
Fotografie na měsíc ŘÍJEN
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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Ceny na poště podražily
Od 1. 10. zdražila Česká pošta některé služby. SIPO doručované do schránky je za 5 Kč,

obyčejný balík byl o 9 Kč dražší, jako důvod uvedla pošta, že ceny pohonných hmot a energií
stoupají. 

Jiří Suchý oslavil 80. let
Dne 1. 10. oslavil známý textař, hudebník, ředitel divadla Semafor Jiří Suchý osmdesátiny.

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Uzavírka křižovatky ulic Švehlova, Přemyslova a T. G. Masaryka
V souvislosti  s rekonstrukcí

náměstí  T.  G.  Masaryka  byla
uzavřena  křižovatka  z náměstí
do  ulice  Švehlova.  Po  dobu
uzavírky  řešilo  situaci  do-
pravně-inženýrské opatření, kte-
ré určovalo otočení přikázaného
směru jízdy v ulici Komenského
pro  přístup  do  ulice  Švehlova.
Švehlova  byla  dočasně  obou-
směrná a slepá směrem do ná-
městí.  Komunikace  před  měst-
ským  úřadem byla  rovněž  do-
časně obousměrná a slepá.  Zá-
roveň  byl  již  trvale  otevřen

jednosměrný provoz v ulici Palackého ve směru z náměstí ke kostelu. 

Říjnové dny otevřených 
dveří v zařízeních 
sociálních služeb

Středa  5.  10.:  Domov  sv.
Josefa v Žirči.

Čtvrtek  6.  10.:  domov  dů-
chodců v Roháčově ulici.

Pondělí 10. 10.: Pečovatelská
služba  v  ulici  Elišky  Krásno-
horské.

Úterý  11.  10.:  Farní  charita,
Dvůr Králové nad Labem.

Úterý 11. 10.: Pečovatelský služba v Sadové ulici.
Čtvrtek 13. 10.: Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo.
Čtvrtek 13. 10.: Azylový Dům Žofie v Bezručově ulici.
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Má někdo na městském úřadě na starosti ochranu zeleně?
Letošní prázdninové nicnedělání asi nejvíce zasáhlo právě MěÚ, neboť mně není známo, že

by o poměrně závažných zásazích některých firem ve městě vůči solitérním stromům, někdo v
tomto období občany včas informoval. Opatření – jejich zničení bylo asi tak naléhavé, že ne-
sneslo odkladu. Anebo to bylo dobře načasované na období, kdy  si  dvorští občané užívali
prázdninového  pobytu  mimo  město?  I  okrašlovací  spolek,  od  kterého  jsem očekával  ob-
čanskou autoritu v oboru, zklamal. Věcně uvedu dva příklady.

První se týká letitého stromu – jasanu, který byl docela hezkým kompozičním prvkem na
rohu prodejny ENAPO (dřívější Severka) ve Strži. Byl, ale už nebude, usychá. Trápení stromu
trvá dodnes – již více než dva měsíce.

Druhý případ je také nehodný kulturního člověka – skácený buk u pošty a školní budovy.
Každý by spíše očekával péči o tak nádherného jedince buku, právě ze strany škol. Pokud by-
la obava, že by se strom mohl zřítit na školní děti, tak to byla po celá léta menší pravdě-
podobnost, než pád zvětralé římsy se střechy školy. To tedy, pokud se jedná o iniciativu školy.
Jiný důvod – prý měl tento strom devět hub, je natolik legrační, že je předmětem dalších spe-
kulací. Přirovnání, že desátá byla asi nejvíce otevřená na dřevo ze stromu, je také dosti prav-
děpodobnou možností.

V obou případech je zřejmá absence vysvětlení zásahů veřejnosti, které sice asi bude doda-
tečné, a tak tedy proto bude podle toho vypadat.     Královédvorsko, 1. 10., Ivan Pojar

Vyjádření města ke kácení buku u pošty je na str. 150.

Poslední změna dopravy na náměstí
Obyvatelé a návštěvníci Dvora Králové nad Labem se mohou těšit na brzké otevření svého

náměstí. V pátek došlo k poslední změně v dopravní obslužnosti v centru města. Po dokončení
prací na výjezdu z náměstí do Švehlovy ulice byl znovu otevřen průjezd z centra do této ulice.
Zároveň došlo ke zrušení obousměrného provozu v ulici Komenského. Doprava na náměstí
T. G. Masaryka i v ulicích kolem něj dostala definitivní podobu. 

Rada města
Na svém zasedání 4. 10. vzala na vědomí výsledky výběrového řízení a jmenovala Ing. Mi-

roslava Petrů od 10. 10. ředitelem Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, p. o.
Zároveň z této funkce k 9. 10. odvolala dosavadního ředitele Pavla Krause.

Zemřel Rudolf Vít
Dne 17. 10. přišla smutná zpráva, že zemřela

významná  osobnost  města  Dvora  Králové  nad
Labem,  chovatel  exotického  ptactva,  autor  od-
borných  článků  a  odborných  knih,  pan  Rudolf
Vít. Narodil 20. 10. 1922 ve Dvoře Králové nad
Labem. Vystudoval Obchodní akademii ve Dvoře
Králové nad Labem. V letech 1942–45 pracoval v
Praze  ve  zbrojním  průmyslu.  Po  válce  byl  za-
městnán jako úředník u firmy Tamm, později jako
dispečer nákladní dopravy v ČSAD. Po roce 1968
byl nucen z politických důvodů odejít a poté až
do odchodu do důchodu pracoval jako dělník ve
firmě OZAP.

Rudolf Vít byl nejméně 15 let činný v České
ornitologické společnosti v Praze jako kroužkova-
tel  a  praktický  ochranář.  Společně  s  kolegou
Z. Procházkou okroužkovali tisíce ptáků, vyvěsili
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a každý rok kontrolovali na 500 hnízdních budek v širokém okolí Dvora Králové nad Labem.
Všechen svůj volný čas věnoval budování chovatelského zařízení, chovu exotického ptactva,
studiu odborné literatury, publikování svých poznatků v odborných časopisech nejen u nás,
ale i v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Podnikal cesty po naší vlasti, aby navazoval kontak-
ty s dalšími chovateli. V rámci tehdejších možností navštěvoval také chovatele v zahraničí.
Věnoval se překladatelské činnosti. Překládal zajímavé články z němčiny, aby je zprostřed-
koval našim chovatelům, články našich autorů překládal a posílal do zahraničních časopisů.
Vydal knihu o chovu papoušků v jednom vydání a o chovu astrildovitých pěvců ve třech vy-
dáních. Lektoroval pět monografií Milana Vašíčka.

V letech 1971–1991 uspořádal v chovatelských organizacích v Čechách a na Moravě téměř
100 přednášek s promítáním diapozitivů, které k tomuto účelu sám nafotografoval. Celých
70 let se věnoval chovu ptáků, přes 55 let publicistické činnosti. Za tu dobu uveřejnil přes
2000 odborných článků v odborném tisku u nás i v zahraničí. Nejvíce, 1000 článků, uveřejnil
ve  čtrnáctideníku Fauna,  kde  byl  přes  15  let  členem redakční  rady.  50  let  spolupracoval
s renomovaným odborným německým časopisem Gefiederte Welt.

Rudolf Vít měl velké zásluhy o rozvoj chovatelství v České republice. Byl spoluautorem
názvosloví astrildovitých pěvců a především uznávaným odborníkem u nás i v zahraničí. Ru-
dolfu Vítovi bylo za jeho záslužnou činnost uděleno Radou města ocenění Osobnost města
Dvora Králové nad Labem za rok 2008.

Společenská rubrika

Noví občánci
V říjnu se v našem městě narodilo 8 občánků – 4 chlapci a 4 děvčata.

Sňatky
V měsíci říjnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem sňatek tito snoubenci:
Jan Pfeifer a Dagmar Kaplová – 01. 10., 
Martin Lébl a Petra Žigmondová – 15. 10., 
Luděk Heřman a Alena Kombercová – 15. 10., 
Jaroslav Kříž a Michaela Veberová – 22. 10.,
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.  NKR, 11/2011

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 19 lidí, z toho bylo 7 dvorských ob-

čanů, 3 muži a 4 ženy.

Komise pro občanské záležitosti
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v říjnu 10 občanů

s gratulací  a  kytičkou.  Ve stejném období  oslavilo  5  manželských  párů  stříbrnou  svatbu,
5 zlatou svatbu a 2 diamantovou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 11 novo-
rozených občánků našeho města.

Vzpomínka
Vzpomínáme s úctou a láskou na naši kolegyni paní Helenu Pavlíčkovou, zdravotní sestru,

která zemřela v říjnu 2011 na oddělení následné péče královédvorské nemocnice, kde dlouhá
léta tvrdě a poctivě sloužila lidem. Helo, odpočívej v pokoji.
Za všechny spolupracovníky Vilma Magáňová
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KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízeních

Setkání s fotografem Janem Šibíkem
V úterý 4. 10. se uskutečnilo v kině Svět jedinečné setkání s předním

reportážním  fotografem  Janem  Šibíkem.  Fotograf  je  držitelem  ceny
World  Press  Photo. Přednáška s vynikajícími fotografiemi byla na téma
arabská revoluce. Jan Šibík promítl i další neméně sugestivní fotografie
z válečných konfliktů. Jako fotograf jsem si nenechal tuto jedinečnou pří-
ležitost ujít.
Koncert Jakuba Smolíka

Ve středu 5. 10. se uskutečnil kon-
cert známého zpěváka Jakuba Smolíka.
Koncert pořádala firma Remoex CZ.

Divadelní představení Škola základ 
života

Ve čtvrtek  6.  10.  uvedlo  Městské
divadlo Brno známou hudební kome-
dii  Jaroslava Žáka a Hany Burešové
ze života študáků a kantorů nazvanou
Škola základ života. 
Den seniorů

V pátek 7. 10. pořádalo město Dvůr
Králové nad Labem první Den senio-
rů.  Pro  seniory  byl  připraven  pro-
gram,  jehož  hlavním  protagonistou
byl  Josef  Zíma.  Senioři  dostali  také
menší  občerstvení.  Sál  Hankova do-
mu byl do posledního místa zaplněn,
byla však stolová úprava. 

                                                                                         Koncert kapely Nezmaři
Ve  čtvrtek  13.  10.  se  uskutečnil

koncert  známé  folkové  českobudě-
jovické kapely v nejlepších letech Ne-
zmaři.  Koncert  byl  v  rámci  jejich
turné při příležitosti 33 let jejich exis-
tence.  Další  program  měla  kapela
druhý den v pátek 14.  10.  pro žáky
1. stupně základních škol.
Divadelní čtyřlístek – Na paloučku

V neděli 23. 10. loutkoherecká sku-
pina  Loudadlo  předvedla  loutkovou
pohádku z cyklu Pojďte si hrát s dět-
mi do divadla. Pohádka se jmenovala

Na paloučku. Spojení loutek a herců bylo zajímavou podívanou. Výzdobu sálu Hankova do-
mu namalovali svěřenci výtvarného kroužku Vandy Kotíkové.
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Pořad Pavla Nováka mladšího Dýchat znamená žít
V pondělí dopoledne 24. 10. měl multimediální vzdělávací besedu pro žáky II. stupně zá-

kladních škol a středních škol Pavel Novák ml. na téma Voda a člověk – potápění. V pořadu
byly uvedeny unikátní fotografie a videozáznamy doplněné o vlastní zkušenosti Pavla Nováka
ml.
Tomáš Klus – Divadelní Tura 2011

Dne 28.  10.  se  uskutečnil  koncert
mladého nadějného zpěváka  Tomáše
Kluse společně s kytaristou Jiřím Ku-
čerovským.  Koncert  se  konal  u  pří-
ležitosti vydání nového CD z názvem
Racek.

Loutková scéna Klíček
V neděli  30.  10.  uvedla  loutková

scéna  Klíček  pohádku  Vodníkova
Hanička.

Městské muzeum

Vzpomínali na legionáře
Městské muzeum připravilo 27. 10. v předvečer oslav výročí založení Československého

státu  zajímavou  přednášku o  československých legiích.  Pozvání  přijali  členové  Českoslo-
venské obce legionářské Jednoty Mladá Boleslav. Ti přišli v legionářských uniformách, což
příjemně doladilo celkovou atmosféru. 

Přednášející Tomáš Pilvousek vysvětlil vznik československých legií a vyzdvihl obrovský
význam jejich působení pro vznik našeho státu. Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavých
informací  o  legiích  v  Rusku,  ve  Francii  i  v  Itálii.  Řeč  přišla  také  na  legionáře  z  Krá-
lovédvorska. Přednášející připomněl královédvorského rodáka, sochaře Otto Gutfreunda a vý-
znamného veřejného činitele Jindřicha Béma. V závěru se také rozvinula zajímavá beseda
s přítomnými posluchači. 

Městská knihovna Slavoj

Víkendový kurz angličtiny
Ve dnech 1.–2.  10.  proběhl  v  knihovně intenzivní  víkendový kurz  angličtiny s rodilým

mluvčím. 2 x 8 výukových hodin anglické konverzace na témata jako cestování, stolování
apod. P. S.: Keyon „rozmluví“ opravdu každého. 

Nový knihovní katalog pro čtenáře na webu
Od 3. 10. se na stránkách knihovny „roztančil“ nový čtenářský katalog „Carmen“ – vyhle-

dávání probíhá ve stylu Google. 
Přednáška o Karlu Jaromíru Erbenovi

V rámci týdne knihoven nabídla dne 3. 10. MK Slavoj středním školám a 2. stupňům zá-
kladních  škol  interaktivní  besedu  a  následnou  diskusi  na  téma:  Karel  Jaromír  Erben,
komplexní pohled na jeho osobnost a dílo. Přednáška byl spojená s výstavou plakátů k osobě
tohoto spisovatele a  době, ve které žil. 
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Velký knižní bazar
Ve středu 5.1 0. byla jedinečná možnost zakoupit si knihy všech možných oborů a kvalit na

knihovním dvoře. Tématem bazaru byl výrok Johnsona Samuela, že neexistuje taková kniha,
v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.

Internet pro začátečníky
Od 3.–27. 10 . probíhal v knihovně kurz pro začátečníky v internetu. Tento kurz si klade za

cíl přiblížit fungování internetu hlavně seniorům, matkám na MD a všem, kteří do jeho tajů
zatím nepronikli.
Kolem světa aneb cestování za zvířaty – Americký jihozápad

RNDr. Petr Rybář, čestný člen Klubu cestovatelů Hanzelky a Zigmunda GLOBE Vás ten-
tokrát  zve na cestu americkým jihozápadem. Při své komentované projekci Vás provede pří-
rodními  parky  a  předkolumbovskými  památkami  Kalifornie,  Nevady,  Utahu  a  Arizony.
Přednášky byla e spolupráci s ZOO Dvůr Králové.

Trénování paměti – Jitka Šmelhausová
Dne 10. 10. opět začal pravidelný měsíční mozkový jogging. Možnost zvýšit si mozkovou

kapacitu  spolu  s lektorkou  Jitkou  Šmelhausovou  a  rozhýbat  svou  šedou  kůru  mozkovou
a osvojit si drobné triky, které Vám ulehčí např. zapamatování si seznamu nákupu či jmen.
Arnošt Vašíček – beseda o fantastických záhadách

Arnošt Vašíček – cestovatel, badatel, spi-
sovatel a v neposlední řadě také dobrodruh.
Při svých výpravách za neodhalenými záha-
dami navštívil již více než 80 zemí na pěti
kontinentech a také četné ostrovy v Ticho-
moří a v Indickém oceánu. Předmětem jeho
zájmu jsou především nerozluštěné  arche-
ologické  nálezy,  nevysvětlitelné  úkazy,
tajemné  jevy,  utajované  rituály  a  legendy.
V posledních  letech  píše  také  scénáře
hraných  televizních  filmů  a  seriálů  jako
např.  Strážce  duší,  Setkání  s tajemnem,
Planeta záhad či Ďáblova lest. Beseda se uskutečnila 12. 10.

Afrikou od severu k jihu – cestovatel Jan Šťovíček
„Expedice je prostě cesta. Cesta bez záruky. Cesta do končin, které nikdo nezná. Naše auta

jezdí na naftu, na smích a přátelství expedičního týmu”. Jan Šťovíček 
Expedice Vector IV-Transafrikeena z Čech až na konec světa, z Prahy do Kapského města,

z bodu A do bodu B. Výprava projela během 64 dní ve dvou automobilech africký kontinent
od severu až k jihu. Tím, že výprava dosáhla Střelkového mysu, dojela tak daleko na jih, jak
jen se vůbec z Prahy dá, a zažila spoustu dobrodružných příhod. Nejzajímavější z nich máte
možnost si vyslechnout přímo od leadera této expedice, zkušeného cestovatele a autora mnoha
cestovatelských knih, Jana Šťovíčka. Beseda se konala 13. 10.

Odkaz dávné Indie dnešku
Centrum pro védská studia Lužce a hnutí Hare Krišna připravili 19. 10. večer plný fascinu-

jící mystiky a filozofie. Na programu byl zpěv manter a bhadžanů za doprovodu tradičních
hudebních  nástrojů,  přednáška  z drahokamu indické  moudrosti  Bhagavad-gíty,  slide  show
„Skrytá sláva Indie“ a ukázka z dokumentárního filmu „Matka Ganga”. Účastníci večera měli
možnost ochutnat tradiční védské speciality a přivonět k exotickým kořením z Indie.
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Procházka po Římě – Miroslava Průchová
Povídání o cestě za poznáním věčného města na vlastní pěst. Vyprávění o antice, Italech

a  jejich  kuchyni  doplněné  o  promítání  fotografií.  Poznání,  co  je  to  enotéka, vstup  do ní
a ochutnání některých vín a specialit, které k Římu patří.

ZOO Dvůr Králové

Světový den zvířat v zoo
V sobotu 1. 10. u příležitosti Světového dne zvířat měli domácí mazlíčci vstup do zoo zdar-

ma. K dopravě mohli návštěvníci použít vlak tažený parní lokomotivou, který jel z Hradce
Králové do Mostku. Kdo měl jízdenku z parního vlaku měl do zoo 20% slevu.

Petice proti vedení zoo dorazila na kraj 
Roman Komeda, předseda safari Archa 2007, které od srpna sbíralo podpisy na petici za

odvolání současného vedení královédvorské zoo, donesl 24. 10. listinu s dvěma tisíci podpisů
na Krajský úřad v Hradci Králové. Sdružení kritizuje především předražené vstupné, autosafa-
ri a vůbec špatnou finanční politiku. Petici předali radním, aby se jí mohli co nejdříve za-
bývat. Úřad petici vyřídí podle zákona, její zástupci k ní do třiceti dnů obdrží vyjádření. 

ŠKOLY

ZŠ Schulzovy sady

Podzimní listování na ZŠ Schulzovy sady
Na sobotní odpoledne 15. 10. připravili pracovníci ZŠ Schulzovy sady podzimní výtvarnou

dílnu s názvem Podzimní listování. Dílna probíhala souběžně na obou budovách ZŠ, takže si
zájemci mohli vytvořit různými technikami celou řadu krásných výrobků.

Školní jídelna připravila již tradičně výborný perník a čaj, takže komu během práce vy-
hládlo, mohl se občerstvit. K romantice podzimu patří také ohníčky. Kdo chtěl, mohl si na
školní zahradě opéci vuřt nebo jablko.

Podzimní dílna se velmi vydařila, navštívilo ji přes 150 dětí. Jsme rádi, že si k nám malí
výtvarníci našli cestu i přesto, že bylo nádherné počasí.   Text: Pavlína Špatenková 

Běh Schulzovými sady
Dne 6. 10. uspořádala ZŠ Schulzovy sady ve spo-

lupráci se ZŠ Podharť a  ZŠ  Strž 11. ročník vytrva-
lostního běžeckého závodu Běh Schulzovými sady.
Závod byl určen pro děti z celého města, tratě byly
od 500 m do 1500 m. Letos startovalo cca 560 dětí.
Děti byly rozděleny do deseti kategorií a v každé by-
li první tři odměněni – pohárem za první místo a me-
dailemi za druhé a třetí místo. K tomu přidala firma
Carla nějaké sladkosti a Hitrádio Magic několik dár-
ků. Moderátoři Hitrádia také malovali dětem obráz-
ky na obličej a v průběhu běhání byly ještě pořádány
tzv. sranda soutěže, aby se ostatní nenudili. 
Škola Schulzovy sady připravila Večer s duchy 

Krásné  podzimní  počasí  provázelo  akci,  kterou
připravila  pro  veřejnost  královédvorská  Základní
škola Schulzovy sady.  Na Večer  s  duchy,  který se
konal 31. 10. v pondělí, přišlo přes tisíc účastníků.
Do  tmy  parku  Schulzovy  sady  se  děti  vypravily
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s vyrobenými lampičkami, které dodávaly večeru tu správnou halloweenskou náladu. V parku
byla  připravena  strašidelná  stezka,  na  které  bubáci  a  strašidla  dávaly dětem různé  úkoly.
Za jejich splnění dostávaly děti razítka. 

Na Večer s duchy jsem se šel podívat osobně a bylo to velmi zajímavé a hlavně okouzlující
svojí nepopsatelnou atmosférou, jak je vidět na fotografii.

Říjnové akce ZŠ Podharť
Říjnové akce, které byly pro děti uspořádány, svědčí o tom, že pobyt v družině ZŠ Podharť

není jednotvárný. Nejprve nám naše toulky krásnou podzimní přírodou zpestřil pan Záruba,
tatínek Kačenky, která chodí u nás do 1. třídy. Na dopravním hřišti děti zhlédly ukázku cvi-
čeného policejního psa,  právě pod vedením pana Záruby a Martina Antonína z městského
útulku. Ukázka simulovala vystopování pachatele a jeho dopadení. Během akce se střídaly
chvíle, kdy se všem tajil dech, s chvílemi nadšeného povzbuzování strážce zákona i jeho zví-
řecího svěřence.

Říjnové akce završily podzimní dílny, které pro děti připravily paní vychovatelky a učitelky
z 1. stupně. V rámci prázdninového dopoledního programu si děti vyráběly dráčky, mucho-
můrky, havrany, dýně a netopýry na špejli. Společně jsme také dlabali a zdobili dýně, které
jsme nakonec před školou a v jejím těsném okolí rozsvítili.

Putování podzimní stezkou lesního moudra
Na 13. 10. připravili pracovníci Lesů ČR, městského úřadu, klubu Natura a dalších or-

ganizací v parku Schulzovy sady Stezku lesního moudra. Školáci putovali po jednotlivých
stanovištích a dovídali se mnoho zajímavého a poučného ze života v přírodě a také o její
ochraně.

Sokolníci představili dětem dravce, na dalších stanovištích na ně čekalo povídání o hmyzu,
rostlinách a ptactvu. V horní části parku byla připravena trať dlouhá 112 m. Děti měly za úkol
tuto trať zdolat co nejdříve, jako by prchaly před nejvyšším stromem světa dlouhým právě
112 m. Následoval hřbitov odpadků. I malé děti zarazilo, jak dlouho se v přírodě bude rozklá-
dat plast, dětská plenka, nebo skleněná láhev. Děti se poučily o třídění odpadků a využití růz-
ných odpadových materiálů, o různých druzích dřeva, ztloukly si krmítko pro ptáky, svezly se
na ponících, soutěžily ve skákání v pytlích, vyzkoušely lov ryb i chůzi na chůdách. Na závěr
školáci vyplňovali soutěžní anketu a mohli si zatočit kolem štěstí. 

SPORT

Fotbal
Nedělní utkání 2. 10. v Převýšově nedopadlo dobře Dvůr prohrál 4:0 a je v tabulce čtvrtý.

Byla to první porážka v sezoně.

Házená

Po nezdaru v Chodově domácí výhra
Domácí  premiéra v sobotu 1.  10.  házenkářům vyšla,  porazili  HK Tatran  Litovel  25:23

(14:15).

Tělocvičná jednota Sokol

Sokolům se v atletických soutěžích dařilo
Atletické soutěže byly ukončeny a atlety čeká zasloužený odpočinek. Dovolte mi, abych se

ohlédla za letošní atletickou sezónou atletického oddílu Sokola, který pracuje pod vedením
trenéra Miroslava Špatenky. Tento sokolský oddíl atletiky v letošním roce reprezentovalo ve
třech věkových kategoriích 40 závodníků a závodnic.
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Výsledky  krajských  přeborů,  přeboru  ČOS  a  konečně  i  Evropských  atletických  her
a Olympiády dětí a mládeže prokázaly, že sokolští závodníci dokážou zabojovat.

V nejmladší kategorii přípravek, tj. dětí ročník 2000 a mladší, se staly žákyně přebornicemi
kraje i České obce sokolské a Jana Holubcová je úřadující přebornicí kraje i ČOS a také me-
dailistkou EKAG. Mladší i starší žákyně vybojovaly bronzové medaile v krajských soutěžích
družstev a medaile získaly také samotné závodnice. Vanessa Godárová opanovala letošní sou-
těže ve skoku vysokém a vrhu koulí, Z. Vítková se dokázala do soutěží po zranění vrátit a zís-
kat medaile za hod oštěpem a běh na 150 m, vybojovala 2. místo v běhu na 800 m a pře-
devším se stala přebornicí kraje v sedmiboji. D. Hysková vybojovala v sedmiboji 3. místo.
Medaile  vybojovaly také  další  závodnice.  Závodnice  V.  Godárová,  D.  Hysková,  Karolína
Chaloupková a Z. Vítková reprezentovaly Královéhradecký kraj na Olympiádě dětí a mládeže
v Olomouci, kde se Vanesse Godárové podařilo podat výborný výkon 158 cm ve skoku vy-
sokém a získat kov nejcennější. Ten samý scénář zopakovala Vanessa i na Evropských atle-
tických hrách, kde za výkon 152 cm obsadila mezi třináctiletými děvčaty také zlatou medaili.

Chlapcům se v letošním roce na medaile nepodařilo dosáhnout, i když v nejmladší kategorii
měli bronz na dosah ruky. Přesto si hoši zaslouží uznání za své výkony.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Veteráni „Než vypustili vodu z chladiče“
Tradiční  závod  historických  vozi-

del  pořádaný  Veteran  Car  Clubem
Dvůr  Králové  nad  Labem  proběhl
v  sobotu  1.  10.  dopoledne.  Závod
s názvem Než vypustíme vodu z chla-
dičů každoročně  symbolicky  ukon-
čuje sezónu. Start byl na náměstí Vác-
lava  Hanky  a  trasa  pokračovala
v okolí  Dvora  Králové  nad  Labem.
Jako každoročně se bylo na co dívat
a počasí  účastníkům přálo,  bylo  slu-
nečno a teplo.

Nejmladší člen Autoklubu ČR ve 
Dvoře Králové nad Labem

Na  tradičním  závodě  Než  vypustíme  vodu
z chladičů nesměl chybět Lukáš Rejl. Jel v tom-
to závodě  se svým otcem  a celou rodinou Ae-
rovkou. 

Narodil se v roce 2002 a od roku 2008 (tedy
v šesti letech) byl registrován členem Autoklubu
České  republiky.  V té  době  byl  nejmladším
členem v historii Autoklubu ČR ve Dvoře Krá-
lové nad Labem a možná i v České republice.
Navazuje  tak  na  členství  svého  otce  Miloše
Rejla a dědečka Horymíra Rejla, který byl čle-
nem Autoklubu ČR již od roku 1945 a zaklada-
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Miloš Rejl se svoji Aerovkou a celou rodinou odjíždí na trasu
závodu                                                                    Foto: Miloslav Knap

Lukáš Rejl



telem dnes již zaniklého Wartburg klubu. Kromě zájmu o automobily a hlavně veterány je
Lukáš šestníkem smečky vlčat ve skautské organizaci,  brankářem florbalového týmu elévů
Sokola,  členem recitačního kroužku ZŠ Schulzovy sady,  členem moderátorského a  volej-
balového kroužku DDM Jednička, žákem ZUŠ v oboru flétna a osadníkem trempské osady
eSTéKa.

Draci nade Dvorem

Sportovní stadion v Podharti patřil v neděli 9. 10. drakům. Již šestý ročník Podharťské dra-
kyády tu uspořádal internetový portál Královédvorsko. Za typického podzimního počasí létalo
(někdy jen leželo na zemi) nad travnatou plochou stadionu 97 draků a dráčků. Draci koupení
i domácí výroby si příjemného podzimního větříku opravdu užívali. Vítězi se stali tradičně
všichni, poněvadž každý účastník si odnesl hračku. Absolutní vítězi byli draci s jmény Zu-
bejda Horáková, Rejnok Bořek a Soptík Haků, kteří si odnesli i ceny. 

ZAJÍMAVOSTI

Divadelní opona Hankova domu v televizním pořadu

V první polovině října se v Hankově domě natáčela část pořadu ČT2 o malovaných opo-
nách českých divadel. Pořad připravil a průvodním slovem uváděl pan Valenta – autor knihy
Malované opony českých divadel. Režisérem pořadu byl pan Hojtaš.

V Hankově domě se natáčela nejen současná opona s tématikou Rukopisu královédvorské-
ho – Jelen, ale i původní opona, která je v současné době v městském muzeu. 
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Současná opona při natáčení Původní opona Hankova domu



Diakonie oslavila 20 let své činnosti
Už dvacet let pomáhá potřebným nejen z města, ale i ze 16 okolních obcí Diakonie České

církve  evangelické.  Výročí  si  veřejnost  připomněla  slavnostním  shromážděním  v  neděli
30. 10. v evangelickém kostele, který byl zcela zaplněn. Za Evangelickou církev, která Diako-
nii zřizuje, promluvila synodní kurátorka Lia Valková a přiblížila účastníkům jednotlivé for-
my církevní sociální práce. 

Během  akce  vystoupil  Královédvorský  komorní  sbor,  který  již  ve  prospěch  střediska
mnohokrát vystupoval doma i v zahraničí. Shromáždění pozdravilo několik hostů, například
zástupce Diakonie z Horní Slezské Lužice Ludwig Ammer ze Zhořelce, jeden ze zakladatelů
střediska farář Vojen Syrovátka, nebo bývalý ředitel střediska Stanislav Štěpař.

Diakonie vznikla z iniciativy členů místního sboru evangelické církve.  Nabízené služby
jsou určeny všem, kterým mohou pomoci při  řešení problémů spojených s vyšším věkem
a ztrátou soběstačnosti. Nabízí pečovatelskou službu, služby v denním centru a pobytové služ-
by v Domově Diakonie. Liší se zejména tím, v jakém místě jsou poskytovány. Pečovatelskou
službu také poskytuje lidem, kteří žijí ve svých domácnostech. Denní centrum je určeno se-
niorům, kteří se cítí osamělí a potřebují větší míru pomoci. Tuto službu zajišťuje v prostorách
střediska, stejně jako pobytové služby pro seniory závislé na celodenní pomoci.

Tyto služby od roku 1992 využilo již 1052 osob. Denní centrum je v plném provozu od
roku 2004 a dosud ho využilo 71 osob. Pobytových služeb mohlo dosud využít 133 seniorů.
V současné době má středisko 36 zaměstnanců, kteří v průběhu kalendářního roku zajišťují
pomoc pro více než 260 klientů. V průběhu dvaceti let činnosti střediska Diakonie se na po-
skytování služeb podílelo více než sto zaměstnanců. Diakonie je nezisková organizace.

Otevření nových prostor umělecko-tvořivé dílny
Nové  prostory  pro  umělecko-tvořivou  chráněnou  dílnu  dne  30.  10.  slavnostně  otevřeli

v Domově svatého Josefa v Žirči.  Zařízení, které je největším střediskem Oblastní charity
Červený Kostelec, pomáhá nemocným s roztroušenou sklerózou. Dílnám při slavnostním ce-
remoniálu mimo jiné požehnal farář Josef Suchár.

Rekonstrukce prostor, do nichž byla chráněná dílna umístěna, trvala pět měsíců a celá stav-
ba včetně DPH přišla na 5 milionů korun. Chráněné dílny slouží lidem se zdravotním hen-
dikepem. V současné době v nich pracuje jedenáct zaměstnankyň z královédvorského regionu
a dvě externistky. Jen jedna paní je vyučená švadlena, ostatní jsou samouci a jsou hrozně ši-
kovní. Výrobky musí být kvalitní, především, když se šijí například polohovací pomůcky.

Umělecko-tvořivá chráněná dílna v Domově svatého Josefa v Žirči vyrábí kromě polohova-
cích pomůcek také dětské hračky,  polštáře,  kapsáře,  tašky,  polštářky plněné pohankovými
slupkami ve tvaru zvířátek, která jsou určená pro miminka, nebo kojící polštáře. 

Černá kronika
Zloděj vzal ze stavby hliníkové lešení i drát. Neznámý zloděj o víkendu 2. 10. ukradl ze

stavby jednoho z obchodních domů pojízdné hliníkové lešení, kovovou nájezdovou rampu
a vázací drát. Zástupce poškozené společnosti vyčíslil škodu na necelých 49 tisíc korun.

Všímavá obyvatelka pomohla policistům. Díky všímavosti obyvatelky města byl v pátek
půl hodiny po půlnoci dopaden pachatel, který se vloupal do stánku poštovní novinové služby
v Legionářské ulici. Ze zásuvky stolu odcizil hotovost ve výši 1.291 korun. Z místa utekl, ale
vzápětí byl zadržen hlídkou policistů. Zloděj byl umístěn v policejní cele a musí své pro-
tiprávní jednání zdůvodnit.

Ve Dvoře byla odhalena varna pervitinu, zatčeno pět lidí.  Policie odhalila v jednom
zdejším rodinném domku výrobnu pervitinu. Z nedovolené výroby drog kriminálka obvinila
pět lidí, v případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení. Na dva zadržené dokonce soud uva-
lil vazbu. Kriminalisté na případu s krycím názvem „Badi” pracovali od začátku letošního
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roku. Drogu údajně vařila sedmatřicetiletá žena v podmínce, ke které byla odsouzena za před-
chozí drogový delikt. Žena dokonce několikrát zneužila k nákupu v lékárnách i náhodné bez-
domovce, protože k tomu bylo nutné předložit občanský průkaz. Zároveň se ženou drogu vy-
ráběl i stejně starý muž, jenž v domě také bydlel a už byl souzen za násilnou trestnou činnost.
Kvůli hrozbě, že by mohl být ozbrojen, byla nasazena zásahová jednotka. Obviněným byla
prokázána výroba a distribuce čtvrt kilogramu pervitinu. Většinu drogy prý obvinění spotře-
bovali sami, zbytek prodávali nebo poskytovali za odměnu za různé pomocné práce a opravy
na domě. V době zákroku byli v objektu další čtyři drogově závislí občané. Pro léky potřebné
k výrobě pervitinu jezdili do Polska. 

Zloděj odčerpal z aut 300 litrů nafty. Zatím neznámý zloděj se činil v noci ze středy
12. 10. na čtvrtek 13. 10. Ze dvou zaparkovaných nákladních motorových vozidel, která stála
na oploceném pozemku jedné z místních soukromých firem v Jaroměřské ulici, odčerpal více
než 300 litrů motorové nafty. Majitelé automobilů vyčíslili škodu na necelých 12 tisíc korun.

Vandal posprejoval omítku na prodejně. Omítka jedné z místních prodejen v Tyršově
ulici utrpěla pod rukama dosud neznámého pachatele. Ten ji totiž postříkal nesmývatelnou
barvou. Nápisy, které novodobý umělec po sobě zanechal, byly o rozměru několika metrů
čtverečných. Majitel vyčíslil škodu na 13 tisíc korun.
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Obrazová kronika měsíce října
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Při rekonstrukci náměstí se měnilo dopravní značení
Komenského ulice

Stejná křižovatka z pohledu Komenského ulice

Dopravní značení na náměstí před radnicí Ještě jeden pohled do Komenského z ulice Josefa Hory

Rekonstrukce náměstí do ulice Švehlovy, která
způsobila tyto změny dopravy

Rekonstrukce parovodu na horkovod u vrátnice ZOO
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Opravený dům č. p. 829 ve Sladkovského ulici Opravený dům č. p. 34 v ulici Josefa Hory

Palackého ulice: firma na plastová okna a asijské
bistro Saigon

Palackého ulice, kavárna CORSINI

Palackého ulice Autodíly Šorm, Nářadí a stroje pro
zahradu

Výstavba bytových jednotek v bývalých uhelných
skladech

Ovoce a zelenina a Potraviny v Havlíčkově ulici Rekonstrukce domu č.p. 882 v Máchově ulici
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Vystoupení dua SILO v Coutry saloonu na náměstí Den seniorů v Hankově domě uvedly starostka města a
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

Na Dni seniorů vystoupil Josef Zíma Na Dni seniorů se prezentovaly i spolky ve městě

Den seniorů – pohled do sálu Hankova domu Představení divadla Na Paloučku

Večer duchů v parku Schulzovy sady Večer duchů v parku Schulzovy sady
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Veteran Car Club uzavíral sezónu 2011 Veteran Car Club uzavíral sezónu 2011

Veteran Car Club uzavíral sezónu 2011

Veteran Car Club uzavíral sezónu 2011

Kolona aut na mostě Jana Palacha

Drakiáda na fotbalovém hřišti v Podharti Drakiáda na fotbalovém hřišti v Podharti
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Drakiáda na fotbalovém hřišti v Podharti

Panoramatický pohled na město v mírném mlžném oparu od vlakového nádraží


