
Ilustrace na měsíc říjen: Kateřina Poživilová – koně na Spořilově.
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI
Volby do krajského zastupitelstva ve Dvoře Králové
nad Labem

Volby do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konaly
ve dnech 7. a 8. října.

Ve Dvoře Králové nad Labem bylo 17 volebních okrsků. Z celkového
počtu 13 088 voličů se k volbám dostavilo 4 393 občanů, což představuje volební účast 33,57
%. Započteno bylo 4 326 platných hlasů. 

Nejvíce hlasů získalo ve městě hnutí ANO 2011 (1 767 hlasů – 40,84 %) před ČSSD (615
hlasů – 14,21 %) a ODS (475 hlasů – 10,98 %). Hranici 5 % platných hlasů překročily ještě
TOP 09 (252 hlasů – 5,82 %), KSČM (249 hlasů – 5,75 %) a Koalice SPD a SPO (226 hlasů –
5,22 %). 

Výsledky dalších volebních stran ve Dvoře Králové nad Labem podle získaných platných
hlasů: Koalice pro Královéhradecký kraj (183 hlasů – 4,23 %), Koalice Piráti a SZ pro KHK
(166 hlasů – 3,83 %), Starostové a Východočeši (154 hlasů – 3,55 %), Svobodní a Soukrom-
níci  (90 hlasů – 2,08 %),  Úsvit  s Blokem proti  islamizaci  (69 hlasů – 1,59 %),  DSSS –
Imigranty, islám nechceme! (23 hlasů – 0,53%), Ne ilegální Imigraci – peníze pro lidi (16 hla-
sů – 0,36 %), Národní demokracie (15 hlasů – 0,34 %), Nezávislí (14 hlasů – 0,32 %), SPR-
RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK (7 hlasů – 0,16 %), Volte Pr. blok www.cibulka.net (5 hlasů –
0,11 %).

www.mudk.cz, 8. října, Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem má dva krajské zastupitele
Nejvíce hlasů ve volbách do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se

konaly 7. a 8. října, získalo s 25,18 % hnutí ANO 2011, což v přepočtu znamená 13 mandátů.
Město Dvůr Králové nad Labem budou v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje v následují-
cím volebním období zastupovat starosta Ing. Jan Jarolím (ANO 2011) a bývalá starostka
Mgr.  Edita Vaňková (ČSSD). Ostatní Královédvoráci na kandidátkách volebních stran ne-
uspěli.

Noviny královédvorské radnice 10/2016

Laureáti obdrželi cenu města za rok 2015
Podvečer v úterý 25. října patřil v Hankově domě slavnostnímu předání Cen města Dvůr

Králové nad Labem. Zaplněný sál tleskal oceněným buď za mimořádný výkon v předcházejí-
cím kalendářním roce, nebo za celoživotní dílo. Předání cen se zúčastnil také královédvorský
rodák, úspěšný automobilový jezdec Josef Král.

Slavnostní ceremoniál zahájilo hudební vystoupení uskupení Crazy Band. Poté zúčastněné
v sále přivítal starosta města Jan Jarolím, který v průběhu večera spolu s místostarosty Ale-
xandrou Jiřičkovou, Janem Helbichem, Dušanem Sedláčkem a radními města Janem Křížem,
Liborem Senetou a Pavlem Krausem předával ceny.

Cenu města obdrželi: za celoživotní dílo v oblasti hudby Tomáš Mervart, Milan Iglo a Jan
Neruda in memoriam; 

za celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění Lubomír Dvořák (Zvičina);
za reprezentaci města Dvůr Králové nad Labem v oblasti školství a vzdělávání Jan Flídr; 

za celoživotní dílo – rozvoj včelařství na Královédvorsku Josef Holub; 
za celoživotní dílo – udržování a rozvoj tradičního lidového řemesla vzorkorytectví Milan

Bartoš; 
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za úspěšnou reprezentaci v roce 2015 družstvo Team Gym TJ Sokol Dvůr Králové nad
Labem (Nela Drápalíková, Sára Erbenová, Monika Fišerová, Jana Holubcová, Kateřina Ho-
lubcová, Tereza Hulíková, Sára Sicilská, Eva Špatenková a Jana Špatenková); 

za celoživotní dílo v oblasti sportu Jiří Krys in memoriam; 
za celoživotní dílo – trenérskou činnost manželé Alan a Veronika Výborní, Petr Karban,

Tomáš Lagutin; 

za podporu rozvoje sportu Georgios Karadzos.
Laureáti obdrželi věcné ceny a zároveň se všichni ocenění nebo jejich zástupci podepsali

do Pamětní knihy města Dvůr Králové nad Labem.

Kromě Crazy Bandu ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem, který hrál pod tak-
tovkou Vladimíry Matuškové, vystoupila v doprovodném programu na přání oceněného Mila-
na Bartoše také královédvorská country skupina Phobos. Zazněla tak píseň Podzvičinský ráno
s textem Jaroslava Kratěny. Dvakrát se se svými choreografiemi představili i tanečníci skupi-
ny Attitude Dvůr Králové nad Labem.

Předání cen se zúčastnil také speciální host, úspěšný automobilový jezdec Josef Král, který
se ve Dvoře Králové nad Labem narodil.  Může se mimo jiné pyšnit  tím, že působil  jako
testovací jezdec Formule 1. K jeho dalším úspěchům patří vítězství v závodě formule GP2V
na okruhu v belgickém Spa v roce 2012 nebo vítězství v historicky první „čtyřiadvacetihodi-
novce“ na území České republiky, která se jela v polovině října letošního roku na Masarykově
okruhu v Brně.

Překvapením večera bylo předání Ocenění starosty města Dvůr Králové nad Labem za zá-
chranu lidského života.  Pamětní listy a věcný dar převzali  z rukou starosty Jana Jarolíma
městští strážníci Jan Zumr a Petr Kraus, kteří v polovině letošního srpna oživili devětašedesá-
tiletou ženu, jež zkolabovala v jednom z královédvorských supermarketů.

Noviny královédvorské radnice 11/2016, Miroslava Kameníková (upraveno kronikářem)

Dvůr prodal další zónu firmě Inzat, spol. s r. o.
Karsit není jedinou společností,  která ve Dvoře Králové nad Labem rozšíří své výrobní

prostory. Jinou průmyslovou zónu ve městě totiž odkoupí Inzat, spol. s r. o. (dále Inzat).
Zájem společnosti Karsit Automotive, s. r. o., o odkup parcel ve Zboží odstartoval ve Dvo-

ře Králové nad Labem novou dobu. Takovou, v níž jdou průmyslové zóny, o něž léta nebyl
zájem, na dračku. Zastupitelé města nejprve prodali automobilce všechny parcely ve Zboží, na
ocet pak zůstali dva neúspěšní žadatelé. Jeden z nich, firma Inzat, ale dostal náhradní řešení.
Společnost by měla odkoupit tzv. malou průmyslovou zónu. 

Zázemí soukromé společnosti má vzniknout u sídla královédvorských technických služeb.
Inzat za pozemky o velikosti 70 arů zaplatí více než 1 milion korun. Zastupitelé města prodej
takřka jednomyslně schválili. Zároveň ujistili veřejnost, že zbude i prostor pro případné rozši-
řování areálu technických služeb. 

V průmyslové zóně Zboží chtěl Inzat postavit výrobní a skladovou halu pro kovoprovoz
a rozšířit tak stávající prostory v Preslově ulici. „Tato provozovna je ale nedostatečná a nevy-
hovující.  Má nízký strop,  jde do ní málo světla  a navíc je  budova kovoprovozu ve velice
špatném technickém stavu. I proto jsem se zajímal o zónu ve Zboží. Chtěl jsem postavit novou
halu, vytvořit tak zaměstnancům lepší pracovní podmínky a kovoprovoz sem přesunout,“ řekl
jednatel společnosti Inzat Robert Bartoš.

Rovinatý pozemek by do soukromého vlastnictví mohl přejít už na konci letošního roku,
kdy bude zastupitelstvo schvalovat podobu kupní smlouvy. 

„Na pozemcích v malé průmyslové zóně bych chtěl postavit halu právě pro kovoprovoz,
truhlárnu a klempírnu. Tím bych také vytvořil zaměstnancům lepší podmínky pro jejich ře-
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meslo. Také bych chtěl, aby zde vniklo zázemí s prodejním skladem pro určitý typ zboží,“ ob-
jasnil Robert Bartoš. 

Podpis stále chybí i u smlouvy pro Karsit, s. r. o., který má začít už brzy srovnávat kopečky
ve Zboží. Zastupitelé města v současné době stále její obsah konzultují s právníky.

Krkonošský deník, 1. října, Jaroslav Pich

Výluka na železnici a objížďky pro řidiče automobilů
V době od 12. do 21. října byla výluka na trati Jaroměř – Liberec. Důvodem byla rekon-

strukce železničních přejezdů v našem okolí v Žirči (od 12. října do 17. října) a u městské
části Lipnice (od 17. do 20. října). Nepříjemná bude objížďka ze Dvora Králové nad Labem
na Prahu (přejezd u Lipnice), kdy bude nutno jet buď na Bílou Třemešnou a odtud na silnici
č. 300 a pokračovat na Miletín, nebo na nádraží ČSD, dále na Zálesí a do Doubravice a odtud
vpravo na křižovatku k silnici č. 300 a pokračovat na Miletín. 

Uzavírky skončily. Benešovo nábřeží bylo opět průjezdné
Několik měsíců trvající rekonstrukce páteřní komunikace III/30012 v úseku Benešovo ná-

břeží – Štefánikova ulice, která začala letos v červnu a jejímž investorem byl Královéhra-
decký kraj, je u konce. Úsek dlouhý více než 2 kilometry byl zprůjezdněn od pondělí 24. října
2016. Tím také skončila platnost objízdných tras a výlukových jízdních řádů příměstských au-
tobusových linek a MHD.

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Miroslava Kameníková

Společenská rubrika
Zemřel královédvorský hasič Bc. Jaromír Brdička

V úterý 11. října 2016 ve věku 65 let po kratší nemoci zemřel Bc. Jaromír Brdička.

Jarda  téměř  celý  svůj  pro-
fesní  život  zasvětil  práci  pro
hasiče.  V  roce  1972  nastoupil
k tehdejšímu Veřejnému požár-
nímu útvaru Trutnov, na stanici
ve  Dvoře  Králové  nad  Labem
jako  požárník.  Od  roku  1978
zastával  funkci  velitele  směny
a po odchodu pana Eduarda Ry-
kra v roce 1997 zastával funkci
velitele stanice, a to až do roku
2014, kdy odešel na zasloužený
odpočinek.

Patří  mu nemalá  zásluha  na
vybudování nové požární stani-
ce, která byla hasičům předána

při příležitosti 40. výročí vzniku profesionálních hasičů ve Dvoře Králové nad Labem v roce
2010. Za práci pro hasiče byl oceněn mnoha rezortními i mimorezortními oceněními. Byl zná-
mý nejen jako hasič, ale mnohé z nás učil i v autoškole. Své zásady poctivost, slušnost a re-
spekt k ostatním promítal do svého profesního života jak u hasičů, tak i při výuce žáků v auto-
škole.  Pro  všechny  tyto  jeho  vlastnosti  a  přístup  k  životu  byl  za  rok  2014  oceněn  jako
osobnost města. V osobě Jaromíra Brdičky neztrácíme jen hasiče, ale vynikajícího kamaráda,
který byl kdykoliv ochoten podat pomocnou ruku.

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Bc. Zdeněk Šedivka, velitel HZS Dvůr Králové nad Labem
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Noví občánci
V říjnu 2016 se narodilo ve Dvoře Králové nad Labem 9 občánků – 3 chlapci a 6 děvčat.

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 21 lidí, z toho

bylo 11 královédvorských občanů, 4 muži a 7 žen.

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v říjnu manželství tito snoubenci:

Jaroslav Rychlovský a Monika Šebová – 1. října, Roman Vácha a Denisa Palová – 15. říj-
na, Adam Otáhal a Nela Innertová – 15. října, Tomáš Kozlovský a Kristýna Rojková – 15. říj-
na,  Miroslav Haase a Danuše Moravcová – 22.  října,  Petr  Kožešník a Marija Ilnyckaja –
27. října.

V říjnu uzavřeli v obci Kuks manželství tito snoubenci:

Jiří Urban a Markéta Řeháčková – 28. října.
Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v říjnu 19 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 7 manželských párů stříbrnou svatbu
a 3 manželské páry zlatou svatbu.

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v říjnu slavnostně přivítáno 19 novorozených občánků našeho města.

KULTURA
Hankův dům, městské kulturní zařízení
Divadelní čtyřlístek

V neděli 2. října uvedlo divadlo Applause z Prahy předsta-
vení Pipi dlouhá punčocha. Hra je na motivy světoznámé knihy Astrid Lindgrenové a děti tak
zažily s Pipy hodinu plnou legrace a dobrodružství. Vstupné 100 Kč.

Partička
V úterý 4. října dorazila do Hankova domu opět Partička známých šílenců (Richard Gen-

ser, Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela, Marián Čurko a Daniel Dangl) se svým
programem plným nečekaných zvratů a  improvizací,  které  nenechají  diváka ani  na chvíli
v klidu.

Stařec a moře
Ve středu 5. října dopoledne zahrálo divadlo Tramtárie z Olomouce dílo zlatého fondu svě-

tové literatury Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye v zajímavé moderní úpravě. Představení
bylo pro studenty středních škol. Vstupné 60 Kč.

Den seniorů 2016 již posedmé v Hankově domě
Ve středu 5. října v odpoledních hodinách pořádalo město Dvůr Králové nad Labem v kul-

turním zařízení Hankův dům Den seniorů. Je to akce, která vychází z Mezinárodního dne se-
niorů připadajícího na 1. říjen.

Slavnostní zahájení uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Bc. Kateřina
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Pištorová. Místostarostka města Mgr. Alexandra Jiřičková ve svém krátkém příspěvku připo-
mněla, že bychom se měli na chvíli zastavit a vzpomenout si na svoje blízké a udělat si klidné
odpoledne. Oslava tohoto svátku se v našem městě stala již tradicí od roku 2010. Je to podě-
kování všem seniorům za jejich celoživotní práci. 

Při této příležitosti místosta-
rostka města  a  vedoucí  odboru
školství,  kultury  a  sociálních
věcí  odměnily pana Jiřího Ště-
pánka, předsedu klubu důchod-
ců v Sadové, za jeho dlouhole-
tou aktivní  činnost.  Pan Štěpá-
nek si na pódiu Hankova domu
osobně  převzal  dárkový  koš
a překrásnou kytici. Poděkování
také  obdržela  dlouholetá  před-
sedkyně  klubu  důchodců  Žireč
Vilma  Knahlová,  která  se  ze
zdravotních  důvodů  nemohla
zúčastnit.

Pak  již  následoval  před  za-
plněným sálem Hankova domu
program, na který se již všichni

účastníci  těšili.  Program plný známých písní,  se kterými přišli  Pavlína Filipovská a Karel
Štědrý. Jak jinak by program mohl začít než písničkou „Včera neděle byla, včera byl hezký
čas, včera neděle byla, za týden bude zas...“, a to se již sálem rozlehl potlesk. Pak už násle-
dovalo vyprávění Pavlíny Filipovské i Karla Štědrého prokládané jejich známými písničkami.

Součástí  odpoledne  byly
i  prezentace  organizací  po-
skytujících sociální služby ve
Dvoře  Králové  nad  Labem
ve foyer Hankova domu. Ne-
chyběla tu Pečovatelská služ-
ba Města Dvůr Králové nad
Labem, Farní charita, Diako-
nie ČCE, královédvorský do-
mov  důchodců  v  Sadové,
společnost  Misericordia,
Královédvorská  Arnika,
Domov  sv.  Josefa  ze  Žirče
a také se prezentovala Poli-
cie  ČR ve spolupráci  s  pre-

vencí kriminality městské police. Svaz diabetiků tu prováděl měření cukru a krevního tlaku.
Vstupné 50 Kč.

Módní trendy
V pátek 7. října uvedla firma Aggis praktik móda v Hankově domě módní přehlídku trendů

podzim–zima 2016–2017. Vstupné 140 Kč.
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Hra v předplatném – Kdo se bojí virginie Woolfové?
Ve středu 12. říj-

na  se  uskutečnilo
další  představení
cyklu  předplatného,
v němž uvedlo diva-
dlo Rokoko z Prahy
slavné komorní dra-
ma  Edwarda  Albee
Kdo se bojí Virginie
Woolfové?  Hra  je
sondou  do  partner-
ských  vztahů.  Děj
zavedl  diváky  na
soukromý  večírek
dvou  manželských
párů  působících  na

malé americké univerzitě. Hra boří mýtus o tzv. americkém snu, poklidný dialog se tu záhy
změní  v  řadu vzájemných urážek,  jízlivostí  a  „praní  špinavého prádla“,  které  ukazuje  na
vnitřní prázdnotu všech zúčastněných, jejich traumata a také povrchnost a dutost vzájemných
vztahů. Hra byla plná nečekaných dramatických zvratů a od začátku až do konce nechávala
diváky v napětí. Hráli Aleš Procházka, Veronika Gajerová, Viktor Dvořák a Veronika Kuba-
řová. Vstupné zóna 1 – 360 Kč, zóna 2 – 340 Kč, zóna 3 – 320 Kč, k stání – 170 Kč.

Ať žijí duchové
V pátek 14. října se uskutečnilo divadelní představení pro I. stupeň základních škol na-

zvané Ať žijí duchové. Divadlo nabídlo zcela nový pohled na starý známý příběh v novém ka-
bátě. Dětský divák uviděl na vlastní oči neuvěřitelná kouzla, uslyšel živě hranou hudbu a zpí-
vající i tancující loutky a herce. Uvedlo Divadlo Rozmanitostí z Mostu. Vstupné 70 Kč.

Setkání pěveckých sborů
V sobotu 15. října odpoledne se v sále Hankova domu sešly pěvecké sbory Smetana Hra-

dec Králové, Vlastislav z Heřmanova Městsce a Foerster z Jičína na pozvání královédvorské-
ho pěveckého sboru Záboj na společném koncertu.

Kocour v botách
V úterý 18. října uvedlo Docela velké divadlo z Litvínova velké výpravné představení in-

spirované pohádkou bratří Grimmů nazvanou Kocour v botách. Představení bylo určeno pro
děti z MŠ a I. ročníky ZŠ. Vstupné 60 Kč.

Tři mušketýři
Ve  středu  19.  října  zahrálo  Docela  velké  divadlo  z  Litvínova  hudební  komedii  podle

slavného románu Alexandra Dumase st. Tři mušketýři. Představení bylo pro II. stupeň ZŠ.
Vstupné 60 Kč.

Koncert Kruhu přátel hudby
Ve čtvrtek 20. října se konal 436. koncert Kruhu přátel hudby, na kterém vystoupilo Trio

Tones ve složení Veronika Liebigová – klarinet, Vojtěch Urban – violoncello a Michela Hajíč-
ková – klavír. Na koncertu zazněly skladby komponované pro tria těchto nástrojů, ale i pro
klavír a klarinet nebo klavír a violoncello od Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadea
Mozarta, Johanese Brahmse, Nino Rota a Roberta Schumana. Vstupné 130 Kč.
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Loutková scéna Klíček
V neděli  23. října uvedlo lout-

kové  divadlo  Klíček  pohádku
Vodníkova  Hanička.  Vstupné
dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Divadlo – Žena Vlčí mák
Ve  čtvrtek  27.  října  se  usku-

tečnilo divadelní představení Žena
Vlčí mák, ve kterém hlavní roli za-
hrála  Hana  Maciuchová.  Hra
samotná  pojednává  o  stárnoucí
vdově Martě,  která tráví čas oby-
čejnými  starostmi  (a  občas  i  ra-
dostmi) svého věku. Kromě bolení
kloubů  a  pití  čaje  občas  tedy
navštíví cukrárnu, kde pokukuje po
„muži  tisíce šál“.  Jednoho dne se
stane  neštěstí  v  podobě  výbuchu
v  ulici,  které  nastartuje  kolotoč
bláznivých  událostí,  a  Marta  po-
zná,  že je  ve svém věku schopná
lásky. Ačkoli je hra v prvních pěti
minutách velice vážná – Marta se
probouzí, bolí ji celé tělo a hořekuje nad šálkem čaje – později se promění ve vlídnou kome-
dii,  která ale tím, co vypráví, má opravdovou hloubku. Série gagů, které od té chvíle hru
provázejí, je pochopitelná i mladším ročníkům, ačkoli jde o humor, který mohou plně docenit
až lidé, kteří se s podobnými věcmi setkávají, žijí je. Abych vám vysvětlil, co tím míním, tak
například Martin dialog (přirozeně jsme stále v prostředí hry jednoho herce, tady velice umně
ztvárněný) s lékařem, kdy se Marta strachuje, zda nemohou být tak silné emoce, které teď
prožívá, nebezpečné pro její slabé staré srdce.

Byl to herecký koncert Hany Maciuchové. 
Vstupné zóna 1: 260 Kč, zóna 2: 240 Kč, zóna 3: 220 Kč a k stání: 130 Kč.

Městská knihovna Slavoj
Týden knihoven – bazar knih 

Od 3. do 9. října probíhal v knihovně bazar vyřazených knih. Kromě
beletrie uložené na dvorku knihovny nalezli zájemci na webových strán-
kách seznamy vyřazené naučné literatury. 

Kamarádka knihovna 
Městská knihovna Slavoj se zapojila do soutěže dětských oddělení knihoven již pošesté.

Porota vyhodnocuje nejlepší knihovnu pomocí nejrůznějších kritérií, počtem dětských čtenářů
počínaje, úsměvem knihovnice konče. Pro knihovnu je však nejdůležitější názor a spokojenost
dětských čtenářů, kteří dětské oddělení navštěvují. Uživatelé knihovny od 1. října do 10. pro-
since vyplňovali vysvědčení knihovny, kdy oznámkovali výběr knih, spokojenost s otvírací
dobou, napsali nebo nakreslili, co se jim v knihovně líbí a co by naopak chtěli změnit. 
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Výstava POKRuj! 
Od 3.  října  do  25.  listopadu  pokračovala  výstava  nejlepších  soutěžních  prací  soutěže

POKRuj, která byla vyhlášena na konci loňského školního roku. Výtvarná díla, která vznikala
na motivy pověstí Královédvorska, ozdobila nejen interiér knihovny, ale vítězné práce byly
uveřejněny také v nové knize pověstí z našeho města a okolí. 

Dagmar Kravčíková – Grafologie 
Ve středu 5. října proběhla vzdělávací přednáška Dagmar Kravčíkové spojená s možností

hlubšího sebepoznání zaměřená na základy grafologie. Pootevřela dvířka k tajemství osob-
nosti  v  závislosti  na  rukopise.  Obsahem  přednášky  byla  grafologie,  její  využití  v  praxi
a grafoterapie. Vstupné 30 Kč. 

Obrana proti neférovým útokům 
Seminář pořádala 6. října Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s městem Dvůr Krá-

lové nad Labem v rámci projektu Cesta za sebedůvěrou. Pro matky dětí do 15 let a samoživi-
telky byl zdarma. 

Jan Opatřil – Kapřík Metlík 
V pátek 7. října se ve třech termínech dopoledne uskutečnilo setkání s autorem knížky

a povídání o dobrodružství, které hrdina kapřík Metlík zažil. Netradiční čtení a povídání Hon-
zy Opatřila jistě zaujalo každého malého školáka 2. a 3. tříd základních škol. 

Prázdninové pohádky 
Letní prázdninové skotačení bylo minulostí, zato podzimní prázdniny pomalu klepaly na

dveře. „Chystáte se do aquaparku? Nebo na houby? Tak pozor na začarovaný modrý tobogán
či bludný kořen v lese.“ Spoustu dalších záhad a legračních příběhů bylo možno zažít při
společném odpoledním čtení v úterý 11. října v sálku knihovny. Čtení bylo určeno pro děti od
7 let. Vstupné zdarma. 

Setkání aktivních žen 
Seminář pořádala 13. října Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s městem Dvůr Krá-

lové nad Labem v rámci projektu Cesta za sebedůvěrou. Pro matky dětí do 15 let a samoživi-
telky byl zdarma. 

Kašpárek a ježibaba, O hodné ježibabě – loutkové divadlo Klíček 
Maňáskové pohádky pro děti zahrálo loutkové divadlo Klíček v sálku knihovny. Vstupné

20 Kč dospělí, 10 Kč děti. Po dobu vystoupení bylo otevřeno oddělení pro děti. 

Ivana Frimlová – Objevování duchovního světa 
Ve středu 19. října se uskutečnila přednáška Ivany Frimlové o objevování duchovního svě-

ta. Účastníci se mohli naučit hledat pravdu složitě a někdy až příliš vědecky. Ovšem síla byla
v jednoduchosti. Pochopit svět, kterému se říká duchovní, je např. v maximálním využití darů,
které jsme každý dostali do vínku, v překonání strachů, v pochopení toho, co a proč v životě
prožíváme atd.  Uskutečnily se meditace a přednášející  vytvořila posilující  energetický ob-
rázek pro každého účastníka posezení. 

Marcela Krčálová – Čtyři tváře ženy 
V úterý 25. října v podvečer měla přednášku Marcela Krčálová o čtyřech tvářích ženy.

Tvůrčí, sexuální a spirituální dary menstruačního cyklu (nejen podle Mirandy Gray). Účastní-
ci si užili vyprávění, sdílení, léčivé rituály a konstelační vhledy. Vstupné 90 Kč. 
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Virtuální univerzita třetího věku zahájila v říjnu další školní rok
V  městské  knihovně  Slavoj  zahájila  v  říjnu  další  školní  rok  univerzita  třetího  věku.

Přednáškou „Z bitevních polí třicetileté války na dvůr Ludvíka XIV.“ pokračovaly přednášky
Ing. Petra Tylýnka z cyklu „Dějiny oděvní kultury II.“, cyklu tak oblíbeného, že se opět vy-
tvořila třída posluchačů pokračujících z letního semestru loňského školního roku a předcháze-
jícího cyklu „Dějiny oděvní kultury I.“, zahrnující oděvy faraónského Egypta, Římské říše,
Řeků i asijské oděvy staré Číny.

Další přednáška – „Úvod do genealogie“ lektora Ing. Mgr. Martina Slabocha, Ph.D., uved-
la nový cyklus opět šesti přednášek. Úvodní motto PhDr. A Markuse, genealoga a dlouhole-
tého schwarzenberského archiváře v Třeboni, zní: „Dějiny národa pro nás oživnou teprve, až
budeme vědět, jak se na nich podíleli naši vlastní předkové. Znalostí vlastního rodu splácíme
dluh vděčnosti a lásky těm, kteří žili před námi. Láska k rodu a k rodišti je matkou lásky
k vlasti.“ Lektor jako vysokoškolský učitel České zemědělské univerzity v Praze a šéfredaktor
časopisu Genealogické a heraldické listy bude provázet dvě třídy studentů až do prosince le-
tošního roku.

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Ing. Irena Kejzarová

Městské muzeum
Kuriozity z depozitáře

Městské muzeum představilo svým návštěvníkům exponá-
ty, které nejsou běžně k vidění. Připravilo výstavu nazvanou

Kuriozity z depozitáře. Výstava byla otevřena od 30. září do 20. listopadu.
Muzeum touto výstavou přiblížilo širokou škálu muzejních sbírek i jednotlivých typů sbír-

kových předmětů. Návštěvník tak mohl nahlédnout pod pokličku muzejní práce a zjistit, že
muzeum nejenom pořádá výstavy,  ale  především eviduje,  třídí  a  zpracovává několik sbír-
kových fondů, které čítají tisíce exponátů. 

Zajímavými předměty, které mohli návštěvníci na výstavě zhlédnout, byly např. některé
mincovní poklady, kuriozity jako antické lampičky nebo vybrané exempláře z etnografického
fondu, fondu plastik nebo starých tisků. Prezentován byl i průřez sbírkou obrazů od lidových
autorů přes díla Jana Zrzavého, Václava Špály nebo Františka Tichého až po obrazy prezentu-
jící současnou tvorbu. Na výstavě nechybělo ani užité umění, řemesla, textil či historické ru-
kopisy.

Sbírkový  fond  městského  muzea  čítá  na  60  000  exponátů,  kterých  každý  rok  přibývá
o stovky až tisíce nových předmětů.  Mezi největší  podsbírky patří fotografická se 14 000
snímky.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Letos se narodilo třetí mládě nosorožce a konečně samička

Dvorská zoo přivítala již třetí letošní mládě nosorožce dvourohého. Po
dvou samcích, kteří se narodili v červnu tohoto roku, je dalším mládětem
konečně samička. Matkou se stala osmnáctiletá samice Jola.

Samička přišla na svět 12. října ve 23:42 hod. Samice Jola zvládla porod zcela bez zásahu
ošetřovatelů a stala se tak trojnásobnou matkou. Mládě se ale narodilo s nižší hmotností než
obvykle, proto se ho hned po porodu ujali ošetřovatelé, aby zkontrolovali jeho zdravotní stav.
Otcem nového přírůstku je dvacetiletý samec Mweru, který v dvorské zoo zplodil už čtyři
mláďata. V současné době má ZOO Dvůr Králové, a. s., 17 nosorožců dvourohých, což je nej-
větší skupina chovaná v Evropě. 
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Ve čtvrtek 27. října umožnila zoo pro novináře fotografování malé samičky nosorožce pří-
mo s matkou Jolou. Využil jsem tuto možnost a udělal jsem si několik zajímavých snímků pří-
mo v boxu, kde je nosorožčí mládě s matkou. Pro novináře poskytl kurátor nosorožců Jiří
Hrubý rozhovor, ve kterém popsal, jak probíhal porod, a další postup při krmení mláděte. Sa-
mička  byla trochu menší,  a  tak nedosáhla na struky u matky a  bylo jí  nutno přikrmovat
mlékem od dalších samic (získávání mléka je snadné samice jsou na odběr zvyklé).

Zoo slaví, po sedmi letech přivítala 500 000 návštěvníků
Dvorská zoologická zahrada zažila tento rok mimořádně úspěšnou sezonu. V pátek 28. říj-

na na státní svátek Vzniku samostatného československého státu překročila hranici 500 tisíc
návštěvníků. Loňský rok přitom zakončila s návštěvností 494 tisíc lidí a potvrdila tak, že je
nejnavštěvovanějším cílem Královéhradeckého kraje.

Prohlídky varhan v kostele sv. Jana Křtitele
V sobotu 8. října se na kůru kostela sv. Jana Křtitele uskutečnily komentované prohlídky

varhan, které vedl pedagog Akademie múzických umění v Praze a královédvorský varhaník
MgA. Vít Havlíček, Ph.D. Návštěvníci si poslechli zajímavosti o tomto vzácném nástroji, kte-
rý do barokních skříní postavila firma Rieger (opus 2623) v letech 1933–1934.

Vít  Havlíček také hovořil  o plánované generální  opravě varhan,  které  jsou ve špatném
technickém stavu. Oprava bude kromě grantů financována z benefičních koncertů, ale i z plá-
nované adopce píšťal.  Každý zájemce si  může symbolicky „adoptovat“ píšťalu za určitou
cenu a přispět tak na opravu. Posluchači si prohlédli i vnitřek varhanní skříně, někteří využili
možnost zahrát si na tento nástroj a v diskuzi položili panu Havlíčkovi své otázky. V průběhu
prohlídky zazněl zpěv Královédvorského chrámového sboru s doprovodem varhan. Na závěr
zahrál Vít Havlíček známou slavnou varhanní skladbu – Toccatu d moll od Johanna Sebastia-
na Bacha. 

Noviny královédvorské radnice 10/3016, Josef Langfelner

ŠKOLY
ZŠ Strž
Ve Strži s vámi „zacvičíme“

Dne 10. října dopoledne zavítali do školy ve Strži dva příjemní pánové
– Pečinka a Petráň. Třídě 4. A se v loňském školním roce podařilo vyhrát

soutěž o 50.000 Kč se společností BOVYS (dodavatel ovoce a zeleniny do škol). Za výhru si
škola nakoupila sportovní vybavení, to byla jedna z hlavních podmínek. Vedle běžných potřeb
na tělocvik školu zaujal RinoSet program, o kterém by si ještě nedávno mohli nechat zdát. Je
to sada čtyř dlouhých dílů (podobných žíněnkám), jež je možno pomocí speciálního systému
na suché zipy složit dohromady, či zase rozpojit. Děti je, díky univerzálnosti, využijí nejen
jako žíněnky, ale také jako lavičky, dopadové plochy, překážkové dráhy, tunely, mantinely ...
a to není zdaleka všechno. Vedle této pomůcky nám v tělocvičně přibyla i nová švédská bedna
(z podobného odlehčeného materiálu), malé tréninkové branky na florbal, florbalové hokejky,
medicinbaly,  atletické tretry a několik dalších věcí,  které se při  hodinách tělesné výchovy
určitě neztratí.

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Mgr. Jana Hronešová (upraveno kronikářem)
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ZŠ Podharť
Exkurze v Hostinném

V  rámci  mezipředmětových  vztahů  management,  volba  povolání  a  praktické  činnosti
navštívili žáci 8. a 9. ročníků ZŠ Podharť v polovině října společnost Křenek Forest Service,
s. r. o., v Hostinném. V úvodní části byla připravena poutavá prezentace, při které se seznámi-
li se vznikem a činností firmy. Dozvěděli se, že společnost je významným dodavatelem strojů
na těžbu dřeva po celé České republice coby exkluzivní zástupce firmy Ponnse. Po pohoštění
a předání dárkových předmětů od majitelů firmy jsme se rozdělili do skupin a vyplnili testy
ohledně firmy. Během jejich vyhodnocení se mohli podívat do dílny, kde opravují a repasují
stroje, které poté putují ke svým majitelům či dalším zájemcům. Po prohlídce dílny byly vy-
hlášeny výsledky testů a nejlepší skupiny obdarovány krásnými cenami s logem Ponsse (čepi-
ce, trička,...). Nakonec následovala módní přehlídka volnočasového i pracovního oblečení. 

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Matěj Poličanský, Vojta Antuš, žáci 9. třídy (upraveno kronikářem)

Základní škola a Praktická škola
Zapojili se do úklidu lesa

Žáci Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem
rozšířili řady dobrovolníků celostátního projektu 72 hodin. Páteční do-
poledne 14. října prožili v lese u nemocnice. Vybaveni igelitovými pytli
a pracovními rukavicemi vynášeli odpadky z lesních houštin. Motto le-

tošního ročníku „Pomáhám, protože chci...“  je  velmi oslovilo.  Do úklidu lesa se zapojilo
54 žáků a 14 pedagogů školy. Pytle se sebraným odpadem odvezli pracovníci Lesů města
Dvůr Králové nad Labem, kteří školu v této činnosti podpořili.

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Mgr. Jana Vojtěchová

Základní škola speciální a praktická škola
Diakonie  ČCE  Vrchlabí,  odloučené  pra-
coviště Dvůr Králové nad Labem

V letošním školním roce  v  této  speciální  škole  přivítali
čtrnáct žáků ve dvou třídách. Protože se se svými žáky dva měsíce neviděli (a přibyli jim i tři
nováčci), vyrazili hned na začátku školního roku na motivačně stmelovací výlet do IQ parku
do Liberce. I přesto, že žáci mají zdravotní omezení a ani zdaleka nemohou dosahovat výsled-
ků jako žáci klasických základních škol, byli při výkladu a prohlídce IQ parku podstatně po-
zornější a důslednější než jejich vrstevníci, kteří byli v parku s nimi. Za to si bezpochyby za-
slouží velkou pochvalu. Na tomto výletě jsme se všichni příjemně naladili na desetiměsíční
společná dopolední a odpolední vyučování.

Stálou aktivitou je pravidelné plavání v bazénu v Trutnově (relaxační, ale i sportovní v od-
díle Rejnoci). V rámci plavání s dětmi cestují linkovými autobusy, čímž podporují integraci
žáků do běžných životních situací. Další užitečnou a již tradiční aktivitou, jsou páteční vy-
cházky s pejsky ze dvorského útulku. Jsou to příjemná odpoledne, kdy jsou spokojené děti
i pejsci, kteří s námi pravidelně absolvují tříkilometrovou trasu po Hrubých lukách. Každý tý-
den do školy také přichází speciální pedagožka – logopedka, která se dvě hodiny individuálně
věnuje dětem a jejich konkrétním potřebám. Škola také každoročně pořádá pětidenní zimní
pobyt v Benecku a letní pobyt v termálních lázních ve Velkém Medéru na Slovensku. Samo-
zřejmostí jsou návštěvy knihovny Slavoj, společné akce s dalšími základními školami a výlety
do přírody.
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Velký důraz je kladen na využití moderních pedagogických postupů. Do výuky jsou po-
stupně vkládány prvky Montessori pedagogiky. Učebny jsou díky našemu zřizovateli, Diako-
nii ČCE, nadstandardně vybaveny specifickými didaktickými pomůckami (speciální zařízení
pro ovládání kurzoru počítače zrakem, doteková interaktivní tabule). Díky všem těmto fakto-
rům se nám podařilo vytvořit příjemnou školu rodinného charakteru, kam rádi chodí jak žáci,
tak i pedagogové.

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Stanislav Mareček (upraveno kronikářem)

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Vernisáž výstavy Marie Jarkovské

V úterý 18. října se uskutečnila vernisáž výstavy textilní výtvarnice
Marie Jarkovské s názvem Sešívaný svět.

Týden duchů v zoo
V říjnu žáci  výtvarného oboru vytvořili  objekty v rámci  akce Týden duchů v zoo.  Na

slavnostním zahájení zatančily žákyně tanečního oboru.

Předávání Cen města v Hankově domě
V úterý 25. října vystoupil Crazy Band v doprovodném programu u příležitosti předání

Cen města Dvůr Králové nad Labem osobnostem za rok 2015. S Crazy Bandem si zazpívala
i Miroslava Kameníková, tisková mluvčí městského úřadu, a Jiří Prouza, učitel ZUŠ.

Den Lesů ČR v zoologické zahradě
V pátek 28. října pořádaly v zoo Lesy České republiky Den s Lesy ČR, na kterém zahrál

soubor loveckých nástrojů pod vedením Nikoly Holcové.

Třídní koncert
V pondělí 31. října se uskutečnil v sále školy třídní koncert žáků Jany Kovářové a Libuše

Flečkové.
Facebook.com/Zus/RADvorskehoDvurKraloveNadLabem

SPORT
Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Lídr tabulky mnoho nepředvedl, odvezl si však tři body

První říjnový víkend v neděli  2. října přivítali  hráči Dvora Králové
nad Labem na svém hřišti vedoucí celek divize C. 

TJ  Dvůr Králové nad Labem – TJ Jiskra Ústí  nad Orlicí  1:3 (1:2)
První poločas nabídl atraktivní partii. Zpočátku se oba zkušení soupeři oťukávali, zajímavé
momenty před oběma brankami na sebe ale nenechaly dlouho čekat. Hosté se ujali vedení 1:0,
ale domácím se podařilo do konce poločasu vyrovnat na 1:1, hosté přidali  gól na 1:2.  Ve
druhé půli se už tolik pohledný zápas nehrál. Hra byla příliš rozkouskována výroky sudího.
Hosté pak přidali ještě třetí gól a zápas byl rozhodnutý.
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Hokejový klub HC Rodos
Třebechovice dlouho vzdorovaly, rozhodl gól v poslední třetině

Vstup do sezony se povedl. Domácí porazili v neděli 2. října Třebe-
chovice 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Třebechovice se statečně držely, až do konce
druhé  třetiny  byl  stav  2:2.  Ve  třetí  třetině  dal  rozhodující  gól  Honza
Ježek. Dvě minuty před koncem hosté odvolali brankáře a Kuba Luštinec

přes celé hřiště do prázdné branky upravil na konečných 4:2.

V Náchodě Dvoráci sahali po vítězství
Nesmírně vyrovnanou bitvu přinesl šlágr 2. kola krajské ligy 5. října mezi HC Rodos a ob-

hájcem titulu z Náchoda. Utkání musely za stavu 2:2 po základní hrací době a bezbrankovém
prodloužení rozhodnout až samostatné nájezdy. V nich byl stejně jako v rozhodujícím pátém
finále lepší Náchod. HC Náchod – HC Rodos 3:2 SN (1:0, 0:1,1:1). Po utkání řekl asistent
trenéra HC Rodos Ivan Houda „Celý zápas jsme měli víc ze hry, bohužel jsme neproměnili
spoustu šancí a dostali gól na 2:2 po hloupé chybě. To je ale hokej.“

Jičín si ze Dvora odváží osm branek
Druhý domácí zápas v neděli 9. října a druhé vítězství. Proti Jičínu zaznamenali domácí

dosud nejvyšší vítězství v sezoně, dali 8 gólů. O všem rozhodla už první třetina, kterou vyhrá-
li 3:0. Skvělý večer zažila  čtvrtá formace; Tomáš Rychtera i David Vacek vstřelili po dvou
brankách. HC Rodos – HC Jičín 8:2 (3:0, 3:2, 2:0).

Matěj Klust opouští HC Rodos
Pouze jeden zápas stihl obránce HC Rodos Matěj Klust odehrát v letošním ročníku krajské

ligy a stejně jako v loňské sezoně se vydá do USA. Zúčastní se kempu týmu  Berlin River
Drivers, jeho snem je zahrát si profesionální mužskou soutěž Federal Hockey League (FHL).
V minulém roce hrál juniorskou soutěž za Cheyenne.  „Matěj se chce živit hokejem a zkusit
štěstí v Americe. Dohodli jsme se, že mu nebudeme v odchodu bránit, a přejeme mu, aby se
mu v novém působišti dařilo,“ řekl prezident HC Rodos Vasil Teodoridis.

Dvorská pevnost zůstává nedobytná a Dvůr vede krajskou ligu
Přímý souboj o první místo v tabulce krajské ligy byl jednoznačnou záležitostí. O vítězství

nad Novou Pakou ve středu 12. října rozhodli hráči Dvora ve druhé třetině. Vítěznou branku
vstřelil v polovině zápasu Jarda Polák, dvakrát se prosadil Daniel Filip. Vyhráli jsme i třetí
domácí utkání v letošní sezoně a po prohře Jaroměře v Jičíně máme v čele soutěže dvou-
bodový náskok. HC Rodos – BK Nová Paka 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Asistent trenéra HC Rodos Ivan Houda: „Vytvořili jsme si spoustu šancí, zápas mohl být
rozhodnutý už po druhé třetině. Na každý gól se strašně nadřeme.“

www.hcrodos.cz, říjen 2016 (upraveno kronikářem)

Podzvičinský skokánek, závod ve skocích na tram-
políně

V sobotu 15. října se v tělocvičně Sokola Dvůr Králové nad Labem
konal další závod ve skocích na trampolíně za účasti 64 závodníků v ka-
tegorii jednotlivců a 11 synchronních dvojic z pěti oddílů. Tento závod
byl určen pro začínající závodníky, kteří skákali lehčí sestavy, i pro po-

kročilejší závodící v závodních sestavách ve věku 6–14 let. Pro závodníky juniorských a se-
niorských kategorií nemá naše tělocvična potřebnou výšku podle pravidel. V závodě se před-
stavilo několik našich nových skokanů. V jednodušších sestavách se vedle Kateřiny Ježkové
a  Šimona Kulveita  představily  ve  svých prvních  závodech Zuzana Dušková,  Bára  Schej-
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balová, která dojíždí z Lánova, Vendula Jarolímková a Linda Hermanová. V závodních se-
stavách, jak v jednotlivcích, tak i v synchronních dvojicích, si výborně vedli téměř všichni
naši závodníci. Pouze T. Kulveit a A. Svobodová se dopustili chyb a volnou sestavu nedokon-
čili.

Královédvorsko.cz, říjen 2016

Apolena Výborná – mistryně ČR v softballu žen 2016
Královédvorská softballistka Apolena Výborná se spo-

lečně s  týmem SK Joudrs Praha v sobotu 15.  října stala
Mistryní ČR v softballu žen. Ve finálové sérii porazil tým
SK Joudrs Praha hráčky týmu Žraloci Ledenice 3:0 (2:0,
5:2 a 2:0) a obhájil tak mistrovský titul.

Královédvorsko.cz, 16. října

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dům dětí a mládeže Jednič-
ka
Podzimní putování za pohádkou

V sobotu 1. října se uskutečnil další
ročník  Podzimního  putování  za  po-
hádkou. I tentokrát organizátoři změni-

li trasu a to i s ohledem na případnou účast maminek s kočárky. Na ní čekalo 6 kontrolních
stanovišť  s  postavičkami  a  drobnými  úkoly.  Účastníci  se  setkali  s  čarodějnicí,  rytířem,
s Minnie, mamutem a veverkou, drakem, princeznami. V cíli na ně čekal barevný diplom
a sušenka.

Ač byla předpověď počasí nepříliš dobrá, brzy vysvitlo sluníčko a celý den bylo opravdu
krásné počasí. Proto byla celková účast 50 lidí na pochodu s několikaletou tradicí zklamáním.
Odměnou byla všem organizátorům alespoň velká spokojenost všech účastníků s trasou po-
chodu. Zvládlo ji i několik maminek s kočárky.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje
V neděli 2. října se konal již 2. ročník krajského předkola soutěže s mnohaletou tradicí –

Zlatý oříšek. V Hankově domě se tak opět sešly nominované děti z celého Královéhradeckého
kraje, aby zde před porotou a diváky prezentovaly své dovednosti a talent.

Cílem této soutěže je systematické vyhledávání a podpora talentovaných dětí  v nejrůz-
nějších  oborech,  informovanost  a  vzbuzení  zájmu  regionální  veřejnosti,  a  tím  dosažení
dlouhodobé podpory a pomoci při rozvoji talentu za podpory kraje i města, které dítě repre-
zentuje. A i letos všech třináct dětí, které se z patnáctky nominovaných osobně představily po-
rotě i divákům, bylo důkazem toho, že i v našem kraji je spousta dětí, které dokáží překvapit
nejenom svým talentem, ale zejména pílí a cílevědomostí, se kterou dokáží dosáhnout mimo-
řádných výsledků v činnosti, které se věnují.

Záštitu  nad  Zlatým  oříškem  převzala  radní  Královéhradeckého  kraje  a  ve  spolupráci
s městem Dvůr Králové nad Labem a podporou dalších partnerů představil Dům dětí a mlá-
deže Jednička třináctku dětí, které se formou video-medailonku, rozhovorem s moderátorem
a ukázkou svých dovedností prezentovaly před porotou složenou z osobností celého kraje.
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Předsedkyní poroty byla Mgr. Iva Rašková z nadačního fondu Zlatý oříšek, který síť kraj-
ských předkol inicioval. Dalšími členy byla radní Královéhradeckého kraje Mgr. Táňa Šor-
mová, starosta města Dvora Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím, Eva Kličková – dramatur-
gyně Českého rozhlasu  2  Hradec  Králové,  Jan  Smigmator  –  jazzový  a  swingový zpěvák
a držitel Zlatého oříšku (2000) a Tomáš Magnusek – herec, spisovatel a režisér.

Tato porota z 13 finalistů po těžkém rozhodování nakonec vybrala tři nejúspěšnější, kteří
získali nejen hodnotné věcné ceny, ale také sošku ptáčka od akademického umělce Jaroslava
Homoly a finanční částku ve výši 10.000 Kč. Stali se jimi 9letý Ivan Kříž z Chlumce nad Cid-
linou, který vyhrál svoji bezprostředností, přirozeností a samozřejmě úžasnou hrou na akor-
deon, Anna Černická z Provodov-Šonova, která se věnuje závodně alpskému i travnímu ly-
žování, krasobruslení a mažoretkovému sportu, a Eliška Šebková, 13letá usměvavá sympa-
tická dívka z Dubence, která se věnuje včelařství, v něm dosahuje výborných výsledků stejně
jako v matematice.

Kromě hlavních cen udělila  Mgr.  Tána Šormová cenu Královéhradeckého kraje  Matěji
Kavánovi z Jičína (střelec a curler), cenu Českého rozhlasu Hradec Králové získala Markéta
Kupková  (házená),  cenu starosty  města  a  cenu partnera  akce  si  odnesl  Antonín  Lahučký
(streetworkout) a DDM Jednička udělila cenu Filipu Karáskovi – nejmladšímu finalistovi,
showmanovi, tanečníkovi a hokejistovi.

Moc bychom tímto také chtěli poděkovat za podporu, a to nejenom finanční, Královéhra-
deckému kraji a městu Dvůr Králové nad Labem, bez které by Zlatý oříšek v našem městě ne-
bylo možné uskutečnit. Další nemalé poděkování patří všem sponzorům a partnerům, kteří vě-
novali ceny pro finalisty a vítěze. Díky lidem a společnostem jako Losenický – polygrafický
závod, Adler, s. r. o., Carla, s. r. o., ZOO Dvůr Králové, a. s., Tongo, rodinný zábavní park,
Město Hradec Králové a SNHK – Městské lázně a plavecký bazén Hradec Králové, RealTime
a další získali nejenom vítězové, ale i zbývající finalisté za své výkony ohodnocení v podobě
pěkných a hodnotných cen. Poděkování patří také mediálnímu partnerovi, kterým byl Český
rozhlas Hradec Králové.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Podzimáček
Ve dnech 7.  a  12.  října se přihlásily  mateřské školy Roháčova a Drtinova na výukový

program Podzimáček. Dohromady přišlo 38 dětí, které se formou vyprávění, obrázků a her
dozvěděly, co patří k podzimu, jaké je počasí, proč se barví a padá listí a co dělají na podzim
zvířátka.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Drakiáda – Zavírání turistické sezony na Zvičině
Další tradiční akcí, na které Jednička nesmí chybět, je Drakiáda na Zvičině. V sobotu 8. říj-

na vyrazili pracovníci DDM Jednička na velký kopec, aby tu zorganizovali sraz všech draků
a dráčků. Na obloze se jich hemžilo nepočítaně. Sdružení Podzvičinsko, které je hlavním or-
ganizátorem, zde také vyhodnotilo výtvarnou soutěž. Kromě pouštění draků byly pro děti při-
praveny i dílničky, kde si mohly vyrobit svého malého dráčka a na chvíli se ukrýt před sych-
ravým počasím.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Běh spadaným listím
Jednička připravila 11. října pro děti z mateřských škol již II. ročník sportovní akce s ná-

zvem Běh spadaným listím. Na dopravním hřišti se postupně vystřídalo téměř 70 malých zá-
vodníků z MŠ Drtinova, MŠ Roháčova a MŠ E. Krásnohorské ze Dvora Králové nad Labem.
Malé sportovce neodradilo ani chladné podzimní ráno. Závodníci měli za úkol proběhnout vy-
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značenou trasu, na které je čekalo několik překážek. Všichni, až na jednu závodnici, která si
start rozmyslela, trasu zvládli na výbornou a podali vyrovnané sportovní výkony. Absolutním
vítězem II. ročníku Běhu spadaným listím se stal Daniel Zemánek z MŠ Drtinova.

Text: Dana Kudrnovská 

Podzim – výstava
Začátkem září byla vyhlášena výtvarně rukodělná soutěž s názvem Podzim. Do soutěže

bylo zasláno celkem 142 prací, na kterých se podílelo 280 autorů. Zapojily se nejen děti z MŠ
a ZŠ Královédvorska, svoje práce zaslali i žáci ze ZŠ Edvarda Beneše z Písku. Z MŠ ze Dvo-
ra Králové nad Labem se soutěže zúčastnily děti ze Slunečné I. a II., z MŠ Drtinova, MŠ Du-
benec a děti z kroužku Pastelka DDM Jednička. Ze ZŠ zaslali svoje práce žáci ZŠ Schulzovy
sady, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZŠ a MŠ Dubenec a ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Zúčastnily se i děti
z Léčebny zrakových vad ve Dvůr Králové nad Labem a z Dětské ozdravovny Království
v Nemojově. Ve dnech 18.–20. října byly všechny práce vystaveny v DDM Jednička. Výstavu
navštívilo 89 návštěvníků a určitě nelitovali, že přišli. Opravdu se bylo na co dívat. 

Text: Dana Kudrnovská 

Ať žijí duchové
Podzimní prázdniny 26. a 27. října trávily děti v Jedničce již klasickou akcí Ať žijí du-

chové. Přespalo tu 22 dětí od 6 let. Během dne děti dlabaly dýně, nakreslily si děsivé kelímky
na pudink, který si uvařily ke svačině,  vyrobily si z obvazů ducha zavřeného ve sklenici,
hallowenský věneček z černého igelitu, zahrály si hry, podívaly se do strašidelné zoo a večer
na ně čekala stezka odvahy, na kterou ne všichni účastníci šli. Akce se vyvedla i co se týká
počasí.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Podzimní bowling
Jeden den podzimních prázdnin patřil již tradičně turnaji v bowlingu. Tentokráte se v herně

bowlingu v Hotelu Safari v zoo sešlo 26. října 32 hráčů. Hrálo se na všech dráhách. Do vý-
sledného bodování byly započítány 2 celé hry. Opět nechyběla mezi hráči dobrá nálada a sou-
těživost, která provázela celý turnaj. V závěru turnaje byli všichni za svou snahu a sportovní
chování odměněni lízátkem, nejlepší hráči získali diplom a cenu. Absolutním vítězem turnaje
se stal opět Michal Jíra, dosáhl 303 bodů. 

Text: Dana Kudrnovská

Další zájmová činnost
Podharťská drakiáda letos opět skoro bez větru

V neděli 23. října se uskutečnil na podharťském fotbalovém hřišti již jedenáctý ročník Pod-
harťské drakiády. Tato akce se tak přehoupla do druhé desítky svého života. Celkem se do
soutěže přihlásilo 43 draků se svými navigátory. Počasí bylo spíše chladné a vítr mírný, což
stálo účastníky mnoho sil,  aby draky dostali do vzduchu, což se některým i podařilo.  Pro
účastníky drakiády byla zpestřením jízda na šlapacích autíčkách. Pro zahřátí rodičů i dětí tu
byl stánek s teplými nápoji a sladkostmi.

Skautské středisko
V pátek 14. října proběhl volební sněm skautského střediska Zvičina.

Vůdcem střediska, na tříleté volební období, byl zvolen T. Vodička. Byli
také zvoleni delegáti krajského sněmu a delegáti Valného sněmu Junáka,
který  se bude konat  v  březnu 2017 ve  Velkém Meziříčí.  Velké  podě-
kování  patří  bratru  V.  Huškovi  za  perfektní  dlouholeté  vedení  našeho
střediska. 
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Namátkou  vybíráme  z  činností  našich  oddílů  během října.  Nejmenší  skautíci  s  rodiči
podnikli výpravu na Kuks. Světlušky vyráběly pro farní charitu rukodělné výrobky na římsko-
katolické faře. Jejich výrobky budou prodávány a výtěžek peněz půjde potřebným. Děvčata se
také, a ráda, opět podílela na výrobě halloweenských dýní pro výzdobu zoo. 5. oddíl vodácký
v pátek 21. října symbolicky uzamkl řeku Labe na zimní období. Mloci, starší holky a kluci,
2. oddílu vodáckého z Mostku počátkem října ještě zvládli splout Labe od Černošic k Jaromě-
ři a zpět.

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Ing. Martin Stránský

ZAJÍMAVOSTI

Královédvorská Diakonie slavila 25. výročí
V neděli 9. října 2016 slavila své 25. narozeniny královédvorská Diakonie. Zajišťuje služ-

by pro seniory ve Dvoře Králové nad Labem a v 20 dalších okolních obcích. Asi málokdo si
vybavuje, jak vypadala péče o seniory na začátku 90. let minulého století. Dnes je kvalita po-
skytovaných sociálních služeb ve Dvoře Králové nad Labem na vysoké úrovni a zásluhu na
tom má i místní středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE), které letos slavi-
lo 25 let od svého založení a působení.

Královédvorsko.cz, říjen 2016

Královédvorští sokolové si připomněli Památný den Sokolstva
Letos uplynulo 75 let ode dne, kdy v noci ze 7. na 8. října 1941 proběhla nacistická razie,

při níž bylo pozatýkáno přes 1 500 činovníků a cvičitelů Sokola. Ti byli vězněni na Pankráci,
v Malé pevnosti Terezín a potom posláni do koncentračního tábora Osvětim, odkud se jich
více než 93 % nevrátilo. Mezi postiženými byl i starosta Sokola Dvůr Králové JUDr. Franti-
šek Pařez.

Památný den Sokola si letos sokolové připomínali nadvakrát. Poprvé ve středu 5. října.
V dešti dorazilo 40 dětí a dospělých. Uctili položením květin památku všech sokolů, kteří
položili životy za první i druhé světové války, a zároveň vzpomněli nedožitých 80. narozenin
pana prezidenta Václava Havla.

V pondělí 10. října sokolové uskutečnili další pokus o Večer sokolských světel. Tentokrát
se počasí polepšilo. U pomníku se sešlo kolem osmdesátky dětí a dospělých. Vzdělavatelka
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Mgr.  Pavlína  Špatenková  připomněla  osud  sokolských  činovníků  a  cvičitelů.  Vzpomínku
u pomníku zakončili sokolové zpěvem naší hymny. Potom se už děti dočkaly pouštění lodiček
po Labi se svíčkami, které symbolizovaly duše sokolů, kteří nepřežili válku. Celá akce se vy-
dařila a lodičky opět krásně osvětlily labské koryto.

Právě při  takovýchto akcích si  nejvíce uvědomujeme, že Sokol není  pouze sportovním
kroužkem. Snaží se již přes 150 let přinášet svým členům kromě cvičení a sportu i něco navíc.
Vést je k vlastenectví i k hrdosti na naše dějiny. 

Noviny královédvorské radnice 10/2016, Mgr. Pavlína Špatenková
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Nová kanalizační přípojka pro šestidomek v Klicperově ulici.
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Nová kanalizační přípojka pro šestidomek v Klicperově ulici.
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Prodejna koupelnových doplňků se přestěhovala na Slovany.

Vinice ve Valové uličce už řádně povyrostla.
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Podzim u Podharťského rybníku.
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