3:1.

Kopaná krajský přebor mužstvo B
Trenér Čeněk Celler
Jste spokojen s průběhem letní přípravy?
S tou panuje maximální spokojenost. Rezerva trénovala s áčkem dohromady, účastnil se 
maximální počet hráčů, a ti by měli být zásluhou trenéra Dvořáka na krajský přebor 
dostatečně připraveni.
Dopadlo posílení mužstva podle vašich představ?
Kádr jsme doplnili o známá a zkušená jména, tudíž jsme naprosto spokojeni.
Které týmy budou podle vašeho názoru hrát o postup?
Kvalitní kádr předurčuje do boje o vítězství Olympii Hradec, ambiciózní bude jistě Lhota pod 
Libčany a bude zajímavé sledovat, jak se po sestupu bude dařit Jičínu.
Kdo podle vás sestoupí?
Sestup se nedá určit, protože vzhledem k soutěžím řídících FAČR je počet sestupujících 
velkou neznámou.
Cíl vašeho klubu pro sezonu?
Střed tabulky. Ve spolupráci se staršími hráči chceme dostatečně zabudovat mladé kluky a 
připravit je na divizi.
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SOUPISKA
Brankáři: Petr Kobos (1977), Jakub Klevcov (1992). Obránci: Tomáš Picha (1991), 
Ladislav Doseděl (1971), Michal Hruška (1978), Jan Bělina (1977), Patrik Macek (1992), 
Marek Kasan (1992). Záložníci: Jiří Podolník (1989), Matouš Blažek (1988), Daniel Novák 
(1988), Radek Gorol (1984), Martin Čenovský (1992). Útočníci: Martin Otradovský (1985), 
Jan Řežábek (1988), Viktor Marks (1992), Filip Vondrouš (1993).

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Čeněk Celler. Asistent a sekretář: Tomáš Otradovský. Vedoucí mužstva: Rostislav 
Urban. Kustod: Vladimír Pavlis.

ZMĚNY V KÁDRU
Příchody: Petr Kobos (Náchod) – hostování do 31. 12., Radek Gorol (Živanice) – hostování 
do 31. 12., Ladislav Doseděl (Benešov) – hostování změněno na přestup, Jakub Klevcov, 
Marek Kasan, Patrik Macek, Martin Čenovský, Viktor Marks (z dorostu).
Odchody: Daniel Urban (Kundratice) – hostování do 30. 6., Aleš Hůlka (Roudnice) – 
ukončení hostování, Vilém Ruprich (Jaroměř) – ukončeno hostování.

IDEÁLNÍ SESTAVA (dle Deníku)

Kobos – Picha, Doseděl, Hruška, Bělina – Podolník, Blažek, Gorol, Fejk, Čenovský – Marks. 

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY
Dvůr Králové B: – Bílá Třemešná 2:1, Kunčice 2:1, Jablonec nad Jizerou 3:3.

Začala divize
Dvorské Áčko si v neděli 14. 8. na domácím hřišti nenechalo nic líbit a porazilo Pardubi-

ce B 5:1, v utkání vstřelil Jan Čech hattrick.
V neděli 21. 8. hrálo Áčko v Novém Bydžově a podařila se jim remíza 1:1.
V neděli 28. 8. doma s Polepy a znovu pěkný výsledek 5:1.

Začal krajský přebor
Začátek v sobotu 13. 8. dvorskému B-týmu v krajském přeboru nevyšel, Jičín A – Dvůr B

2:1. Loňský účastník divize porazil nováčka v krajském přeboru.
V sobotu 20. 8. se podařila oprava Dvůr B – Nový Bydžov B 3:1, jen tak dál.
V sobotu 27. 8. venku se Lhotou pod Libčany prohrálo 1:2. Venku se zatím nedaří. 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Český svaz chovatelů v Žirči a jejich každoroční výstava
V sobotu 27. 8. pořádala ZO ČSCH Žireč ve spolupráci s Klubem kaktusářů ve Dvoře Krá-

lové nad Labem již 43. všeobecnou výstavu drobného zvířectva a kaktusů. S výstavami začala
ZO ČSCH Žireč v roce 1967. Pokud však připočítáme další speciální výstavy jako 4. speciální
výstavu mláďat králíků ČSR v roce 1973 a další speciální výstavy koček, exotů, vodní drů-
beže, kterých bylo celkem 17, potom celkový počet výstav organizovaných a uspořádaných
členy ZO ČSCH Žireč bylo již 60,  stejně jako šedesátileté výročí, které v loňském roce tato
organizace  na  sklonku  roku  oslavila.  Letošní  výstavu,  které  přálo  i  počasí,  navštívilo
2350 návštěvníků. 
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Na výstavě bylo vystaveno 259 králíků (36 plemen), 104 voliér drůbeže hrabavé (48 ple-
men a barevných rázů), 44 voliér vodní drůbeže (20 plemen), 21 voliér holubů (21 plemen),
4 ovce, 139 exotů ve 22 voliérách a 23 klecích (28 druhů). Klub kaktusářů – jeho členové na
výstavě nainstalovali 9 stánků s kaktusy a sukulenty.

Velký úspěch na této naší výstavě slavili naši mladí chovatelé. Naše nejmladší členka, sed-
miletá Kateřina Hojná, získala na 0.1 Heč z klece 228 – 95,5 bodů, pohár Vítěze výstavy;
šestnáctiletá Alena Rufferová potom na Hem z klece 235 – 95 bodů, pohár memoriálu Vl. Ja-
kubce ml. Mladý chovatel Luděk Hlava potom získal 4 čestné ceny na zdrobnělé velsumky
z voliéry 85,  na barnaveldky dvojlemvané z voliéry 58,  na husu českou z voliéry 11 a na
kachnu ruanskou světlou z voliéry 37. Další naše mladá chovatelka v expozici exotů, čtrnácti-
letá Aneta Blažková, získala 2 čestné ceny a sice na alexandra malého a na andulky. 

Další čestné ceny získali další naši chovatelé: Petera Josef – na kolekci Vss, Havrda Josef
na Čs, Baier Jiří na kolekci Rex bčo, a Baierová Miroslava na kolekci Českých černopesíka-
tých. V drůbeži hrabavé Zdeněk Petřík za Hempšírky a v drůbeži vodní 2 čestné ceny Václav
Brdička za husu českou a kachnu ruánskou. Mimo čestných cen získal Václav Brdička i pohár
pro nejlepší kmen vodní drůbeže – Memoriálu Vl. Jakubce st. – za husy české. 

U holubů potom náš úspěšný holubář Josef Petera získal pohár za vítěznou kolekci výstavy
české staváky z voliéry 18 a čestnou cenu za modrého štrasera z voliéry 13 Ladislav Černý. 

Pohár v expozici  okrasného ptactva za vystaveného amazoňana oranžovokřídlého získal
Zdeněk Blažek. Čestné ceny potom  a roselu penantovou Zdeněk Blažek, za andulky Milan
Hartl a 2 ČC za žaka šedého a papouška královského Ladislav Říčař.

Díky pochopení vedení DSJ – Domova sv. Josefa v Žirči jsme i letos mohli uskutečnit vý-
stavu částečně i  v rekonstruovaných a opravených prostorách zámeckého parku a expozici
drůbeže na přilehlé cestě u parku. Tato alternativa, včetně části stánků před parkem, se nám
osvědčila a budeme rádi, když ji budeme moci i v dalších letech takto pořádat.

Naší ZO ČSCH Žireč se daří chovatelský kolektiv i omlazovat. Mezi 55 členy máme v sou-
časné době 9 mladých chovatelů do 20 let a na členské schůzi 15. 9. se členské základně před-
stavili další 4 noví členové mladšího až středního věku. 

Naši výstavu navštívila 8členná delegace z naší družební organizace v Senici na Slovensku
vedená  jejím  předsedou  Milanem Mičou.  Výstavu  a  naši  organizaci  nejen  navštívili,  ale
dovezli řadu zvířat na obohacení jednotlivých expozic. Milan Miča byl i velice úspěšný vy-
stavovatel.  Získal  pohár  Vítěze  výstavy a  Vítězný  kmen  výstavy  na  kachny  smaragdové
a 3 čestné ceny na vodní drůbež a holuby. Zdeněk Franc, jednatel ZO ČSCH Žireč

Královédvorští sokolové sbírali medaile
Závodníci královédvorského Sokola se zúčastnili 20. 8. přeboru ČOS v atletických vícebo-

jích,  který  se  konal  v  Jaroměři.  Závodníkům  se  dařilo  a  vybojovali  12  cenných  kovů.
Nejúspěšnější  byla  Jana  Holubcová,  která  vybojovala  zlato  ve  všech čtyřech  disciplínách
(hod, skok daleký, 60 m, 600 m), dále zlato za víceboj a pomohla družstvu žákyň ve složení
J. Holubcová, Magdaléna Fišerová, T. Hulíková a Monika Fišerová k zisku zlatých medailí.
Stříbrné  medaile  za  hod  kriketovým míčkem se  podařilo  vybojovat  Magdaléně  Fišerové
a Janě Hynkové a bronz Monice Fišerové a Nikolasi Erbenovi, Zuzana Vítková si doběhla pro
stříbrnou  medaili  v  běhu  na  800  m.  Družstva  žáků  elévů  získala  stříbrné  (N.  Erben,
J. Mikyska, D. Hojný, F. Vlček) a bronzové (J. Grus, O. Schreiber a J. Flégl) medaile.

Pavlína Špatenková

Co úspěchům Sokola předcházelo...
Soustředění splnilo svůj účel. Na závěr prázdnin uspořádali královédvorští sokolové spor-

tovní soustředění, jehož se zúčastnilo 18 cvičenek a cvičenců ze Sokola Dvůr Králové a Poli-
ce nad Metují. Cílem akce bylo připravit děti na nadcházející závodní ročník, a tak byl v ná-
plni atletický, gymnastický i plavecký trénink. V atletice se děti učily správné technice hodu,
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skoku a běhu, trénovaly kondici, posilovaly. V gymnastice procvičovaly různé prvky a učily
se novým. Na koupališti trénovaly plavání a především procvičovaly plavecký styl. Na výlet
se vypravily vlakem do josefovských kasemat. Prohlídka pevnosti se dětem líbila. Večer na ně
čekaly různé soutěže. Skládání puzzle, štafetové a další hry, trampolína, návštěva kina, dobro-
družná stopovaná za pokladem, lanová dráha v lese a stezka odvahy. Opět bylo možné se
přesvědčit o tom, jak je při práci s dětmi důležitá motivace.

Královédvoráci na mezinárodním táboře v Alpách
Na letošním republikovém přeboru České obce sokolské v sokolské všestrannosti zvítězila

v obou kategoriích mladšího žactva družstva župy Podkrkonošské-Jiráskovy. Kromě medailí,
diplomů a dalších odměn, si tak děti vybojovaly účast na mezinárodním sokolském táboře
v rakouských Alpách.

Na tomto  úspěchu  se  podíleli  také  tři  královédvorští  závodníci,  a  protože  některé  děti
nemohly do Rakouska odcestovat, rozšířila se výprava Dvoráků na pět účastníků. Do Rakous-
ka tak v červenci pod vedením Radky Hulíkové odcestovali kromě Sáry Erbenové, Terezy
Hulíkové a Filipa Vlčka také Monika Fišerová a Jakub Mikyska.

Zážitkem pro děti byla už samotná daleká cesta vlakem. V Alpách prožili sokolíci krásných
10 dní. V náplni tábora, který již 18 let  připravuje župa Švýcarská pod vedením manželů
Jordánových, byly hry a soutěže, orientační běh, výlet do sýrárny, výlet za svišti a také celo-
denní  výlet  do  Brandu,  odtud  lanovkou  do  Burtschasattelu  a  pěšky  na  horu  Loischopf
(1860 m n. m.). Zážitkem pro děti byl také sníh, který během tábora napadl. A tak se slavily
uprostřed léta Vánoce. Děti vyráběly dárky a večer si je rozdávaly.

ZAJÍMAVOSTI

Skácení buku u pošty
Dne 31. 8. – před zahájením školní docházky – byl

před  školou  Schulzovy  sady  podle  znaleckého  po-
sudku  z  bezpečnostních  důvodů  pokácen  buk  čer-
venolistý.  Podle  tohoto  posudku byl  strom napaden
agresivní  dřevokaznou houbou,  která  snižovala jeho
provozní bezpečnost. Ve kmeni stromu se dále vysky-
tovala otevřená dutina doprovázená infekcí, která pro-
nikala do středu kmene. 

Znalec konstatoval, že strom není odolný vůči vý-
vratu ani mechanickému selhání koruny, a proto od-
bor životního prostředí vzhledem k dané lokalitě vy-
dal rozhodnutí o odstranění tohoto stromu. Na stejné
místo byl vysazen nový strom, který se za pár desítek

let stane důstojnou náhradou za svého předchůdce.   Bc. Šimek OŽP

Areál Nový Svět přivítal v sobotu Čivava cup 2011 
Dne 20.  8.  přivítal  areál  Nový Svět  běžně  nevídanou  smečku  malých  psů.  Čivavkami

a jorkšírky počínaje a voříšky konče. Přijeli k nám z celé republiky změřit své síly na  největší
závody v miniagility: Čivava cup 2011. Pojem „agility“ již není laické veřejnosti tak úplně
neznámý. Přesto nezasvěceného diváka jistě překvapí, když se na cvičiště začnou sjíždět celé
rodiny, obtížené rozsáhlým proviantem, a to vše kvůli asi tak 20 cm „velkému“ pidipsovi
vzpouzejícímu se na vodítku. 
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Pro děti připravili skákací domeček, pro dospělé kolo štěstí
Týdenní akci připravila pro své zákazníky Coop Jednota Dvůr Králové. Dne 4. 8. se za-

stavila s kolem štěstí  a skákacím domečkem ve Dvoře Králové u prodejny Coop – Jednoty
v Podharti u Masaryka.

Černá kronika
Mladík řídil dál, nevadil mu ani zákaz. Místní policisté při silniční kontrole zastavili v úte-
rý 9. 8. večer v ulici 28. října třiadvacetiletého řidiče osobního vozidla Opel Corsa. Při kont-
role zjistili, že řidič má Okresním soudem v Trutnově vysloven zákaz řízení motorových vozi-
del do července 2012. Navíc registrační značka na autě byla přidělena na jiné vozidlo.
Lapka sebral kryty z kanálů. Desítku litinových
kanálových mříží odcizil v noci z 1. 8. na úterý
2. 8. neznámý zloděj. Šlo o kryty na Wolkerově
nábřeží v úseku od místního fotbalového stadionu
k zatáčce  výrobního podniku Juta  03.  Zástupce
města vyčíslil předběžně škodu na necelých 34 ti-
síc korun. 
Klíče  zůstaly  v  kufru.  V autě  bylo  miminko.
Profesionální hasiči pomáhali mladé ženě k nou-
zovému otevření osobního vozidla s malým dítě-
tem před supermarketem. Žena při vykládání ná-
kupu omylem zabouchla  kufr  i  s  klíčky uvnitř.
Ve vozidle zůstalo její několikaměsíční miminko.
Hasiči  otevřeli  dveře  vozidla  a  dítě  v  pořádku
předali mamince.
Výtečník  ukradl  dopravní  značení.  Neznámý
sběratel v sobotu 13. 8. v brzkých ranních hodi-
nách ukradl na Wolkerově nábřeží sedm kusů do-
pravního  značení  s  reflexní  úpravou,  šest  kusů
plastových  stojanů  a  jedno  plastové  kanálové
víko. Svým protiprávním jednáním způsobil po-
škozené organizaci škodu za více než třináct tisíc
korun.
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Obrazová kronika měsíce srpna
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Palackého ulice: inženýrské sítě v chodníku Náměstí plné dlažebních kostek

Firma, která prováděla rekonstrukci náměstí Zúžení komunikace v Palackého ulici

Prostor pro sázení stromů Probíhala i rekonstrukce horkovodu na sídlišti Zálabí
sever
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Rekonstrukce horkovodu a zateplení ubytovny SŠIS Zateplovala se i vedlejší budova SŠIS

Rekonstrukce horkovodu u nemocnice Rekonstrukce horkovodu na sídlišti ve Strži

Rekonstrukce kabelu elektrické energie v Tylově ulici Vnější podoba budov nového sídla Komerční banky
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Second hand v Havlíčkově ulici Českomoravská stavební spořitelna v Havlíčkově ulici

Zahrádka kavárny u kostela

Interiér kavárny u kostela

Vlevo za barem: majitel kavárny Bedřich Sigmund

Královédvorská lávka Královédvorská lávka – nedobrovolný závěr
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Královédvorské pavlače Královédvorské pavlače

Královédvorské pavlače Královédvorské pavlače

Královédvorské hudební léto Královédvorské hudební léto
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Petr Novotný se synem

Autoveteráni na srazu v ZOO Dvůr Králové při
příležitosti jízdy  „Na safari vlastním vozem“

Veteráni na setkání v zoo

Dvojitá duha nad šestidomky v Klicperově ulici


