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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Ve vlakové dopravě dochází ke konkurenci
Zákazníci na železnici se dne 26. 9. dočkali soukromého rychlíku v ČR. Poprvé vyjel na

trať žlutý vlak RegioJet ze skupiny podnikatele Radima Jančury. Kromě zmiňovaného Regio-
Jetu se hlásili další soukromníci, ale zatím licenci nedostali. RegioJet jezdí pouze na hlavních
tratích.

Rada České televize zvolila nového generálního ředitele
Česká televize má nového šéfa. Stal se jím sedmačtyřicetiletý Petr Dvořák, bývalý ředitel

TV Nova. Od radních dostal dvanáct hlasů z patnácti. Dvořák zná mediální svět, není však
propojen s personálními a zájmovými uskupeními uvnitř televize. Dobře vychází s politiky,
ale těžko si ho lze představit, jak poníženě přešlapuje v jejich předpokojích. Je přesvědčen, že
televize je instituce s velkým dopadem na společenské dění v zemi. 

Státní rozpočet prošel poslaneckou sněmovnou
Ve středu 21. 9. se na budoucím státním rozpočtu jednomyslně shodla vláda. Příští rok by

měl  stát  hospodařit  se  schodkem 105 miliard  korun.  Návrh  rozpočtu  na  rok  2012 počítá
s příjmy 1084 miliard a výdaji 1189 miliard korun. Návrh zohledňuje zvýšení snížené sazby
DPH v příštím roce z deseti na 14 procent a počítá i s platností dalších reformních zákonů při-
pravených koaliční vládou. 

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Vedení města ocenilo úspěch „olympioniků“
V pondělí 5. 9. se úspěšní

atleti setkali s vedením měs-
ta, které jim vyjádřilo podpo-
ru  a  poděkování  za  skvělou
reprezentaci  Dvora  Králové
nad Labem.

Z páté letní olympiády dětí
a  mládeže,  která  se  konala
22.–26.  6.  v  Olomouci,  při-
vezli  atleti  4  cenné  kovy.
Členka oddílu Sokola Vanesa
Godárová ve skoku vysokém
zlatou  medaili  výkonem
158 cm. Členové oddílu atle-
tiky Apolena Výborná 2. mí-
sto v hodu míčkem (61,44 m)
a  Ondřej  Hajnyš  bronzovou

medaili v běhu na 60 m (7,85 s) a zlatou medaili ve skoku dalekém (5,51 m).
Starostka města Mgr. Edita Vaňková a místostarosta Mgr. Dušan Kubica s medailisty a je-

jich trenérem Josefem Pospíšilem pohovořili o podmínkách pro sport v našem městě i o plá-
nech mladých sportovců do budoucna a předali úspěšné výpravě drobné věcné dary s přáním
dalších úspěchů.
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Zleva: Mgr. Dušan Kubica, Josef Pospíšil –trenér, Vanesa Godárová,
Apolena Výborná, Ondřej Hajnyš a starostka města Mgr. Edita Vaňková



Město opravilo dvě mateřské školy
Letní  prázdniny  využilo  město  k  opra-

vám  dvou  mateřských  škol.  Za  více  než
čtyři miliony korun došlo k rozsáhlým úpra-
vám na MŠ Slunečná. Především se jednalo
o zateplení celé budovy a výměnu oken. To
umožnilo zvýšit počet dětí, které letos bu-
dou školku navštěvovat, na 106 osob. Více
než tři  a  půl  milionu korun získalo město
z dotací Evropské unie. 

Druhou  školkou,  která  patřila  přes  léto
stavebníkům,  byla  mateřská  školka  Elišky
Krásnohorské,  která  má  novou  dlažbu,
kanalizaci a vodu. Náklady činily necelý je-

den milion korun. Kapacita školky je 112 dětí. 

Tour de Labe handicap
V sobotu  17.  9.  odstartovala  z Vrchlab-

ského náměstí (489 m n. m.) skupina cyk-
listů,  která  spolu  s handbikery  nejprve
vyjela  přes  Benecko  a  Zlaté  návrší
(1413 m n. m.)  k prameni  Labe.  V první
den Tour de Labe handicap + family byl vy-
tvořen výškový a rychlostní rekord, výjezd
z Vrchlabí  na  Zlaté  návrší  přes  Benecko
a Mísečky na handbiku (převýšení 1000 m)
za  necelé  4  hodiny.  Během  následujících
devíti dnů účastníci projeli více než 400 km
po  Labské  cyklotrase.  Druhá  etapa  vedla
18. 9. z Hostinného do Hradce Králové. Za-

stávku měla na přehradě Les Království. Na této zastávce byl přítomen i místostarosta Jan
Bém, který podepsal memorandum. Motto tour bylo: „Labská cesta pro všechny“. Poslední
den, v neděli 25. 9., vyjel peleton ráno od magistrátu z Ústí n. L., cílem této jízdy bylo ně-
mecké město Bad Schandau. 

Tyršovo koupaliště uzavřelo sezonu 2011
V neděli 4. 9. ukončilo letošní sezonu Tyršovo koupaliště, sezona skončila v důsledku před-

povědi nepříznivého počasí pro další období. 

Objevil se problém s nepřizpůsobivými občany
V Riegrově ulici kousek od malého kostelíčka se nastěhovalo několik rodin nepřizpůso-

bivých občanů. Dům je ve vlastnictví soukromé osoby. Začíná se objevovat vliv těchto lidí na
okolí. Bylo nutno odstranit kontejnery na tříděný odpad, které byly umístěny vedle domu pa-
na Říhy, protože se v nich začal objevovat i směsný odpad. Problémem se začíná zabývat
i radnice města.

Kamera v Riegrově ulici
Z důvodu zajištění vyšší ochrany bezpečnosti osob a majetku byla na začátku měsíce října

umístěna v Riegrově ulici ve Dvoře Králové nad Labem kamera městského kamerového do-
hlížecího systému. Jedná se o jednu z přenosných digitálních kamer s vlastním záznamovým
zařízením. Kamera se záznamem je v provozu nepřetržitě.
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MŠ Slunečná má novou zateplenou fasádu a nová okna

Skupina cyklistů v rámci Tour de Labe na přehradě Les
Království, čtvrtý zprava: místostarosta Jan Bém



Bezpečnostní situace ve městě
Vedení města Dvůr Králové nad Labem vnímá působení nepřizpůsobivých obyvatel velice

citelně. Všechny obyvatele města můžeme ubezpečit, že rozhodně žádným způsobem nepod-
porujeme jejich stěhování do města, neprodáváme těmto lidem žádné nemovitosti a už vůbec
nejsme žádným způsobem na  jejich  příchodu  motivováni.  Většímu stěhování  nepřizpůso-
bivých obyvatel do opuštěných objektů jiných vlastníků (například v lokalitě Slovany) zatím
nic nenasvědčuje. Chápeme vaše znepokojení, nicméně zatím se jedná o nepodložené infor-
mace. Dopředu můžeme obyvatele našeho města ujistit, že nebudeme takovouto aktivitu sou-
kromých subjektů v žádném případě podporovat. Věřte, že u nás nechceme být v situaci ně-
kterých obcí ze severu Čech.

Na řešení aktuální situace jsme reagovali založením „bezpečnostní“ pracovní skupiny. Ta je
složena vedle vedení města i ze zástupců městského úřadu (sociální pracovnice, přestupky),
Policie ČR, městské policie, školských zařízení i neziskového sektoru, který se problematice
také  věnuje.  Na  řešení  vzniklé  situace  spolupracujeme  i  s  jinými  městy  s  podobnými
problémy. Aktuálně jsme vydali 3 nové obecně závazné vyhlášky města (O zákazu konzuma-
ce alkoholických nápojů na veřejném prostranství, O ochraně nočního klidu, O zákazu provo-
zování výherních hracích přístrojů), jejichž dodržování budeme důsledně kontrolovat a v rám-
ci možností i postihovat. V těchto dnech probíhá v ulici Riegrova umístění dvou kamer měst-
ského kamerového dohlížecího systému, aby bylo možno monitorovat dění v lokalitě, zazna-
menat případné protiprávní jednání a posoudit skutečný stav bezpečnosti přímo na místě.

Velmi důležitá je ale v této oblasti i spolupráce veřejnosti. Netolerujte žádné protiprávní
jednání a každé takové jednání či pokus o něj oznamte prosím policejním orgánům (městská
policie, Policie ČR). Vše bude zadokumentováno a podle toho také následně řešeno. Vaše
oznámení se zároveň stane součástí statistik, které vypovídají o bezpečnosti v našem městě.

Město jako veřejný subjekt musí postupovat pouze v rámci stávajících zákonů. V tomto
smyslu se snažíme působit na naše zákonodárce, aby se danou problematikou zcela vážně za-
bývali. Starostové obcí potřebují mít na své straně takové zákony (sociální, hygienické,...),
prostřednictvím kterých by mohli chránit slušné občany měst a obcí.
Královédvorsko, 29. 9.

Vymyšlené loupeže 
K vyhrocení již tak napjaté situace může i v našem regionu přispět nezodpovědnost někte-

rých našich spoluobčanů. V průběhu minulého týdne zaprotokolovali policisté ze Dvora Krá-
lové nad Labem se svými kolegy ze Služby kriminální policie a vyšetřování Trutnov dva pří-
pady loupeží.

První z uvedených případů zadokumentovali muži zákona v pátek 23. 9. Třicetiletý muž
policistům sdělil, že byl ve středu 21. 9. v Husově ulici několika údery napaden skupinkou
Romů, kteří mu při uvedeném incidentu měli odcizit peněženku, finanční hotovost, osobní
doklady a balíček tabáku. Dále oznamovatel při „útoku“ utrpěl pohmoždění nosu a břicha. Lé-
kařské ošetření poškozený nevyhledal. Škoda byla v tomto případě vyčíslena na částku převy-
šující čtyři a půl tisíce korun.

Druhý případ zadokumentovali policisté v neděli 25. 9. hodinu po poledni. Na muže záko-
na se obrátil s žádostí o pomoc dvacetiletý mladík, který měl být v sobotu ráno 24. 9. na ulici
5. května přepaden třemi mladými Romy. „Útočníci“ měli mladíka připravit o finanční ho-
tovost a oděvní svršek. V tomto případě byla škoda vyčíslena na částku převyšující 3 tisíce
korun.

Policisté v obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinů
loupež. Po získání prvotních informací muži zákona provedli ohledání místa činu a začali oba
případy intenzivně vyšetřovat. Loupežné přepadení, které se mělo odehrát v sobotu ráno, bylo
objasněno během několika hodin. Trutnovští kriminalisté ve spolupráci s policisty ze Dvora
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Králové nad Labem šetřením zjistili, že si mladík celý případ vymyslel. Získané informace
o návštěvách místních restauračních zařízení a diskoték byly sice pravdivé, loupežné přepa-
dení se ale neodehrálo. Požití velkého množství alkoholických nápojů vedlo k tomu, že si
mladík nepamatoval, kde si své věci odložil.  Po příchodu domů bylo přece mnohem lehčí
matce vysvětlit, že o věci přišel při přepadení, než aby přiznal pravdu. Při prošetřování druhé-
ho případu, ke kterému mělo dojít ve středu ráno, policisté zjistili, že byl rovněž výplodem
bujné fantazie oznamovatele.  Oba případy budou v nejbližších hodinách policejním komi-
sařem odloženy z důvodu, že ve věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu.

Co je to vlastně loupež? Trestní zákoník hovoří jasně, jedná se o zločin, při kterém pachatel
proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci.
Takové osobě může být soudem uložen trest odnětí svobody až na deset let.
Policie  České  republiky v Trutnově by chtěla  tímto  článkem uklidnit  všechny občany na
Trutnovsku,  zejména  potom obyvatele  Dvora  Králové  nad  Labem,  s  tím,  že  k  žádnému
přepadení, které by neslo známky loupeže, v poslední době nedošlo.

Desítky  policistů,  kteří  se  podíleli  na  vyšetřování  „smyšlených“  případů,  mohli
v  inkriminované  době  pracovat  na  objasňování  aktuální  majetkové  či  jiné  trestné
činnosti.
Webové stránky města Dvůr Králové n. L., 29. 9., nprap. Udo Ertner, vrchní inspektor

Začala třídenní podpisová akce, kterou pořádala Safari Archa 2007 
V tričkách s nápisem „Odvolejme vedení zoo“ zahájilo sdružení Safari Archa 2007 třídenní

protestní petiční akci za odvolání vedení zahrady v čele s ředitelkou RNDr. Danou Holeč-
kovou. Sdružení si na náměstí T. G. Masaryka pod podloubím u staré radnice postavilo stolek,
u něhož mohli lidé podepsat petici. V rámci protestní akce si navíc sdružení nechalo vyrobit
9700 letáků s textem „Odvolejme ředitelku zoo“, které pošta roznesla do schránek. Do zoo
chodí méně lidí, ubývá i zvířat 

Roman Komeda, předseda Safari Archa 2007, pořádání akce odůvodnil: „Zahrada přestává
plnit  svou základní  funkci,  tedy být  pro veřejnost,  a  to  nejen  v Královéhradeckém kraji.
Předražené vstupné odradilo řádově několik tisíc lidí. Ti, kteří zde letos byli, navíc na různých
sociálních sítích píší, že už se do Dvora nevrátí. A to přímo souvisí s vedením zoo.“ Na otáz-
ku, zda sdružení má k dispozici nějaké výsledky návštěvnosti, které by toto tvrzení potvrdily,
Komeda uvedl, že vedení zoo, ani pracovníci propagace nesdělí, kolik přišlo do zahrady ná-
vštěvníků. „Tyto informace jsme tedy získali neoficiální cestou. Navíc i podle obsazenosti
okolních parkovišť do zahrady jezdí méně lidí. Náš odhad je, že návštěvnost klesla o třetinu,“
potvrdil Komeda. 

Dalším důvodem petice za odvolání vedení je úbytek velkých kopytníků, kteří se ze zahra-
dy odvezli. Tím třetím potom loňské vystoupení dvorské zahrady z organizace EAZA, jež je
vlastníkem některých zvířat. 

Zoologická zahrada prostřednictví mluvčí Jany Myslivečkové vzkázala, že se k akci nebude
vyjadřovat. 

Petice není osobní mstou. Proti jednání Romana Komedy často zaznívají hlasy, že se pouze
mstí ředitelce RNDr. Daně Holečkové za to, že byl ze zahrady odejít. To však popírá. „Tato
otázka mě vždy pobaví. V zoo jsem pracoval na oddělení propagace a pro zahradu jsem žil,
zvířata jsem miloval. Přistěhoval jsem se do Dvora, aby i moje děti navštěvovaly zoo a nikdy
jsem k tomu nebyl lhostejný. Za úpadek zahrady může vedení v čele s ředitelkou. Ale není to
osobní msta.“ 

Petici zatím podepsalo přes tisíc lidí: „Do sdružení došlo 1200 podpisů. Očekáváme, že se
připojí další, proto všichni lidé ve Dvoře mají možnost se vyjádřit. Problematika zoo se týká
především města, ale je to regionální zahrada, takže petici podpořili i  lidé ze všech koutů
republiky. Na našich webových stránkách je hlasování, zda lidé souhlasí s odvoláním vedení
zoo,“ poznamenal Komeda. 
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Prohlédli si továrnu na umělé trávníky 
Hotel Safari hostil od 20. do 23. 9. Asociaci krajů ČR pro oblast školství. Zástupci asociace

jsou představitelé krajů zodpovědní za školství, mládež a tělovýchovu, pozval je generální ře-
ditel Ing. Jiří Hlavatý k návštěvě největší české textilky Juta, která vyrábí umělé trávníky. Ty
se požívají při výstavbě víceúčelových školních hřišť.

Socha sv. Františka Xaverského bude restaurována
Řád svatého Huberta začal pečovat o sochu sv. Františka Xaverského, kulturní památku za-

psanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. 27212/6-3762. Socha sv. Františ-
ka Xaverského se nachází na pozemku p. č.  208/2,  Mlýnský kopec,  v katastrálním území
Zboží u Dvora Králové, tj. u silnice mezi Žirčí a Zbožím. Na základě odborného posudku byla
socha sejmuta a převezena do dílny restaurátora, akademického sochaře Karla Krátkého do
Pardubic, kde bude zrestaurována. Údržbové práce jsou prováděny ve spolupráci a s finanční
podporou pana Josefa Pišty a pana Josefa Mádleho mladšího. 

Královédvorsko, 30. 9., Ing. Táňa Nováková, MěÚ ŠKS

Mistrovství České republiky v požárních disciplínách CTIF
V sobotu 24. 9. se na stadionu pod Hankovým domem konalo mistrovství České republiky

v klasických disciplínách CTIF v požárním útoku (nasucho) a ve štafetovém běhu s překáž-
kami. Akci pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s HZS Králové-
hradeckého kraje a zúčastnilo se jí 19 družstev mužů i žen sborů dobrovolných hasičů z Čes-
ka,  tři  týmy z Německa, jedno z Rakouska a družstvo profesionálních hasičů Královéhra-
deckého kraje. 

Výsledky MČR kategorie SDH muži, třída A: 1. Zibohlavy, 2. Vlčnov 1, 3. Michálkovice.
SDH ženy, třída A: 1. Vlčnov, 2. Chlumec nad Cidlinou, 3. Písková Lhota. SDH muži, třída B:
1 Vlčnov. SDH ženy, třída B: 1. Nová Paka. Kategorie profesionálních hasičů: 1. HZS Krá-
lovéhradeckého kraje. Zahraniční účastníci: 1. Rakousko. 

Společenská rubrika
Noví občánci

V září se v našem městě narodilo 15 občánků, z toho 7 chlapců a 15 děvčat.

Sňatky
V měsíci září uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem sňatek tito snoubenci:
Michal  Bartoš  a  Lucie  Hladíková  –  10.  9.,  Petr  Tomek  a  Veronika  Skalická  –  24.  9.

Na zámku Kuks uzavřeli sňatek:
Jiří Šilhavý a Petra Hojná – 3. 9., Jan Jakl a Dominika Šecová – 16. 9., Antonín Marek a

Pavlína Špičková – 17. 9., Jiří Havelka a Irena Jiřičková – 17. 9., Tomáš Buka a Lenka Víz-
ková – 17. 9.  Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.  NKR, 10/2011

Úmrtí
V měsíci září zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 22 lidí, z toho bylo 13 dvorských ob-

čanů, 3 muži a 10 žen.

Komise pro občanské záležitosti
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v září 28 občanů

s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 2 manželské páry stříbrnou svatbu a 6 zla-
tou  svatbu.  Na Staré  radnici  bylo  slavnostně  přivítáno  11  novorozených  občánků  našeho
města.
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KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení
Zahájení kurzů tance pro rok 2011

V sobotu 3. 9. byly zahájeny kurzy společenského tance, které vedou taneční mistři Luboš
Štěp a Jitka Štěpová. Tanečníci byli rozděleni do dvou skupin.
Cvičení pro ženy – powerjóga

V pondělí 5. 9. začalo pravidelné cvičení pro ženy: powerjóga, aerobic. Cvičení vedla Dáša
Hloušková.

Koncert KPH
Ve čtvrtek 15. 9. se uskutečnil 394. kon-

cert KPH. Na koncertě vystoupil pár cellis-
tů: koncertní mistr Gottfried Greiner a Petra
Machková Čadová pod názvem Dva cello –
collegen.
Taneční kurzy pro manželské páry

V  neděli  11.  9.  byly  zahájeny  taneční
kurzy pro manželské páry a taneční dvojice.
Kurzy vedli taneční mistři Miroslav a Vla-
dimíra Francovi.

Divadelní představení – Veselé paničky Windsorské
Ve čtvrtek 22. 9. uvedlo Slezské divadlo

Opava  v  režii  Vlastimila  Pešky  divadelní
hru  Wiliama  Shakespeara  Veselé  paničky
Windsorské. Jedná se jednu z nejhranějších
divadelních komediálních her Shakespeara.
Tradiční Svatováclavské posvícení 
doplnil Den spolků 

Letošní  Svatováclavské  posvícení  v  so-
botu  24.  9.  bylo  letos  spojeno  se  Dnem
spolků. Akci uspořádalo město ve spoluprá-
ci s Hankovým domem a pivovarem Tam-
bor.  Dopoledne  se  prezentovaly  místní

spolky, jako například: klub kaktusářů, Veteran Car Club, svaz chovatelů drobného zvířectva
a nechyběli skauti a členové klubu tu-
ristů.  V dalším programu vystoupily
například  mažoretky  ZÚŠ,  pěvecké
sbory Carpe Diem a Záboj nebo lout-
kové divadlo Klíček.

Odpolední  program  posvícení
zpestřily  koncerty  královédvorských
skupin  Phobos  a  Wostruha  či  show
Jardy Hypochondra, nebo kapela Le-
ty Mimo. Hvězdou večera byla kape-
la Děda Mládek Illegal Band. 

Během  dne  si  mohli  návštěvníci
zakoupit různé řemeslné výrobky, děti se zabavily na řadě připravených atrakcí.
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Pohádka O pejskovi a kočičce
V úterý 27. 9. uvedlo hradecké loutkové divadlo Drak pohádku pro děti mateřských škol

a I. ročníky základních škol známou pohádku Josefa Čapka O pejskovi a kočičce.

Světová premiéra skladby Severská ukolébavka
V neděli 11. 9. se uskutečnila v kostele sv. Jana Křtitele světová premiéra skladby Severská

ukolébavka od předního českého hudebního skladatele Ilji  Hurníka. Skladbu věnoval Krá-
lovédvorskému chrámovému sboru, které vede Vít Havlíček. Akce byla pod záštitou pražské-
ho arcibiskupa Dominika Duky a starostky města Mgr. Edity Vaňkové.

Městské muzeum
Salón mladých výtvarníků – Colportante Artisti Asociáli

Od 3. 9. do 9. 10.  probíhal ve Špýcharu městského muzea salón královédvorských vý-
tvarníků pod názvem Colportante Artisti Asociáli, kteří představili novinky ze své tvorby.
Výstava – Plakáty proti rasismu, xenofóbii, intoleranci a šikaně

Od 15. 9. do 9. 10. byla ve výstavní
síni Staré radnice výstava plakátů stu-
dentů  propagační  grafiky  Vyšší  od-
borné  školy  grafické  v Praze.  Práce
mladých výtvarníků byly možná tro-
chu provokující, ale snad vedly k za-
myšlení nad těmito závažnými spole-
čenskými  jevy,  kterými  rasismus,
xenofobie, intolerance a šikana beze-
sporu jsou. 

Loutkové divadlo Zvoneček
V  neděli  dne  25.  9.  změnilo

Volfovo  rodinné  loutkové  divadlo
svůj název na divadlo Zvoneček. Loutkové divadlo od pana Ing. Zdeňka Volfa převzal pan
Tureček. Loutkové divadlo uvedlo pohádku pro nejmenší s názvem Na stříbrné pavučině.

Městská knihovna Slavoj
Oslava 130 let od vzniku Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a  
předávání ocenění  Osobnost města roku  2010

Městská knihovna Slavoj oslavila v září krásné 130. narozeniny. Při příležitosti tohoto jubi-
lea  byl  15.  9.  křest  sborníku  Městská  knihovna  Slavoj  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem
1881– 2011. Zajímavá publikace o osudech knihovny, založené v roce 1881 z popudu spolku
Slavoj. Sborník vznikl za finančního přispění Města Dvora Králové nad Labem, Královéhra-
deckého kraje a tiskárny Arpa, kterým touto cestou také velice děkujeme.

Kniha komplexně shrnuje stovky informací o Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové
nad Labem od jejího vzniku až po současnost. Podobná publikace vyšla naposledy ve čtyřicá-
tých letech minulého století. 

Křest knihy byl součástí slavnostního večera, na kterém byla na programu přednáška k Ru-
kopisu královédvorskému, uvedená Ing. Jiřím Urbanem z České společnosti rukopisné. Celý
slavnostní večer byl prokládán zpěvem slečny Šárky Hulíkové. Akce byla zakončena rautem
a společenskou konverzací v příjemných prostorách literární čajovny knihovny Slavoj.
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Součástí programu bylo vyhlášení Osobností města Dvora Králové nad Labem za rok 2010.
Pamětní list, stříbrnou pamětní minci a další upomínkové předměty předala starostka města
Mgr. Edita Vaňková. Ocenění byli:       

Vít  Havlíček,  v kategorii hudba,  hudební  dílo,  je  výraznou  osobností  hudebního života
v našem městě. Zasloužil se o několik významných počinů zejména v oblasti duchovní hudby.
Z posledních můžeme jmenovat například nedělní koncert 11. 9. v kostele sv. Jana Křtitele
s premiérou skladby Severská ukolébavka od Ilji Hurníka (v roce 2009 zde zazněla premiéra
skladby Zvony předního českého hudebního skladatele Otomara Kvěcha). Vít Havlíček zalo-
žil  a  vede  Královédvorský  chrámový  sbor  a  orchestr  a  zároveň  se  podílí  i  na  dnes  již
pravidelném cyklu koncertů v době adventu. 

Jana Růžičková byla oceněna za společensky významnou veřejnou činnost. Většinu svého
profesního života strávila v „oční škole“, kde působila jako sanitární pracovnice a později ja-
ko učitelka. Návrh na udělení ceny byl podán za dlouholeté působení v pěveckém sboru Zá-
boj, kde je paní Jana Růžičková od roku 1967. V roce 2000 byla zvolena do funkce předsed-
kyně  spolku  a  tuto  činnost  vykonává  dodnes.  Trvale  se  stará  o  dramaturgii,  připravuje
a přednáší průvodní slovo při koncertech a řídí práci členů výboru spolku. 

Antonín Blaha si převzal ocenění v kategorii sportovní výkon – jednotlivci, dospělí. Pan
Blaha patří k výkonnostní špičce radioamatérů v České republice. Po dlouhá léta se pohybuje
ve všech tabulkách radioamatérů na prvních místech. V současné době má potvrzená spojení
s 335 zeměmi světa. V loňském roce se Antonín Blaha stal prvním Čechem, který se dokázal
navázat spojení se všemi 3077 okresy USA. Jde o téměř čtyřicetiletou systematickou práci na
amatérských pásmech. 

Petr  Kocmánek  byl  oceněn
v kategorii trenér-cvičitel. Je za-
kladatelem a hlavním trenérem
sportovního  klubu  Karate-Do
Dvůr Králové nad Labem, který
v našem městě  působí  od  roku
1995. Karate se věnuje od roku
1985.  Pod  jeho  vedením  se
mnoho  dětí  ze  Dvora  Králové
nad  Labem  a  okolních  obcí
účastní  nejen  tuzemských,  ale
také  zahraničních  seminářů
a soutěží, kde reprezentují i na-
še město a dosahují  výborných
výkonů.

Gabriela Vognarová získala ocenění v kategorii sportovní výkon – jednotlivci, mládež do
18 let. Již jako osmiletá začala střílet ze vzduchové pušky a následně z malorážky ve spor-
tovně střeleckém klubu na střelnici v Nových Lesích. Za všechny významné sportovní úspě-
chy připomeňme fantastický úspěch na Olympijských hrách mládeže v Singapuru, kde si Gá-
bina vystřílela druhé místo v disciplíně vzduchová puška a získala tak pro Českou republiku
historicky první stříbrnou medaili z této velké soutěže.       

Slavnost klíčování aneb zachraňte Knihománii
Ve dnech 19. 9. až 30. 9. byl připraven program pro žáky 2. tříd ZŠ Dvora Králové, kteří

měli prokázat znalost písmen a čtení. Pokud děti “rozklíčují” připravené zkoušky a podaří se
jim vysvobodit čestným způsobem princeznu Pohádku, obdrží certifikát a svůj vlastní kou-
zelný klíč, kterým pak otevřou všechna další tajemství knížek.

Smutní  obyvatelé  království  Knihománie  se  těší  na  návštěvu  všech  loňských  prvňáčků
a prosí je o pomoc s bojem proti strašnému netvoru Nečterádovi. Podaří se statečnému rytíři
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Zleva: Petr Kocmánek, Jana Růžičková, starostka města
Edita Vaňková, Gabriela Vognarová, Vít Havlíček a Antonín Blaha



Komiksovi  vysvobodit  z říše Analfabetie krásnou princeznu Pohádku, nebo zvítězí hloupý
zloduch Nečterád a v literárním království Knihománie zavládne tupost? Spolu se skřítkem
Slavoušem určitě rozluští tajnou šifru a vyčtou v moudré knize jak to udělat, aby vzdělanost
zvítězila nad hloupostí a princezna nezůstala na věky ve spárech krutého Nečteráda.

Kniha „Vzpomínky starosty“ vyšla poprvé česky
Příspěvkem k poznání válečného roku 1866 je vydání útlé publikace Osmdesát dnů v prus-

kém zajetí a bitva u Trutnova 27. června 1866. Sepsal ji tehdejší starosta Hieronymus Roth
a první vydání spatřilo světlo světa již o rok později.  Poutavé líčení zaznamenalo značný
úspěch a dočkalo se v následujících letech ně-
kolika  vydání,  v  Trutnově  naposledy  v  roce
1899. Vždy však v německém jazyce. Nyní, dí-
ky Muzeu Podkrkonoší, vyšlo také česky. 

Slavnostní  křest  a  první  představení  ve-
řejnosti  se  konalo v září  2011 rámci  zahájení
Dnů evropského dědictví na Krakonošově ná-
městí. Autorem překladu je královédvorák Pa-
vel Tschiedel, který na něm s přestávkami pra-
coval 10 let. 

ZOO Dvůr Králové
Významný úspěch chovatelů v zoo –
narození druhého mláděte žirafy okapi

Ve čtvrtek 8. 9. se v ZOO Dvůr Králové na-
rodilo druhé mládě pralesní žirafy okapi. Porod
bylo  možno sledovat  na  internetovém portálu
ČRo Hradec Králové.

ŠKOLY

ZŠ Schulzovy sady
Po stopách čokolády

V úterý 13. 9. se vydali žáci některých tříd 1. stupně do DDM Jednička na neobvyklou vý-
pravu za poznáním čokoládové šifry. V DDM se seznámili s indiánskou historií čokolády, jak
a z čeho se vyrábí a jaké druhy vlastně existují. Následovala praktická část, kdy si každý žák
vyrobil vlastní čokoládu. Na závěr byla zkouška v ochutnávání a poznávání čokoládových vý-
robků. 

ZŠ Strž

Nová počítačová učebna
Dne 19. 9. mohli vstoupit žáci školy do nové počítačové učebny. Škola se rozhodla změnit

uspořádání počítačové učebny, hlavně změnou nových počítačů a jejich rozmístěním. Učebna
tak bude lépe vyhovovat výukovým nárokům.

Gymnázium a středoškolský pohár Corny
V průběhu září se uskutečnila středoškolská soutěž – Atletický pohár Corny 2011. Pořada-

telství se na výbornou ujala místní SŠIS. Poháru se účastnila dvanáctičlenná družstva dívek
a  chlapců,  která  soutěžila  ve skocích  dalekém a  vysokém,  vrhu  koulí,  bězích  60/100  m,
200/400 m, 800/1500 m (dívky/chlapci) a štafetě 400, 300, 200 a 100 m. 
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Okresního kola se gymnázium účastní pravidelně, letošní ročník se jim velmi vydařil a je-
jich práce se zúročila v postupu chlapců i dívek. V krajském kole navíc děvčata vybojovala
druhé místo s takovým bodovým ziskem, který dával naději na postup do republikového finá-
le! Po součtu všech krajů jim však zelená postupová karta unikla o pouhých 150 bodů.

SPORT

Kopaná
Divize

V neděli 4. 9. hrálo divizní A ve Velimi a napodobilo družstvo B, vyhrálo 7:0, poločas 4:0.
V neděli 11. 9. Dvůr Králové A - Nová Paka 0:0. 
V neděli 18. 9. FK Pěnčín/Turnov – Dvůr Králové A 1:2, po poločase Dvůr prohrával 0:1,

ale otočil utkání na 2:1.
V neděli 25. 9. ztratili dvoráci na svém hřišti bod za remízu 1:1 s Mšenem.

Krajský přebor
V sobotu 3. 9. rozstřílelo „béčko“ na dvorském stadionu Polici n. M. 7:1, poločas 4:1.
V sobotu 10. 9. Olympia HK – Dvůr Králové B 1:1.
V sobotu 17. 9. Dvůr Králové B – SK Týniště 2:0. B-tým porazil lídra soutěže.
V sobotu 24. 9. dvorské „béčko“ přivezlo z Lázní Bělohrad jen bod za remízu 3:3.

Házená
Pohárové utkání končí ve 2. kole

Stejně jako vloni, tak i letos skončilo dvorské mužstvo v poháru v druhém kole, hráči pod-
lehli v Pardubicích 27:22 (13:12).

Začala házenkářská liga
První utkání v Praze na Chodově házenkáři prohráli 25:28.

Softbal
Titul po čtvrté za sebou pro děvčata ze Dvora Králové nad Labem

Ve  dnech  16.–18.  9.  se  na  dvou  soft-
ballových hřištích na Hrubých lukách usku-
tečnil  finálový  turnaj  o  titul  Mistra  ČR
Extraligy žákyň do 13 let v softballu. Nej-
lepších  8  týmů,  které  se  po  předchozích
turnajích 3 x v Praze, Ostravě a Ledenicích
probojovaly až do finále, se utkalo za pří-
jemného  podzimního  sluníčka  v areálu
v našem městě. 

Děvčata ze Dvora Králové postupně de-
klasovala ve skupině hráčky ZŠ Jana Weri-
cha z Prahy 7:0, Ledenic 11:0, Joudrs Praha

11:0, Arrows Ostrava 6:0 a pražské Krče 12:0. Postup do semifinále tak byl hračkou. V se-
mifinále se děvčata utkala opět s Joudrs Praha a po vítězství 11:0 postoupila zaslouženě do fi-
nále. Ve finále děvčata porazila ostravský Arrows 3:0 a zaslouženě zvítězila.

Nejlepší nadhazovačkou byla vyhlášena Apolena Výborná  – Dvůr Králové, nejlepší pál-
kařkou Julie Coufalová  –  Joudrs Praha, nejužitečnější hráčkou Tereza Kubicová  –  Arrows
Ostrava. Slavnostního předání medailí, pohárů a cen oceněným hráčkám se ujali: místosta-
rosta Dvora Králové Jan Bém, sekretář ČSA Vojtěch Albrecht a ředitel Extraligy žákyň 2011
Alan Výborný. 
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Sokol
Evropské atletické hry v Brně absolvovaly sokolky úspěšně

Ve dnech 13 –14. 9. se konaly v Brně Europen Athletic Kids Games, na kterých nechyběla
ani výprava dvorských sokolských atletek.  Závodů se zúčastnilo  celkem 900 dětí  ve věku
9–15 let z 80 oddílů deseti zemí Evropy. Vanesa Godárová opět předvedla, že ve výšce umí
a vyhrála ji ve své kategorii 13letých výkonem 152 cm. Desetiletá Jana Holubcová získala
bronzovou medaili v hodu míčkem výkonem 30,10 m. Dále přidaly atletky jedno čtvrté místo
a několik dalších míst již bez medailí. Děvčata se v Brně neztratila a kromě pěkných výsledků
si přivezla i mnoho dalších zážitků a zkušeností.
Sokolská štafeta vyběhla ze Dvora Králové nad Labem

V pátek 23. 9.  odpoledne vyběhla
jedna ze štafetových větví, které jsou
součástí  připravovaného  XV.  Vše-
sokolského sletu v roce 2012 v Praze.
Královédvorští  sokolové  vyběhli  se
štafetovým kolíkem od tělocvičny na
Wolkerově  nábřeží.  První  členkou
štafety  byla  sokolka  sestra  Vítová,
která předala štafetu nejmladší sokol-
ce a pak následovaly předávky štafety
mezi mládeží. V Heydukově ulici pře-
dali běžci štafetu sokolům na kolech,
kteří spolu s doprovodným autem vy-
zdobeným sokolskou vlajkou, pokra-
čovali  do Jaroměře,  kde byla  štafeta
předána  do  rukou  starosty  jaroměř-
ského Sokola Jakuba Kubiny.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Proběhlo rodičovské setkání v Lesním klubu
V Lesním klubu občanského sdružení FURT VENKU!! proběhlo dne 21.  9.  rodičovské

setkání. Zájemci z řad rodičů přišli na místo, kde dětí tráví svůj odpolední čas s lektory. Měli
možnost dozvědět se informace o činnosti a organizaci občanského sdružení FURT VENKU!!
a seznámit se s lektory Lesního klubu. 

Lesní klub je určen pro děti ve věku 3– 7(8) let, děti tráví každou středu odpoledne svůj čas
v přírodě, a to za každého počasí v doprovodu 2 lektorek. Lesní klub je členem Asociace
Lesních mateřských škol ČR.

ZAJÍMAVOSTI

Uplynulo 10 let od teroristického útoku na „dvojčata“ v New Yorku
V neděli 11. 9. uplynulo 10 let od teroristického útoku na obchodní centrum v New Yorku.

Na tuto tragickou událost vzpomíná královédvorák Tomáš Otradovský, který v té době byl ve
Spojených státech. Výstup na „dvojčata“ byl ohromným zážitkem.

Úterý 11. 9. 2001 mělo být dnem, kdy se podruhé podívám do New Yorku. Kvůli tragédii na
Manhattanu ale z plánované cesty sešlo.
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Starosta Sokola Dvůr Králové Jiří Damianidis předává
štafetový kolík sestře Ludmile Vítové



„Prosím tě, okamžitě se nám ozvi, jak to jen trochu bude možný!“ Slova, kterými před dese-
ti lety začínal netradiční email od rodičů asi jen stěží někdy zapomenu. Psali jsme si takřka
ob den, popisoval jsem zážitky z dětského kempu Kindering v blízkosti amerického městečka
Hopewell, kde jsem pracoval ještě s několika spolužáky a další kupou Čechů.

Byly to pro mě prodloužené prázdniny, na něž bych tak jako tak nikdy nezapomněl. Poprvé
za „velkou louží“, první let dopravním letadlem, úvodní zkušenosti s jiným světem a v nepo-
slední řadě poprvé na utkání slavné NHL.

Po necelých dvou měsících čištění bazénu,
což byla v kempu má každodenní práce, jsem
den po oslavě narozenin (8. srpna) s kamará-
dem ze Slovenska vyrazil prvně do New Yorku.
Dlouho plánovaných 35 mil vlakem uteklo ja-
ko  voda  a  z  hlavního  nádraží  nevedly  naše
první kroky nikam jinam, než na mrakodrapy
Twins,  aneb  světově  známá  „dvojčata“
v komplexu World Trade Centra. Sto deset pa-
ter výtahem, následná projekce a při ní virtu-
ální  vyhlídkový  let  napříč  celým  Manhat-
tanem.  Poté  následoval  bonbónek  v  podobě
výstupu na střechu, jež byla vrcholem 417 met-
rů vysoké budovy. Kdo by v té chvíli tušil, že
budeme jedněmi z  posledních turistů,  kterým
se něco podobného poštěstilo.

Podruhé jsem se do New Yorku měl vydat
právě v úterý 11. září. Šéf naší pracovní skupi-
ny chtěl  pomoci vystěhovat jakousi kancelář.
Nakonec ale z toho sešlo.

Vstávali  jsme ten den později  a po deváté
hodině ranní měli vyrazit. Když ale na snídani
kolega vyprávěl, že se v New Yorku něco děje,
spěchali všichni k televizím. To, co jsme viděli,
byla katastrofa. Už v přímém přenosu jsem na
stanici CNN sledoval, jak do druhého z hoří-
cích mrakodrapů naráží další letadlo a teprve

několik desítek minut poté nazvali Američané věci správným jménem. V té době už byly všech-
ny příjezdové cesty na Manhattan uzavřené, a tak byla passé i naše plánovaná cesta.

Jelikož jsem měl přístup k počítači, psal jsem ihned domů, co že se v USA děje. Vůbec mě
v té chvíli nenapadlo, že zde zprávy z New Yorku běží v přímém přenosu. To mi došlo teprve
po odeslání dlouhého povídání a přijetí výše zmíněného emailu od rodičů.

Ve Spojených státech jsem následně vydržel ještě něco málo přes měsíc. Do New Yorku
jsem se podíval jednou na onu NHL v Madison Square Garden a podruhé při odletu domů. Už
je to deset let, ale se spolužáky si nezapomenutelné léto 2001 často připomínáme. „Dvojčata“
byla tím nejkrásnějším, co jsme na Manhattanu viděli, a já jsem hodně zvědav na budovu, kte-
rá se momentálně staví a snad brzy by je měla připomínat.
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Tomáš Otradovský a za ním ještě stojí
obchodní centrum "dvojčata"



Vzpomínky Mgr. Dušana Kubici na 11. září v New Yorku
Je úterý 11. září 2001, 6:30 ráno. Zvoní budík a já vstávám. Nic nenasvědčuje tomu, že na

dnešní den nezapomenu do konce života a spolu se mnou asi nikdo na světě. Cítím se v poho-
dě a těším se, co mi den přinese nového – nové lidi, nová anglická slovíčka. 

Mám za sebou 3 měsíce především pracovního pobytu v New Yorku. Pomáhám v jednom
malém občerstvení (tzv. Deli) na kraji New Yorku. Nejen prací živ je člověk, takže neděle vě-
nuji ochutnávání velkého jablka, jak se New Yorku někdy říká. Nedávno jsem byl s přáteli na
Empire State Building. Z necelých 400 metrů je pohled na dolní Manhattan, Twin Towers
a všechny ostatní mrakodrapy opravdu fascinující. Té výšky bylo dost. Dvojčata si nechám na
někdy příště, však mně neutečou. Jak jsem se mýlil….

V 6:45 sedám na kolo, abych byl v 7 hodin v práci. Jedu zkratkou přes park a hřiště, projíž-
dím okolo velkého parkoviště u vlakového nádraží. To se v tuto dobu začíná plnit auty. Právě
ta budou patřit k mým největším emočním zážitkům. Jejich majitelé jsou z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí a v našem Deli si pravidelně kupují snídani a pokračují vlakem na dolní část
Manhattanu. Řada z nich pracuje ve Světovém obchodním centru. Tam má mnoho svých kli-
entů i  můj domácí Larry (Slovák Laco).  Limuzínou Lincoln je rozváží na různá obchodní
jednání. Dnes si udělal volno, jak prozíravé… 

Cola,  Fanta,  Nestea... doplňuji zboží do všech regálů. Tom, majitel podniku, je se mnou
snad spokojen, všichni zákazníci mají co pít, ještě si kupují kafe, bagety a sendviče a pokraču-
jí na vlak směr Manhattan. Panuje dobrá nálada, všichni šprýmují, tak jako každý den. Zá-
kazníci se s obsluhou velmi dobře znají, vídají se každý den. Já se svou chatrnou angličtinou
většinou prohodím jen pozdrav. Teď do skladu a připravit objednávku nového zboží. Po 9. ho-
dině se z občerstvení ozývá nezvyklý hluk. Co je? Něco jsem špatně doplnil? Že bych tam dal
málo Coly light? Jdu se raději podívat. Všichni rozhazují rukama, kroutí hlavou, hlasitě mluví
jeden  přes  druhého.  Ničemu  nerozumím.  Nechápavě  koukám  na  Viktora,  kamaráda
z Uzbekistánu, který se mi snaží vysvětlit, že se něco děje na dvojčatech, snad do nich vrazilo
nějaké malé letadlo. Moc to nechápu, jsem klidnější, že jsem nepopletl doplňování zboží. Jdu
zase v klidu do skladu. Hluk z občerstvení pomalu utichá. Asi po půl hodině je ale najednou
zase hrozné ticho. To je ještě divnější, jdu se zase podívat. Boss Tom, chlap jak hora, jen stojí
se strnulým výrazem v obličeji a klepe se, stejně tak lidé okolo. Tiše poslouchají rádio. Já ro-
zumím jen málo a nedává mi to žádný smysl. Nějaký boeing narazil do dvojčat. Co je to za bl-
bost, ta moje angličtina je fakt hrozná. Tahám za rukáv zase Viktora. Snaží se mi situaci vy-
světlit, nechápavě kroutím hlavou, to přece není možný. Raději bere papír a něco kreslí, dvoj-
čata a z nich kouká velké letadlo. Cože? Tuhle informaci mi prostě mozek nebere, nechci tomu
věřit. To, co ale vidím ve tvářích a v gestech všech lidí okolo, nasvědčuje něčemu hroznému.
Pomalu mi začíná docházet, že je situace opravdu vážná. Všeobecné mlčení najednou přeruší
výkřiky, lidé se chytají za hlavu, najednou všichni brečí. Viktor se mi snaží vysvětlit, že spadlo
jedno z dvojčat. Vše si skládám dohromady, ale odmítám věřit. Boss nás všechny posílá domů.
Zase jedu přes to parkoviště, je úplně plné, snad stovka aut. Většina z nich tu zůstane ještě
dlouho, jejich majitelé pracující ve dvojčatech se pro ně již nikdy nevrátí. Vyjedu z parku, všu-
de houkají hasičská auta, kouknu před sebe, nad Manhattanem vidím obrovský mrak, vypadá
fakt zlověstně. Přejíždím silnici a jsem doma, rychle k televizi. Larry tu sedí se zděšeným po-
hledem na obrazovku. Komentáři v televizi moc nerozumím, ale trosky dvojčat vypovídají o
všem. Stále mi však nedochází souvislosti. Tohle si nedokázal představit snad nikdo na světě
ani v nejčernějších představách. Emoce se mnou cloumají. Od obrazovky nedokážu odtrhnout
oči až do odpoledne, kdy si uvědomím, že bych měl dát zprávu domů. Internet i mobilní sítě
jsou přetížené, večer se mi přeci jen daří odeslat mým nejbližším zprávu   o tom, že jsem
v pořádku. Takových pak posílám ještě několik, než druhý den ráno dostanu zpětnou reakci.
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To už se po probdělé noci chystám
opět do práce. Nad Manhattanem stá-
le  obrovský  kouřový  mrak.  K němu
ale přibyl velký zápach ze spáleniště.
Jedu stejnou cestou, obyčejné parko-
viště teď však vypadá jako hřbitov se
snad stovkou mohyl v podobě aut lidí,
kteří zůstali v troskách dvojčat. Jsem
v Deli. Atmosféra už tu nebude nikdy
jako  před  tím.  Očima  po  sobě  jen
těkáme,  nikdo  nemluví,  Deli  ale
funguje…

Po několika dnech zase volno. Tak
jako každou z předchozích nedělí  vy-

rážím směr Manhattan. Tentokrát s úplně jinými pocity. Vlastně ani nevím, kam jedu a co tam
budu dělat, ale táhne mě to tam…

Zlatá medaile pro nefiltrovaný ležák pivovaru Tambor
Pivovar Tambor získal 2. 9. nejvyšší ocenění Chmelařského institutu v Žatci. Zlatá medaile

patří  královédvorskému  světlému  ležáku,  nefiltrované  jedenáctce  Tambor.  Hodnocení  od-
borníků je součástí 54. ročníku Žatecké dočesné, největší slavnosti chmelu a piva v Evropské
unii. Do letošní degustace přihlásilo výrobky pětatřicet pivovarů. 

Hospoda Country saloon se umístila na druhém místě
V  soutěži  Hospůdka  roku  2011,  kterou  pořádal  Krkonošský  deník  se  z  přihlášených

34 restaurací, barů a pivnic umístila dvorská restaurace Country saloon na druhém místě. Je to
velmi dobré ohodnocení kvality obsluhy i pohostinství.

Vítězem se stala batňovická restaurace U Bulánka.

Kolik nás stojí naši domácí mazlíčci
Pro zajímavost uvádím přehled o cenových relacích našich domácích mazlíčků. Nejprve

pejskové.
Pořízení psa: voříškové zdarma, čistokrevní psi podle jejich plemen 1.500– 25.000 Kč. Zá-

kladní výbava pro psa 300–400 Kč (středně velký pes), strava 300–1.000 Kč/měsíc, pamlsky
150–500  Kč/měsíc,  očkování  300–600  Kč/rok,  čipování  400–800  Kč,  odčervení
100–1.300 Kč,  registrace  170–250 Kč.  Místní  poplatky v  bytě  1.000 Kč/rok,  v  rodinném
domku 200 Kč. Výcvik psa 100–300 Kč/hod, náklady na psího kadeřníka 200–400 Kč.

Kočka – poplatky městu se neplatí, potrava 400–600 Kč/měsíc, antikoncepce, odčervení,
očkování celkem 400 Kč a v případě pomoci lékaře to jsou další stovky až tisíce Kč.

Mít domácí zvíře v dnešní době není nijak lacinou záležitostí. Nejde jen o to, jak psa, kočku
nebo třeba andulku uživit, ale také o další následnou péči.    Podklady z KD 27. 9.

Černá kronika
Motorista řídil auto pod vlivem alkoholu. Řidič vozidla Seat Toledo řídil automobil po

požití alkoholických nápojů. Policejní hlídka dvaatřicetiletému motoristovi naměřila hodnoty
1,63 a 1,79 promile alkoholu v dechu. Provinilec se ke svému protizákonnému jednání doznal.

Nákladní vozidla se srazila ve Verdeku. V pátek 16. 9. odpoledne došlo ve Verdeku k ne-
hodě. Řidič nákladního Renaultu s návěsem nepřizpůsobil rychlost jízdy. Při průjezdu zatáčky
dostal při brzdění návěs do smyku, který přejel do protisměru a bočně narazil do protijedoucí-
ho vozidla Man s návěsem. Alkohol nebyl prokázán, při nehodě nedošlo ke zranění osob.
Hmotná škoda je vyčíslena na 230 tisíc korun.
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Obrazová kronika měsíce září
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Náměstí se už začíná plnit dlažbou Náměstí plné pískovcových dlažebních kostek

Dláždí se Palackého ulice Odfrézování starého asfaltu pro napojení Palackého
na Husovu

Výjezd z Palackého ulice a napojení na Husovu ulici Vydlážděné náměstí bylo znovu rozkopáno
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Výstavba ostrůvku na Bemešové nábřeží k Penny
Marketu

Připojení komunikace Mánesovy ulice k Benešovu
nábřeží

Vernisáž výstavy Colportante Artisti Asociali v muzeu Colportante Artisti Asociali: výstava v muzeu

 Vernisáž výstavy plakátů proti rasismu, xenofobii,
intoleranci a šikaně

Vernisáž výstavy plakátů ve výstavní síni staré radnice

Záboj vystoupil na svatováclavském posvícení Loutkáři Klíčku na svatováclavském posvícení
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Akce farní charity před Hankovým domem Akci farní charity navštívila starostka města Edita
Vaňková  a místostarosta Dušan Kubica. Na snímku  v
rozhovoru s ředitelkou farní charity Kateřinou Hojnou

Pokračuje rekonstrukce Penny Marketu Rekonstrukce Penny Marketu

Začíná se rýsovat vstup do Penny Marketu Rekonstrukce z pohledu Mánesovy ulice

Panoramaticky pohled na Jiráskovou ulici ze Slovan
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Akce Farní charity před Hankovým domem Děti si zkoušely chodit s berlemi nebo být na vozíku

Knihovna Slavoj oslavovala 150. let od založení Publikace ke 150. výročí městské knihovny Slavoj

Akce k odvolání ředitelky ZOO Dvůr Králové Dany
Holečkové

Na Hrubých lukách u útulku byl cirkus Berosini
od 6. do 8. 9.

Pohled do hospody Tambora U Zpěváčku vedle
benzinové pumpy

Pohled do Palackého ulice 
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Královédvorské pavlače ve Valově uličce Vyhořelá kůlna ve Valově uličce

Rekonstrukce střechy domu na Karlově Nové fasády domů v Náprstkově ulici

Houba vyrostla na sídlišti u „oční školy“ Barevné sladění fasády a flóry na sídlišti
u „oční školy“


