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Kulturní události m síce íjna
Hank v d m
- Sugar Blue – George Kayband - harmonikový mág.
- „Hv zdný prach hitparád“ - hudební skupina Travellers – výchovný koncert.
- Ježibaby a ženichové – pohádka o vdavkuchtivých arod jkách, divadlo MALÉhRY.
- Co v detektivce nebylo – hra v p edplatném.
- Dnes vás baví holohlaví - schow.

M stské muzeum
- emesla našich p edk  – aneb cechy na Královédvorsku.
- Vlastiv dné tení a M stská kronika živ  (redaktor Vl. tení Jan Schwarz, kroniká  Pavel Janoušek).
- „V c není v c“ – pohádka pro d ti i dosp lé.

Knihovna Slavoj
- Kolem sv ta aneb Cestování (nejen) za zví aty 2 – Papua Nová Quinea.
- Z Mexico City až do Patagonie.
- Co skrývají domácí knihovny – výstava od 9. íjna.

Domov sv. Josefa - Žire
- Výstava v kapli Domova p i kostele sv. Anny portréty um lc  od akademického malí e Vladimíra 

Flégra ze Dvora Králové nad Labem.

Seminá  chovatel  slon
V uplynulém m síci zá í se konal tento seminá  pro chovatele východní Evropy. Jeho úkolem bylo 

zapojit do ízeného chovu co nejvíce ZOO a rozší it tak praktické i teoretické znalosti ú astník . Uspo-
ádání bylo v rámci aktivit EAZA (Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií).

Lektory byli: Harald Schwammer – Akademie pro management slon , Martin van Wees – asis-
tent koordinátora EEP asijských slon  ZOO Rotterdam a dále eští odborníci Zbyn k Šíša - zoolog 
ZOO Praha, Zden k Bárta – zoolog ZOO Dv r Králové, a veteriná  ZOO našeho m sta dr. Váhala 
a dr. Roman Vodi ka z Prahy. 

Seminá i bylo p ítomno padesát dva ú astník  z dvaceti ZOO a deseti stát . Nejvzdálen jší ú astník
byl z Kazachstánu, dále tu byli z polského Plocku, arménského Jerevanu, ruského Permu, ma arských
ZOO Budapeš , Veszprém a Nyíregyháza.

Škola bruslení zahájila
Oddíl ledního hokeje místní t lovýchovné jednoty ve spolupráci z oddílem krasobruslení zahájil 

prvého íjna další ro ník školy bruslení. Dle pana Ladislava Huška bude celý kurs probíhat dvakrát 
týdn  (obvykle sobota, ned le) a potrvá až do února p íštího roku.

Diakonii je patnáct let
15. íjna dovršilo Královédvorské st edisko Diakonie eskobratrské církve evangelické patnácti let 

své innosti. V pr b hu t ch let prošlo službami Diakonie, dle sd lení jejího editele Zde ka Hojného, 
na 930 ob an .

Od roku 1991 poskytuje Diakonie službu ve m st  a také v ad  obcí Královédvorska. Od roku 
1993 je v provozu Domov Diakonie, který byl v roce 2003 rozší en o novou ást, ur enou pro pro 
seniory s Alzheimrovou chorobou, nebo jiným typem demence. Nejmladší službou je od roku 2003 
také denní centrum pro seniory.

To vše vyžaduje mnoho finan ních prost edk , které jsou zajiš ovány z n kolika zdroj  Ministerstva 
práce a sociálních v cí, Královéhradeckého kraje, M sta Dv r Králové a dále to jsou dary ob an ,
firem a nadací.

Antonín Frieda: Co bylo d ív jší SKDK
Kronika dává op t prostor panu Friedovi, aby si zavzpomínal na léta bývalého divizního klubu 

SKDK. Z jeho rozsáhlých vzpomínek je vloženo do Kroniky to, co sám pokládá za dokreslující:

Co byla tehdejší divize?
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„Tato sout ž p edstavovala sou asnou Národní ligu a vít z jednotlivých divizí postupoval 
po kvalifika ním turnaji do celostátní ligy, tedy do nejvyšší republikové sout že. Sou asné 
generaci je t eba p ipomenout, že se tehdy hrála úto ná kopaná s cílem dávat góly, nikoliv 
nedostat.”
Co bylo vlastn  hlavním p edpokladem?

„Obrovská základna vynikajících fotbalist , která se nedá se sou asností v bec srovnat. 
Nejlepší kopaná se hrála na SKDK, starém škvárovém h išti na Hrubých lukách. Dále to 
bylo h išt  SK Weiss, SK Sochor a SK Amaté i. Abych vysv tlil položenou otázku, musím 
p iblížit tehdejší atmosféru. Na všech h ištích se hrálo každý den. Celou adu utkání a p e-
bor  , mimo sout ž, hrály další jedenáctky – íšnická, šoférská a další. Velmi populární byly 
p ebory dvorských škol za velké ú asti divák . Hrálo se na škvárových h ištích. SK Weiss 
a SK Sochor, tedy firemní jedenáctky, byly ú astníky tehdejší I. A. t ídy, SK Amaté i hráli 
I.B t ídu. Nejlepší hrá i t chto klub  obvykle p estoupili do divizního SKDK a ada z nich 
se stala oporami prvního mužstva.”
M sto žilo kopanou a m lo jist  své velké p íznivce.

„M sto opravdu žilo kopanou. V hotelu Tins se u stolu sportovc  scházeli nejen ob taví 
funkcioná i, ale i fandové a mecenáši, kte í do st edy diskutovali o ned lním utkání a další 
dny posuzovali ambice v p íštím divizním utkání. Nejpopulárn jší a nejob tav jšími funkcio-
ná i, kte í v novali kopané své veškeré úsilí, byl správce popisného ú adu obce pan Old ich 
Jarolímek, pan Josef Holi  a Antonín Frieda, obchodník s látkami, který v noval kopané 
snad ty icet rok  svého života. Poh íchu byla jeho záslužná innost v dob  „zlatého v ku 
dvorské kopané“ ocen na adou uznání až krátce p ed jeho úmrtím. Rozlou ili se s ním 
nejen fotbalisté, ale celá ada sportovních p átel. Mezi ob tavé funkcioná e pat il nástupce 
pana správce Jarolímka, zesnulý pan Vladimír Malý. Ten by byl mohl napsat pam ti o záslu-
hách a št drosti jmenovaných i dalších. Na adu z nich jist  nevzpomenu a prosím proto 
o prominutí.”
Co pokládáte za „zlatý v k“?

„Dalo by se íci, že období od t icátých let prvé Republiky eskoslovenské až do konce 
prvé sv tové války, kdy Dv r probojoval do divize eského venkova. V roce 1935 obsadili 
naši fotbalisté vynikající t etí místo, v roce 1936 vyhrál SK Hradec Králové a naši byli op t
t etí s nejlepším skóre 41:15.

1937 – zvít zil SK Pardubice, dvoráci byli pátí – skóre 70: 43, 1938 – zvít zil AFK Pardu-
bice, dvoráci tvrtí (tento rok byl poznamenán politickými událostmi a žádný klub nesehrál 
stanovených 9 západ ). Teprve sout žní ro ník 1938 – 39 byl regulérní a zvít zil op t AFK 
Pardubice a Dv r byl tvrtý. Rok 1940 sedmé místo, rok 1941 jsme byli druzí s nejlepším 
skóre 78:52 za vít zným Polabanem Nymburk. V následných letech 1942 t etí místo, 1943 
t etí místo, 1944 osmé místo, sout žní ro ník 1944 – 1945 nebyl pro vále né události 
zahájen. Nastalo to, emu se žádné mužstvo nevyhne, opory mužstva zestárly a rozlou ily 
se s fotbalovou kariérou. Zlatý v k skon il.
Fotbal to jsou p edevším hrá i.

„Divizní Dv r m l v dob  své nejv tší slávy vynikající útok. Co hrá , to pojem. Od pravé 
strany Stejskal, Mitiska, Švestka, Rulc a Sedlický. Tento populární útok nast ílel v sout ži 
dokonce více branek než samotný vít z divize. 

František Stejskal byl snad nejúsp šn jším hrá em v historii zdejší kopané. M l ideální 
fotbalovou postavu a byl tvrdým, rychlým, technicky obounohým hrá em s tvrdou st elou. 
Ovládal prostor h išt  a p ipomínal pohybem vynikajícího G. Müllera z NSR. Stopoval jsem 
mu, na škvárovém h išti, b h v kopa kách na 100 metr  a on to dokázal za 11,3 sekundy. 
Rozum l si s Pepíkem Mitiskou na pravé spojce, obávaným st elcem, který si dokázal p ipra-
vit st eleckou šanci, kterou obvykle tvrdou st elou prom nil. Jako hotový hrá  p estoupil 
do SKDK z jedenáctky SK Weiss. Pepík Švestka, bývalý hrá  Sparty, který p estoupil, když 
Sparta získala vynikajícího Belgi ana Branieho, p ipomínal svým pojetím Borovi ku z Duk-
ly, nastoupil po vynikajícím prof. Brdi kovi a Motákovi. Na levé spojce exceloval ligový hrá
Karel Rulc, bratr úsp šného internacionála. Klopenou leva kou, p evážn  nízko umíst nou 
st elou, p ipomínal legendárního Pu e. Na levém k ídle mu sekundoval elegantní, rychlý 
ligový hrá  Karel Sedlický s m kkými a p esnými centry. Slabší pravou nohu nahrazoval 
rychlými úniky po k ídle a tvrdou st elou leva kou.
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O tento útok se zajímali „lana i“ ligových klub  a p sobili tím dvorským funkcioná m
nemalé starosti. Na levém k ídle hrával i vynikající hrá  s p ímým tahem na branku Vilda 
Kalný, na pravém pak Lud k Va ura, rušový hrá  s vynikající st elbou z b hu, dále Josef 
Petr, za okupace nejrychlejší ech. 

Velmi populárním „rušovým“ hrá em na spojce byl Pepík Hubený, pozd ji se v útoku 
uplatnili hrá i Zemek a Šíma na k ídle.

Vynikající postavou byl všestrann  nadaný, fotbalov  myslící Mirek Vítek. Byl rychlým, 
obounohým a inteligentním hrá em. Svá nejproduktivn jší léta zaznamenal pozd ji v Baní-
ku D ín, kde byl po n kolik rok  mozkem mužstva. Jeho hrou tehdy padala i stoupala 
výkonnost D ína, kde si stále ješt  p ipomínají jeho st elecké parkety.

Záložní ada tehdy tvo ila hru a jejím úkolem byla podpora útoku. St ední b havý zálož-
ník byl hlavou mužstva, krajní záložníci, pokud to ovšem stihli, b hali se soupe ovými k í-
dly, obránci hráli pozi n  územní obranu. Velkou postavou v centrhalvu byl Václav Tecl, 
který p išel z Košic, myslitel, vynikající technik, tv rce hry, hlavi ká  a obounohý fotbalista. 
Dokázal hlavou, p ípadn  ramenem zahrát „malou dom “ do náru e branká e i z áry poku-
tového území a z kabiny hlavi koval mí  až do st edu h išt . Trestné kopy provád l pravou 
i levou nohou. Pozd ji byl Tecl na jednu sezónu postoupen do divizní Úpice, která se jeho 
zásluhou udržela v divizi.

Václava Tecla tehdy nahradil budoucí populární trenér reprezentace Václav Ježek, rovn ž
jako b havý centrhalv, ale Tecl byl nedostižný. Na jeho postu hrál i pracovitý d lník h išt ,
tém  neslyšící Pepík Pozler, jehož p ihrávky „placírkou“ byly populární. Vyst ídal ho tvrdý 
Jan Krch, který pozd ji p estoupil do divizního erveného Kostelce, kde hrál s vynikajícím 
st elcem, k ídelním úto níkem Fajfrem.

Na krajním halvu se vyst ídalo více hrá . K nejpopulárn jším pat il Ji ík Holub, prav-
d podobn  i nejtechni t jší hokejista v historii Dvora a Áda Wimr, vytrvalecký typ, který 
s úsp chem b hal st ední trat . O jeho synovi jsem se již zmínil v p edchozím m síci Kro-
niky. Mezi nejobávan jší obránce, kte í však po celou dobu nejvyšší produktivity slavného 
útoku nehráli, pat ili bezesporu František David z SK Weiss a Jarka Kraus z SK Sochor. 
Jejich postavy budily respekt i u divák  a p i mistrovských utkáních v Hradci bylo p i jejich 
herní ú asti utkání pokládáno za p edem ztracené. Oba vynikali p esnými dalekonosnými 
odkopy vedenými obvykle na k ídla a svojí tvrdostí. Jarka Kraus byl i velmi rychlý a výborný 
hlavi ká . S kopanou však p ed asn  skon il pro zran ní.

Obránci hráli tehdy vysloven  územní pozi ní obranu, drobn jší práci obstarávali b haví 
záložníci. Mezi úsp šné obránce pat ili i Karel Ruprich, Buchar, tvrdý Holubec a Gresso.

Na postech populárních branká  hráli Jan Kotík, Ota Langr, nejdéle „Pišta“ Buvala 
a elegantní, moderním stylem chytající branka  Standa B lovský, o kterého jevily zájem 
i ligové kluby. Každý z nich m l své p ednosti, velké trestné území ovládal nejlépe Standa 
B lovský, kterému se nejlépe chytalo za nejpopulárn jší obranou dvojicí David – Kraus.
Jaký fotbal mohli tehdy diváci sledovat?

„Kopaná byla tehdy divácky mnohem p itažliv jší, úto ná hra p inášela více gól  a trest-
né území nebylo p ehušt né. Pokud se nesta ili s k ídly soupe e vracet krajní halvové, 
uplatnily se p esné, echrané centry našich vynikajících k ídel. Sm ovaly obvykle na adre-
sáta a padaly nádherné góly. 

Nehrálo se tak tvrd  jako je tomu dnes, uplatnili se více rychlí hrá i s delší kli kou 
a následnou st elbou. 

T ítisícové návšt vy nebyly neobvyklé a s tím související nenapodobitelná atmosféra hle-
dišt .
A jací byli tehdejší soupe i?

„Nejvážn jším soupe em Dvorák  byl SK Polaban Nymburk s Pajkrtem a ápem, dále 
hornické Kopisty a Explozie Semtín s výborným branka em hodným jména Výborný, také 
Mladoboleslavský SK s populárním Šukem a Aston Villa Mladá Boleslav s vynikajícími úto -
níky Kal íkem a K iš álem. Dále to byly kluby SK Náchod, SK eské Bud jovice, SK Ho ovi-
ce, SK Rakovník, Pet ín Plze , SK Hradec Králové, SK Rokycany, SK Pardubice a Olympia 
Plze . K dalším mužstv m, která se probojovala do divize, pat ila AFK Pardubice, Slávia 
Karlovy Vary, SK ervený Kostelec a SK T ebechovice.
Jaké byly tehdejší tréninky?
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Po švihadlech a rozb hání se hrálo p evážn  na dv  branky. Za aly dv  vybrané jedenáct-
ky a celá ada hrá  z rezervy ekala na uplatn ní, tedy až budou trenérem vyzváni ke h e. 
I tréninky byly divácky p itažlivé, výbor posuzoval výkony jednotlivých hrá  a ur oval p íš-
tí sestavu. Vždy  i v rezerv  a dorostu nebyli ledajací hrá i, technický Lá a Mitiska, Mirek 
Holub, otec populární tenistky a bratr Jirky Holuba, který nás ne ekan  opustil a celá ada 
dalších.
O hrá e tehdy nebyla nouze.

Funkcioná i SKDK piln  navšt vovali i mistrovská utkání dalších dvorských klub  a vyhle-
dávali perspektivní krá e. Ti p estupovali obvykle do SKDK. Z nejpopulárn jších byl nezapo-
menutelný Ota Kova ík, též vynikající hokejista, všestranný „Zapík“ Flégl, neúnavný Franta 
Kotík, Zemek, Hlavsa a rychlonohý dlouhán Šíma. Dalšími vynikajícími hrá i byli Brentner, 
Cerman, Ešner a Groh z SK Amaté i, z SK Sochor známý fanda Dukly Petrá  a vynikající 
fotbalista „Pilát“ Andrle. Dále to byli ješt  Lang a Zítko.

Z výborných hrá  nelze vynechat všestranného sportovce Jirku Kryse, vícenásobného 
vít ze branného republikového závodu a vynikajícího hokejistu, inteligentního Jirku Haka, 
populárního bojovníka Langpaula zvaného „Briketka“ , technického halva Hlavatého, st ed-
ního záložníka Zde ka Friedu, který pozd ji hrál velmi úsp šn  za druholigový Baník D ín 
a Ústí nad Labem, elegantního Junka a Jardu Šubrta z SK Amaté i. Ti, na které jsem si 
nevzpomn l, a  mi prominou.
Nemnohým jsou známé i „perli ky.“

„František Stejskal byl i nenapodobitelným „šprýma em.“ Vzpomínám si na divizní zápas 
na h išti rozbahn ném po pr trži mra en. Pravá strana h išt  byla pod vodou a Franta 
post íkal p idupnutím protihrá e tak, že ztratil p ehled o herní situaci. Ten se obo il na 
našeho hrá e nevybíravým zp sobem a Stejskal jej z bezprost ední blízkosti zasáhl svým 
elem do obli eje, což rozhod í nezaregistroval a neuv itelnou stížnost protihrá e nevzal 

na v domí.“
„Hrálo se utkání, domnívám se eského poháru, proti Bohemians Praha, za veliké ú asti 

divák . Pr b h zápasu byl vyrovnaný a za brankou soupe e se pohyboval ve funkci po ada-
tele pan Sto es. Prožíval utkání i jako skalní fanda a po st ele našeho úto níka, která sm -
ovala podél ty e, pohotov  a p esn  skóroval. Reakce obrany Bohemians, kde hráli „dokto-
i“ Ludvík, Angr a Kloubek, byla velmi pohotová. Branká  Ludvík uplatnil pravý spodní hák 

na bradu a knockautoval pana Sto ese, který skon il za lajnou. Nastala nepopsatelná mela, 
celá ada p ímých úder  postihla i další funkcioná e, kte í se snažili rozehnat rozvášn né 
fandy.“

„Další insultace p i jiném zápase se dopustil nahluchlý st ední záložník Pepík Pozler. Po 
odpískání, které nezaslechl, dribloval nezadržiteln  s mí em k soupe ov  brance. Protihrá
jej nevybíravým zp sobem zastavil, ale v záp tí jej zasáhla Pepíkova pov stná kamenická 
prava ka.“

„Na stadionu bylo rušno po celý týden. Funkcioná i i fandové vylepšovali okolí h išt
a neodmítli ani pozvání na „srn í hody“ v klubovn  oddílu. Všichni si velmi pochutnali 
a ocenili kucha ské um ní správce h išt . Hostinu si pochvalovali i p íští den u stolu spor-
tovc  v hotelu Tins. Nadšení je ovšem p ešlo, když se ozvalo významné zašt kání.“

„B hem utkání se prodávaly v kiosku r zné lah dky a za 1,- K s výborné párky s ho icí. 
Za tisíc kus  obal  populárních „Sisinek“, známých bonbon , v noval výrobce doru iteli 
obal  fotbalový mí , který byl touhou všech kluk . Zacht lo se mi rovn ž mí e, ale nem l
jsem peníze na divizní utkání, po kterém se obaly sbíraly. P elezl jsem plot od tenisové-
ho h išt  a fingoval jsem p íchod z míst u plotu, kde se ob as vykonávala nutná pot eba. 
Nejmenovaný funkcioná  mne za ucho odvedl k pokladn , kde prodával vstupenky m j otec 
se správcem popisného ú adu panem Jarolímkem. Dostal jsem pohlavek s pokáráním a otec 
za mne zaplatil vstup.“

„Utkání se zú ast ovala i celá ada neplatících divák , pen z nebylo nazbyt. Obvykle 
sledovali zápasy ze strom  u Labe a zakopnutý mí  byl jejich ko istí. Svou „solidaritu“ s klu-
bem asto dokazovali pronásledováním neobjektivního rozhod ího, obvykle po prohraném 
zápase.“

„Mezi populární diváky pat il mohutný šofér pan Hubi , který budil respekt p i r zných 
šarvátkách fand . Výbor jej proz eteln  jmenoval po adatelem.“
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„Existovali i fandové, v etn  mého otce, kte í o polo ase odcházeli, jelikož by nervov
neunesli porážku domácích. Na tribun  sedával pravideln  pan Svoboda se svým mohutným 
psem, boxerem, který b hem utkání vypil n kolik p llitr  piva.“

„Pan Josef Horá ek, známý šofér, jehož místo bylo za brankou u tenisové klubovny, 
p erazil o rozhod ího, kte í to, jak vidíte, nem li jednoduché, masivní deštník. P edvídaví 
funkcioná i jej pozd ji, p i jeho p íchodu na stadion vyzvali, aby si pro všechny p ípady 
deštník uschoval v pokladn .“

„Pamatuji se na rivalské utkání SKDK divize proti SK Weiss. Hosté m li v mužstvu vyni-
kající hrá e Haka, Sláde ka, Frýzla a další. První polo as úsp šn  vzdorovali. Ve druhém 
polo ase „zazdili“ obranu a d ív jší hrá  SK Weiss – David, zdržoval hru a odkopával mí e
vytrvale daleko za plot na Hrubá luka. Jeho taktika obstála, výsledek utkání byl nerozhodný 
a David p estoupil do SKDK.“ 

„Nemohu nevzpomenout na finále eského poháru v Kostelci nad Orlicí. T i tisícovky 
divák , ligový rozhod í Roškota, nervózní atmosféra a nechutné scény na h išti. Vynikající, 
ale velmi tvrdý záložník Kostelce Jiskra, insultoval našeho Karla Sedlického. Jeden z našich 
nejslušn jších hrá  se odhodlal k podobnému zákroku a byl vylou en. Zkušený Jiskra však 
zabodoval a nastala t žko popsatelná mela.

P i odchodu do kabin nedošlo k insultaci našich hrá  jen díky obránc m Davidovi 
a Krausovi, kte í tvrdými direkty likvidovali rozvášn né fandy Kostelce. P ítomný Antonín 
Frieda, tehdy jednatel SKDK, seb hl s tribuny a snažil se zabránit dalšímu klání. Dostal své, 
ale i rozdal. 

Když na fotbalové sch zi p edával krásný pohár, který mimochodem upustil a zakoupil 
nový, nezap el v sob  obchodníka látkami a prohlásil historickou v tu: „Pánové, p kn
prosím, v tom Kostelci to vám byla mela, utrhl jsem tam n kolik rukáv , to víte, samá kon-
fekce.“
Slovo na záv r.

„Všichni uvedení sportovci byli amatéry, kte í sv j sport p stovali p evážn  až po zam st-
nání. Všechen volný as v novali i tréninku. Jen n kte í z nich dosáhli výrazn jších úsp -
ch  ve svém povolání a mnozí z nich bilancovali svoji úsp šnou innost s pocitem k ivdy, 
p i  porovnání s podmínkami sou asných sportovc , kte í inkasují za každý start a sport se 
stal jejich zam stnáním. Domnívám se, že tyto pocity bývalých významných sportovc  a to 
nejen Královédvorska, jsou oprávn né. 

Studie EIRO a Eurostatu o „práci“
P evzato v tisku:
„Pr zkum íká, že eši pracují málo a neefektivn , i když podle Eurostatu tráví v práci 

nejvíce hodin. Pracují spolu s Italy, Slovinci a Francouzi nejh  v Evrop . Týdn  odpracují 
podle studie EIRO pouze 37,3 hodiny. Na pracovní dobu se totiž EIRO podívalo nikoliv jako 
na sou et minut, ale zajímala ho skute ná odvedená práce. Pr m rný ech využije pobyt 
v zam stnání k práci jen zhruba ze sedmdesáti procent. Ostatní as v nuje svým osobním 
aktivitám, zábav i kou ení.

Pr m rný ech tak svému zam stnavateli vynese pouze polovinu toho, co mu p ináší 
zam stnanec v N mecku, Rakousku i Francii.

V západních zemích EU je stále b žn jší p tat icetihodinový pracovní týden a výrazn  se 
rozši uje práce na áste ný úvazek. V esku je vývoj opa ný.

Základní d vod, pro  trávíme v práci více asu, je práv  nízká produktivita. Abychom 
stihli totéž, co jiní, pot ebujeme delší dobu. Ješt  jedna p í ina nutí echy pracovat dlouho: 
nižší mzdy. P es asy si lidé p ilepšují k jinak nízkým plat m.“

Co k tomu íkají sou asní zam stnanci?
- Jsem textilák, d lal bych rád, ale nemohu. Po ád n co není, na n co se eká.
- Rád bych vid l jak se pracuje v kancelá ích, my d lníci si nehty v práci malovat nem žeme.
- Jsem živnostník a mohu potvrdit, že tak jak nyní, jsem nepracoval ani v d ív jším komunálu. Musím 

se po ádn  obracet, ale mám se dob e.
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- Na nás ú ednících se vidí všechno špatné. Máme as na kafí ka, v práci se nep etrhneme, sedíme 
si v teplí ku. Když však jdu do práce a vidím, jak se na oprav  ulice dva dívají, jak t etí d lá, tak se 
nedivím, že všechno tak dlouho trvá.

- Pán m naho e by se docela líbilo, kdyby ta „produktivita“ narostla, ale plat z stal stejný. Pro  se 
tedy uplatníme v zahrani í? Ne všichni, jen ti, co s sebou dovedou hodit. Ale za ty Eura se jinak žije 
i d lá.

- Ukažte m  v našem m st  d lníka, který by nedostal ty i m síce svoji výplatu. To je jenom v Tib
a radosti to jist  nep idá. Také jsem se s tím ve svých padesáti letech setkala poprvé. Nebylo to ani 
za „totá e.“

- Kdybych si nep ivyd lal jinak, tak bych rodinu neuživil. V továrn  práci ani korunu nedostanu a tak 
sbírám u silnice padaná jablka a musí m  pomoci i d ti.

- Zajímá n koho, jak žije d lník? V novinách je o n m napsáno, jen když sko í z okna jako sebevrah. 
M  je jedno, jestli jsem d lal za socialismu a nebo d lám v kapitalismu. Ale chci mít alespo  jistotu, 
že mám svoji práci. V nouzi ani v p epychu jsem za socializmu nežil, ale taky jsem nezažil tuhle 
nejistotu a nejsem sám.

- Jsme t i sourozenci, dva se mají dob e, jeden pracuje na ú ad , druhý u soukromníka, co mu to 
„klape.“ Já jsem nejstarší a „bráchovi“ jsem trochu pomohl, když studoval. Jinak to nešlo a já toho 
nelituji. Te  jsem na tom h  a „brácha“ na ú ad  mi sem-tam taky „helfne.“ Ale ješt  jsem se od 
n j nedozv d l, „kolik bere.“ Sestra na tom není dob e a tak žije z podpory a spolu se starými rodi i
a z jejich d chod  n jak vyžije. 

- Kroniká ? Klidn  tam napište, že se mám dob e, jenom po ád zápasím s asem, to je jediné co m
n jak chybí. Soukromník se musí po ádn  obracet, ale nena íkám. Ale hodin odpracuji jako maku, 
jako nikdy p edtím.

T íd ní odpad
M sto p ipravuje odd lený sb r a t íd ní bioodpadu. Ten bude realizován nejprve jako pilotní pro-

jekt ve vybraných ástech m sta a teprve po vyhodnocení se bude uvažovat o jeho rozší ení do dalších 
míst m sta.

Paní Eva Šírková z odboru životního prost edí se k tomu vyjád ila takto:
„Aby se povedlo najít systém, který bude vyhovovat ob an m, bude v p íštím m síci pro-

bíhat dotazníkové šet ení zam ené na separaci odpad  z domácností a nakládání s biood-
padem. Pokud ob any navštíví pracovník provád jící šet ení, prosíme o pe livé vypln ní 
dotazníku.“

Šafa íkova ulice v rekonstrukci
Ješt  na samém konci zá í se hloubilo v dolení ásti Šafa íkovy ulice. Na snímku je patrné, jak je 

uloženo silné plynové potrubí.

Výkop hloubí stroj, kam nedosáhne, musí p ijít lopata.

S t mito bludnými balvany 
se m žeme setkat na mnoha 
místech našeho m sta. Sta-
lo se tak p i stavb  stadionu 
a základ  bytovek v eské 
Podharti,  balvany váží n ko-
lik set kilogram  a i technika 
se s nimi musí pracn  potý-
kat.
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Policista navštívil seniory 
Zasv cený výklad v Domov  d chodc  p ednesl mluv í Policie R Mgr. Radek Schovánek, který 

p ítomným senior m vysv tlil, jaká možná nebezpe í jim hrozí, jak jim p edcházet a p ípadn  i bránit. 
Následoval asi p lhodinový film o nej ast jších p ípadech kriminality na starších ob anech.

Radnice podpo í Angeles Dance Group
ástku dvaceti p ti tisíc korun obdrží tato tane ní skupina na úhradu náklad  p i sout žích. Skupi-

na totiž zamí í na evropský a potom i na sv tový šampionát. Tato skupina pat í mezi nejlepší u nás 
v eské republice a v lo ském roce se jí poda ilo, v silné konkurenci, získat evropský titul a sv tové
st íbro.

Nemocnice – kuchy  a nový kus cesty
Venkovní práce se chýlí ke konci, nyní nastává prá-

ce uvnit  p estavované kuchyn . Termín p edání se blíží 
a je t eba vše v termínu dokon it.

Šatny „zimáku“ zast ešeny
Na snímku je 

vid t, že stavba 
šaten se dokon u-
je a po zast ešení
se do ká oddechu. 
V p íštím roce by 
m lo dojít k další 
etap  výstavby.

Severní ást budovy nemocni ní kuchyn
je stále v rukou stavba .

Tato cesta, vedoucí vzh ru podél nemocni ního plotu, 
se stále ješt  nazývá „Bukovi ák.“ Kdysi, p ed stavbou 
nemocnice, zde byla vybudována „sá ka ská dráha“, 
vedoucí po pravé stran  dol . Nyní se její ásti dosta-
lo asfaltového povrchu, až po druhou, ho ení a léta 

nepoužívanou bránu.

Stavba zakryla 
op rnou ze  a zm -
nila zcela pohled 
nahoru na Valovou 
uli ku.
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Sv tlušky a skauti inní
Tentokrát došlo k výprav  do neznáma, která za ala vymyšlením pok iku, poté došlo na úkoly, kde 

museli prokázat dovednost a znalost. Došlo ke složení trpasli í básni ky, kus cesty putovat se zaváza-
nýma o ima, p ebrodit potok, sjet na lanovce k trpasli ímu dome ku.

Ocen ní se ú astník m dostalo od permoník  v podob  diplom  a nevadilo ani nep íznivé po así.

„Než vypustíme vodu z chladi e“
Se sezónou se rozlou il Veteran 

Car Club tradi n  tím, že p tasedm-
desát motocykl  a historických aut 
vyjelo na sedmdesáti kilometrovou 
tra  do Kuksu, Velichovek a dál, kde 
posádky musely plnit celou adu
zadaných úkol .

Letos poprvé byl start na par-
kovišti zoologické zahrady. Startu 
se mohly zú astnit jen stroje, které 
byly vyrobeny do roku 1975.

Také jezdci se objevili ve stylo-
vých oblecích, motocyklisté se dlou-
hými šály a dámy v otev ených kab-
rioletech s širokými klobouky.

Nejlepším jezdcem se stal Jaro-
slav Suchý z Chlumce nad Cidli-
nou na motocyklu BSA 500 z roku 

1930. Nejstarší stroj na po ádané akci byl automo-
bil Praga z roku 1927.

Tomuto ro níku se dostalo pojmenování „SAFA-
RI veteran rallye“, protože se startovalo na parko-
višti ZOO.

Ani se nechce v it, že tento 
„fešácký“ Mercedes je již veteránem.

„Voda z chladi e“ je také
 vítaným rodinným výletem.

Na veterány je n kdy radost pohled t.
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Nahlédnutí do bezejmenné uli ky
Takto vypadá uli ka spojující ulici Palackého s ulicí Havlí kovou.

Bývalý hostinec „Krakonošova vyhlídka“
O podchycení v Kronice m sta se zasloužil Ing. Karel Raich spolu s panem Leošem Pryšingerem. 

Bývalý hostinec byl v provozu do konce druhé sv tové války v p edm stí Dvora – Sylvárov . Tato 
lokalita byla v dob  Protektorátu již v „Sudetech.“ 

Dle pam tníka p. Pryšingera: „Bývalá Pánkova hospoda sloužila této ásti dnešního m sta, 
a byla za prvé republiky, v dob  ned lních procházek asto navšt vována. Stala se oblíbe-
nou pro ty, kdo se cht li bu  jen podívat na vzdálené Krkonoše s naším m stem v pop edí 
a nebo krátkou zastávkou na cest  do vzdálen jšího Betléma. Hospoda byla také vyhledává-
na místními hasi i. V dob  Protektorátu již návšt vnost ech  nebyla možná.“

V dnes již obytném dom .p. 2512 majitelky p. Jarmily Vo kové hostinec není, ale dosud se na 
chodb  dochoval obraz z roku 1925, malovaný panem Ježkem. V lomenici roubeného stavení je 
dochovaný, ale již ne itelný nápis o jeho postavení.

Pohled do uli ky od východu k západu. Stále ješt  je 
ada míst, kde se snoubí staré s novým.

A nyní pohled opa ný, 
od západu k východu.

Obraz z chodby s vyobrazením Sn žky.
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Rozhovor s panem Leošem Pryšingerem
Kroniká  m sta navštívil pana Pryšingera, který je ezbá em

ze záliby - samoukem, aby mu p i vzájemné besed  položil n ko-
lik otázek:

• Jste ezbá em ze záliby – samoukem a Vaše ruce jist  neza-
hálejí.

„Práv  pracuji na svatém Antonínovi, který kdysi zdobil 
poustevnu blízko Betléma. Celá práce je provád na podle 
dokumentace, fotografií a podle originálu jediné d ev né 
sochy, která se z Betléma dochovala Nic se nenechá usp -
chat, lipové d evo stále ješt  pracuje. Zadní ást sochy 
z vich icí polámané lípy u „Malého kostelí ka.“ 

• Kronika se prací „betlémá , tedy i Vaší, n kolikrát zaobírala. 
Byli jste to p ece vy, kdo s mnoha iniciativami za ali. ekl bych, 
že jste vlastn  celé následné akce sami vyprovokovali a nyní se 
dostáváte do stínu jiných.

„Byli jsme to my „betlémá i“, kte í v samých za átcích, s p edsedou Karlem Richterou, 
rozdmychávali jisk i ky ohn  k záchran  „Betléma“ a dali základ ad  aktivit v Kuksu. Pat í
k nim od roku 1999 výstavy na ad  míst našeho m sta, ve Staré radnici, muzeu, zoologické 
zahrad . Od roku 2000 to bylo „Obsazení Kuksu“, kdy jsme amatérsky za ínali a snažili se 
získat každého, kdo jen p iloží ruku k dílu. 

Devátého íjna 2000 došlo k p ipomenutí svatby M. Brauna v Jarom i, která se konala 
p esn  p ed t emi sty lety.

Dne 14.7.2001 jsme vydali k t ístému výro í založení poustevny sv. Františka pam tní 
medaili. Tato poustevna byla základním kamenem nejcenn jšího barokního díla – Braunova 
Betléma a pozd ji se také stala spojovacím lánkem mezi Kuksem a Betlémem. 27.7.2002 
se p i akci „Obsazení Kuksu“ slavnostn  otev ela nau ná stezka Kuks – Betlém.“

To, že se, myslím naším p i in ním, dostali ke spolupráci skute ní um lci, je pro spole -
nou v c jen dobré.“
• Pokládáte tuto spolupráci s n kolika um lci a profesionály za užitek, ale máte k ní jist  mnohdy 
i své výhrady.

„Ano, ne vždycky se dovedeme shodnout s n kterými, ekl bych vlivnými osobnostmi. 
M li jsme a stále ješt  máme výhrady k zamýšlené „K ížové cest “, a to v mnoha sm rech. 
Jedná se dokonce i o umíst ní, které je zcela v rozporu s historicky doloženými skute nost-
mi.”
• Jestli tomu dob e rozumím, tak by ta církví, n kterými vlivnými památká i, um lci a dokonce i stát-
ními orgány navržená trasa i výtvarné ztvárn ní bylo schváleno bez hlubšího poznání skute nosti.

„Ne všemi, jsou odborníci, kte í naši historickou pravdu pochopili a podporují. N kdy je 
lepší si skute nosti ov ovat. Jedná se p ece o kus veliké historie a ta by nem la být zkres-
lována. P i posledním jednání, kde jsme byli s Karlem Richterou p ítomni, jsme dokonce 
museli obhajovat historická poznání, získaná panem Janem Pipkem, který p ítomné kapa-
city musel p esv d ovat na základ  svých nových badatelských výzkum . Nemusím jist
zd raz ovat, že je to práce záslužná a svým rozsahem p esáhla vše, co bylo dosud „památ-
ká m“ i jiným autoritám známo a m lo by to vnést do jednání i realizace jist  jiné, prav-
div jší pohledy.“
• Nemohu se zbavit dojmu, že jste po ád jenom zanícenými nadšenci, kte í se musí navíc ješt  pro-
sazovat to své proti t m vlivn jším profesionál m z oblasti historie a i dalších oblastí. Neztrp uje Vás 
to a neodrazuje od práce?

„Radost to rozhodn  nep ináší, spíš rozpaky nad tím, jak daleko m že zastínit nekvali-
fikované rozhodování skute nou, poctivou práci. Ale odradit nás to nem že, my si za svojí 
pravdou stojíme.“
• Cht l byste k tomu ješt  n co Kronice m sta dodat? 

Pan Leoš Pryšinger u svého dosud nedo-
kon eného díla – svatého Antonína.
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„V roce 2002 jsme pozvali do Kuksu profesionální um lce s úmyslem, aby se zamýšlená 
K ížová cesta zda ila a dostala na profesionální úrove . To lze doložit z dokumentu:

„Záv ry a doporu ení z odborné dílny, konané v Kuksu a Betlém  dne 15.10.2003. Zde 
se vysloven  uvádí pod bodem 3., že veškeré zásahy, zm ny, úpravy, obnova, údržba, restau-
rování atd. musí být podloženy detailním studiem pramen  písemných i ikonografických. 
Musí se opírat o jišt ní a vyhodnocení archeologických výzkum , rozbory porost , zjišt ní 
pr zkum  p írodov deckých, v etn  pr zkumu hydrogeologického.“

Dále je zde pod bodem . 11. uvedeno: Pé e o tento významný areál p esahuje p sob-
nost resortu kultury, a je proto t eba navrhnout okruhy problém , které budou p edloženy 
Ministerstvu kultury eské republiky jako podklad pro jednání s dalšími resorty. Spolupra-
covat je však t eba i s dalšími subjekty, p edevším s Krajským ú adem, obcemi, ob anskými 
sdruženími a výzkumnými ústavy a vysokými školami, nap íklad s Výzkumným ústavem 
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Pr honice.

Následuje dopis adresovaný: Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje ze dne 3. pro-
since 2005.

V n m vyslovují Ing. Ji í Babovák, Klub eských turist  a Karel Richtera, Královédvorští betlémá i
sv j dopl ující názor k tomu, že: „k ížová cesta nebyla nikdy v úplnosti realizována a že byla 
pouze zamýšlena.“
„Jak jsme byli informováni, navrhuje SURPMO a.s. trasu ze Stanovic k žire skému viaduk-
tu. Domníváme se, že tento návrh není nejlepší, vidíme na n m tyto závady:
1. Místo za átku k ížové cesty ve Stanovicích není z historického hlediska správný, vidíme 

problém s parkováním a návratem na parkovišt  po projití k ížové cesty. Sochy na trase 
by byli schovány za železni ním náspem. Trasa z po átku vede do kopce, ale v druhé kle-
sá. Její ukon ení není navrhováno na míst  p vodní Kalvárie.

2. Sou asná zna ená trasa již vede kolem kaple sv. Odila, tvo í okruh, který prochází p es 
parkovišt  nad Betlémem. Další záchytné parkovišt  by bylo možno vybudovat u žire ské-
ho h bitova.
„Jako ob anská sdružení, p sobící na Královédvorsku a již historicky se zajímající o osud 

Braunova Betléma a další drobné památky bychom byli rádi, abychom byli vždy p izváni 
k jednáním, která se týkají našich zájm  a inností.“

Dne 10.5.2006 je zaslán dopis eského sdružení p átel betlém , regionální pobo ka Královédvor-
ští betlémá i adresovaný, M stské rad  M stského ú adu Dvora Králové nad Labem ve v ci „Trasa 
p ipravovaného projektu „K ížová cesta.“

Vážení p átelé, 
p es veškeré naše snažení o p izvání k p ipomínkovému ízení k projektu K ížová cesta 

a svolání sch zky p ímo v uvedené lokalit . Od 19.1.2005 doposud nedošlo k žádnému 
jednání. Naše sdružení usiluje již od roku 1999 o obnovu zaniklé K ížové cesty ze Žir e na 
její p vodní Kalvárii. Navrhovaná trasa vede dv ma sm ry, po p vodní trase, okolo sousoší 
sv. Floriána, anebo okolo kaple sv. Odila. Jsou vždy ukon eny na p vodní Kalvárii. 

P ipravovaný projekt K ížové cesty Krajským ú adem mezi obcí Stanovice a žire ským 
h bitovem je projektován v ochranném území Národní kulturní památky Braun v Betlém. 
Navíc se nám jeví jako velice nevhodný, protože neodpovídá historickým skute nostem. 
Vznikla by zde nová cesta, která by necitliv  k ížila p vodní K ížovou cestu, jenž je v zájmu 
rehabilitace Národního památkového ú adu.

Od vodn ní:
1. P vodní trasu K ížové cesty podporuje i Národní památkový ú ad Praha v dopise ze dne 

21.7.2004 (zn. 5800/2004) jako odpov  ak. malí i Danu Václavíkovi k projektu nové 
p ístupové cesty k Braunovu Betlému (dopis doložen jako p íloha)

2. Proto navrhujeme krajským a královédvorským zastupitel m, aby tuto problematiku zno-
vu odborn  posoudili a pozvali k jednání i místní spolky, sdružení a obyvatele.

3. Náš návrh: Královédvorští betlémá i jako místní ob ané, kte í zde žijí, podávají tento 
návrh jako podn t ke zvážení:
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    Jestliže krajští zastupitelé navrhli podpo it turistiku okolo Braunova Betléma i finan n
a zbudovat zde novodobou K ížovou cestu mezi obcemi Stanovicemi a Žire , navrhujeme, 
že by se tento projekt mohl zm nit k jiné turistické trase u Dvora Králové. 

4. Královédvorští betlémá i podávají tento návrh:
P vodní K ížovou cestu na Kalvárii obnovit v p vodní trase i s hruškovou alejí, která byla 

v polovin  70. let vykácena a cesta zorána.
 Na v domí: Krajský ú ad Hradec Králové.

Na toto navazuje další dokument s názvem: Návrh úpravy lokalizace nov  navrhovaného souboru 
um leckých objekt  Kalvarie 20. století. V úvodním textu se praví:

„Na základ  jednání se zástupcem památkové pé e M Ú Dvora Králové a poznatk  zís-
kaných v rámci ešení mezinárodního projektu a nástroj  pro záchranu národn  cenných 
kulturních krajin na p íkladu sv tového kulturního d dictví UNESCO – kulturn  historic-
ká analýza oblasti Kuks a Betlém „Vývoj koncepcí v rámci p vodního nada ního panství 
Choustníkovo Hradišt “ si dovoluji doporu it úpravu lokalizace navrhovaného souboru 
moderních um leckých d l do prostoru spojnice Dv r Králové - Borek – Žire , na úsek dlou-
hý cca 2 km, a to z následujících d vod :

1. Vytvo ení symbolické brány do kraje Matyáše Brauna.
2. Obnovení tém  zaniklého historického prvku (do sou asné doby jsou zachovány pouze 

dv  kaple) symbolicky navazujícího na krajinnou kompozici nada ního panství Choustní-
kovo Hradišt .

3. Optická vazba na Hospital i Betlém.
4. Vytvo ení komponovaného prostoru, který bude využitelný nejen pro návšt vníky sm u-

jící do a z Kuksu a Betléma, ale i pro obyvatele Žir e a Dvora Králové.
5. Kultivace celého prostoru a zejména jeho západní ásti.
6. Konfrontace s navrhovanou moderní ú elovou výstavbou v západní ásti Dv r Králové 

– Borek (viz ÚP Dvora Králové) lze považovat za tv r í výzvu a mohl by tak vzniknout vel-
mi unikátní areál spojující moderní um lecká díla s pr myslovou architekturou postupn
p echázející do zem d lské krajiny a navazující na historické kompozi ní prvky bývalého 
nada ního panství Choustníkova Hradišt .

7. P im en  frekventovaná spojnice Kuksu a Dvora Králové, trasa cyklistické stezky.

Sou asn  navrhovanou variantu vidím jako problematickou zejména z následujících d vo-
d : (jedná se o nový, pozm n ný návrh).

1. Další narušení p vodní kompozice území a konflikt s jeho principy.
2. Akcentace cizorodého prvku železnice, který by m l být v budoucnu spíše zjemn n než 

zd razn n.
3. M ítko neodpovídající tvorb  M. Brauna.
4. Pon kud konfronta ní lokalizace ve vztahu k Braunovu Betlému a snahou o zápis na 

seznam sv tového d dictví UNESCO.
5. Pokud by šlo u umíst ní souboru v p vodn  navrhované lokalit , nem l by v žádném 

p ípad  zasahovat za železni ní tra  severním sm rem (Stanovice, sv. Odilo) a narušit 
p vodní osu zaniklé historické kalvárie ze Žir e.

6. V prostoru zájmového území m žeme nalézt i adu dalších lokalit, kde by umíst ní tako-
vého díla bylo jednozna n  p ínosem nebo p ísp vkem k obnovení p vodních historic-
kých vazeb v území.

Tolik dopisem ze dne 7.6.2006 - Ing. David Jech z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví – odd lení historické kulturní krajiny.

Bohužel došlo k tomu, že v roce 2005 vznikl projekt nový, který zcela odporuje p vod-
nímu a neodpovídá historickým skute nostem, a zcela pomíjí provedený badatelský pr -
zkum.



KRONIKA  M STA  DV R  KRÁLOVÉ  NAD LABEM –  2006

326

Í JEN

Je to jako všude. N kdo to d lá ze záliby, amatérsky, nevyvaruje se chyb, ale stále se snaží 
nalézat kus té pravdy. Nikdy za tím však nevidíme snahu se n kde a nebo n komu ukázat 
a nebo nechat za sebou jakýsi pomník za každou cenu.“

Laskavostí pana Jana Pipka doplníme kroniku ješt
o jím dokumentovanou k ížovou cestu, tak jak jím byla 
vybádána a p edložena.

„Kalvárie – k ížová cesta. 
0. Rezidence SJ v Žir i
1. Vyslání (B h se rozhodl spasit lidstvo = sou-

innost Trojice, B h vysílá syna, Ježíš Kristus 
p ijímá rozhodnutí, božskou v li = tzv. Kaple 
nejsv t jší Trojice). Datace – 1726. Roku 1825 
sho el Ježíš Kristus a dva and lé. Autorem 
Boha Otce je nejspíš Ji ík Pacák.

2. Lou ení s u edníky
3. Olivetská hora
4. Zajetí
5. Bi ování
6. Korunování trním
7. Nesení k íže

8. P ibíjení na k íž
9. Uk ižování = kaple nalezení svatého k íže (skupina uk ižování, tj. Uk ižovaný, P. Marie, 

sv. Jan Evangelista). Zakoupena v dubnu 1783 do kostela sv. Jana K titele v Markoušovi-
cích. Autorem je nejspíš Ji ík Pacák.

„Podzvi insko“ ukon ilo sezónu
Tradi ní hv zdicovou cyklojízdou, ze šesti 

míst regionu, byla ukon ena turistická sezó-
na sdružení „Podzvi inska.“ N kte í cyklisté 
i p ší turisté dorazili neorganizovan . Nejví-
ce radosti m ly d ti, které si mohly zahrát 
n kolik her, a sout žit v poušt ní drak ,
hv zd a všeho, co létá. Na ukon ení sezóny 
se rozezn l ze Zvi inské kapli ky zvon. Ten-
tokrát celému programu p álo po así, byl 
mírný vítr a dokonce i sluní ko.

Panem Pryšingerem restaurovaný „Žebrák“ je 
v obli eji nápadn  podobný svému tv rci.

Nejen turisté, ale i návšt vníci s automobily 
byli s celou akcí spokojeni.

Z kapli ky se tradi n  zahajuje a také 
ukon uje turistická sezóna.
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Koloto e zm nily své stanovišt
Dokon ením stavby na novém Han-

kov  nám stí se uzav elo pro koloto e
jejich místo ve st edu m sta. Náhradní, 
daleko menší „plácek“, se našel v samé 
blízkosti Šindelá ské v že, tedy na mís-
t , kde je dosud prostor pro trhovce.

Starosta m sta Ing. Ji í Rain hodnotí
„Krkonošský deník“ p inesl hodnocení t í starost  m st našeho regionu, mezi oslovenými byl i sta-

rosta Ing. Ji í Rain. Všem starost m se dostalo p ti otázek a Ing. Rain odpovídal takto:

• Otázka 1. Je dostatek byt  ve m st ? Co jste ud lal pro to, aby se lidé do m sta st hovali?
„Je tady po et byt  odpovídající velikosti m sta i sou asné ekonomické situaci. V roce 
2003 bylo dokon eno 40 malometrážních byt  v domov  s pe ovatelskou službou ve Strži. 
Letos m sto prodalo investorovi dlouho nevyužívané pozemky bývalých uhelných sklad
pro výstavbu bytových dom . Postupn  zde vyrostou t i bytové domy s minimáln  šedesáti 
byty. Jsou p ipraveny další lokality pro stavbu bytových rodinných dom .“

• Otázka 2. Mají obyvatelé vašeho m sta práci? Spoluvytvá í m sto pracovní p íležitosti – t eba úle-
vami investor m?
„Nezam stnanost se letos pohybuje nad hranicí devíti procent. Pro potenciální investory má 
m sto p ipraveny dv  pr myslové zóny (Zboží, Sylvárov), které jsou nabízeny ve spolupráci 
s agenturou Czechinvest. Forma investi ních nabídek závisí na nabídce investora, po et 
pracovních míst je jedno z rozhodujících kriterií. V následujících dvou letech získá ve m st
novou práci minimáln  400 lidí (hypermarket Tesco a Kaufland, rozší ení výroby ve firm
Karsit a investor na velké pr myslové zón ). 

D ti se svými rodi i pouští desítky drá k  všech tvar . I takto se nechá dosáhnout 
vrcholu Zvi iny.

I ve stísn ném prostoru si po adatelé 
atrakcí našli místo pro koloto , st elnici 
a houpa ky. 
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• Otázka 3. Mají m stské tvrti dostatek dostupných mate ských a základních škol?
„Stávající kapacity školských za ízení v našem m st  jsou dosta ující.“

• Otázka 4. Které stavby nejvíce p isp ly k rozvoji m sta? Co jste u inili proto, aby se m stu vyhnula 
kamionová doprava?
„Nejv tší investicí v uplynulém období byla rekonstrukce hlavního tahu m stem, ulic 17. listo-
padu a Legioná ské, na kterých byly zbudovány dva nové kruhové objezdy. V územním plánu je 
zapracován obchvat m sta a p ivad  k chystané dálnici D 11. V m stské nemocnici byly zrekon-
struovány vestibuly a vstupní vrátnice, v sou asné dob  probíhá rozsáhlá obnova stravovacího 
za ízení. Zrekonstruována byla ZŠ Podhar . Bylo opraveno patnáct komunikací.

• Otázka 5. Co jste ud lali pro vytla ení kriminality z problémových ástí m sta?
„Kriminalita nepat í k zásadním problém m našeho m sta. V rámci podpory prevence kri-
minality jsme vypracovali analýzu celkové bezpe nostní situace ve m st  a n kolik samo-
statných projekt . Nainstalován byl m stský kamerový dohlížecí systém. Hlídková innost 
M stské policie pokrývá všechny ásti m sta, pravideln  jsou provád ny preventivní besedy 
na školách. V sou innosti s jinými orgány jsou provád ny akce zam ené na potírání obecné 
kriminality.“

Canisterapeutické zkoušky
Sešlo se na nich jedenáct ps  z Východních ech. Komisa kami bylo posuzováno, jak psi reagují 

na ne ekané situace, se kterými se mohou setkat v sociálních a zdravotnických ústavech. Nem lo by 
dojít k polekání psa od lov ka na invalidním vozíku, hlasitý k ik a dokonce i rva ka. Pes musí za všech 
okolností poslouchat svého pána, nesmí být agresivní, ale také ne bázlivý.

Dráty odd luji státy
Tisk zve ejnil rozhodnutí Spojených stát  o zadrátování hranice s Mexikem. U nás p ed lety d lily

„dráty“ dv  politická uskupení a bylo to práv  USA kritizováno nejvíce. Mexiko však nemá odlišné 
politické uskupení, jedná se pouze o nevítanou imigraci chudých mexi an  za prací do Spojených 
stát . Nyní se toho samého „drátování“ dopoušt jí Ameri ané a cítí se uk ivd ni Mexi ané. Americký 
prezident George Busch podepsal na samém konci íjna zákon o vybudování 1.126 kilometr  dlouhé-
ho ohrazení, které bude na jižní ásti ASA - Kalifornice, Arizony, Nového Mexika a Texasu. Vzájemná 
hranice mezi ob ma zem mi m í 3.200 kilometr .

Sv tová královna krásy je z Opo na
Jmenuje se Ta ána Kucha ová, narodila se na Slovensku v Trnav  a je jí osmnáct let.

Vláda nedostala d v ru
Povolební vláda Ob anské demokratické strany (ODS), vedená Miroslavem Topolánkem, ve Sn -

movn  neprošla. Topolánek je tak prvním premiérem, který nezískal d v ru. Demisi hodlá podat 
za týden, bude však ú adovat až do doby, než prezident jmenuje nový kabinet. Václav Klaus však 
už ze zahrani í vzkázal, že nového premiéra jmenuje až po senátních a komunálních volbách, tedy 
koncem íjna. Topolánk v tým podpo ilo 96 ze 195 p ítomných poslanc , proti bylo 99 komunist
a sociálních demokrat . Ze sálu odešli také t i lidovci – Miroslav Kalousek, Ladislav Šustr a Libor 
Ambrozek.

V p ípad  Topolánkovy vlády bylo jasné, že s plným mandátem pobude v ú adu m síc. To ji p esto
nebránilo ve vým n  t í desítek nám stk , ale také šéfa civilní rozv dky a Národního bezpe nostní-
ho ú adu. Z Ú adu vlády odešlo z p ti set zam stnanc  asi jen patnáct, v tšinou ze sekce premiéra 
a tiskového odboru. Pokud však Topolánkova vláda vydrží do váno ních svátk , všichni noví ú edníci
dostanou odstupné, což znamená ástku ve výši p ti plat .

P ednáška Cesta za zví aty
Tu uspo ádala knihovna Slavoj spolu se zoologickou zahradou. Tentokrát byla p ednáška v nována

Nové Guinei – Papui a p ednášku vedl známý entomolof Milan Janda, který na Papui po dva roky 
studoval ekologii a biodiversitu. Poslucha i se dozv d li mnoho o život  domorodc  a zví at v prale-
sech.
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Volby již za n kolik dní
P íprava a konání voleb má svá pevná pravidla. Ta ur ují, kdy p esn  se mají u init p íslušné úkoly 

a lh ty. Z harmonogramu nap íklad vyplývá, že p íští týden budou politickým stranám vy len ny pla-
kátovací plochy, na kterých se mohou prezentovat.

Naopak t i dny p ed hlasováním se už nesmí zve ej ovat p edvolební pr zkumy. V den voleb pak 
nesm jí politici agitovat v objektech, kde jsou volební místnosti, ani v jejich okolí. Nov  u nás mohou 
volit i lenové Evropské unie.

D chodci starší sedmdesáti let neplatí jízdné
S tímto rozhodnutím p išla rada M stského ú adu za átkem íjna. D íve bylo jízdné pro místní ob a-

ny bez poplatku, ale s rostoucími náklady došlo ke zrušení této služby. 
„Bez placení je možné využít linky na vlakové nádraží, do zoologické zahrady, M stské 

nemocnice, Žir e a Lipnice“, uvedl vedoucí odboru dopravy Ivan Lístek.
K tomuto jist  p íjemnému opat ení se nebudou vydávat žádné zvláštní doklady, posta í ob anský

pr kaz.
Toto nové opat ení si vyžádá do konce letošního roku náklady p ibližn ty iceti tisíc korun, kterými 

p isp je M Ú. Je ješt  otázkou, zda tuto smlouvu prodlouží i nov  zvolené vedení m sta.
Od listopadu má dojít k zavedení ipového systému karet.

13. Svatohubertské slavnosti v Kuksu
ád svatého Huberta, Hospitál Kuks, Obecní ú ad Kuks, Klub p átel ádu svatého Huberta a mezi-

národní sdružení myslivc  p íhrani í se na této slavnosti spole n  podílejí.
Na programu bylo:

- vystoupení souboru „Bambini di Praga“,
- III. ro ník národní sout že junior  ve vábení jelen ,
- ukázky emesel, šermí ská vystoupení, dobové koncerty,
- st elba na laserové st elnici,
- podve erní svatohubertská zpívaná a troubená mše svatá, kterou bude celebrovat Mons. Dominik 

Duka OP, biskup královéhradecký,
- pochod ový pr vod zakon ený slavnostní sv telnou a oh ostrojovou mozartovskou kompozicí s ži-

vým vystoupením souboru Bambini di Praga.

Dále tu byla skupina historického šermu „Braký i“ a trutnovský Klub vojenské historie. V zahrad
Hospitálu byla p ipravena sout ž pro d ti a mládež s tématikou ochrany p írody a lednictví „Stezka 
lesního moudra.“

V podve er se uskute nila poprvé „Svatohubertská zábava“, kde vystoupila rocková skupina z Par-
dubic „Ready Kirken“ a polská skupina Vena Valley. Mimo rámec Kuksu se ješt  uskute nil odborný 
seminá , který se konal na chat  u Žaclé e.

Barakuda
Po letní p estávce, kdy d ní na této scén  utichlo se op t otev ely dve e, když se již hodn  mluvilo 

o tom, že Barakuda kon í. Radka Radová, která klub poslední rok provozovala sd lila:
„První koncert bude a p ijede „Sto zví at“ a budeme v provozu ur it  do konce roku.“
Hlavním problémem Barakudy je vysoká finan ní náro nost a i když m sto na innost p isp lo

ástkou padesáti tisíc korun, potíže jsou. Do konce roku by se na této scén  m la objevit punková 
„Znouzectnost“, nebo country festival „Malinkej.“

Drahota brambor
Nejen letošní nízká úroda brambor, nižší tém  o t etinu, ale také to, že jich bylo zem d lci sázeno 

z d vodu nízké farmá ské ceny zhruba o p tinu mén , zap í inilo nedostatek a zvýšení ceny. V obcho-
dech se ceny pohybují i p es trnáct korun za kilogram. Brambory z Polska, které byly v lo ském roce 
na trhu, byly nekvalitní. 

ada lidí si povšimla, že nyní stojí brambory v n kterých velkoprodejnách více než banány!
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Nobelovy ceny 
Nobelovu cenu za chemii dostal americký v dec Roger Kornberg za objev, jak bu ky kopírují gene-

tické informace. Jako první popsal zp sob, kterým geny ídí r st tkání. Jeho práce m že pomoci p i
lé ení rakoviny.

Nobelovu cenu za léka ství a fyziologii obdrželi dva Ameri ané – Andrew Fire a Craig Mello. Oba 
byli ocen ni za výzkum v oblasti genetiky, který by mohl vést k novým lé bám ada nemocí, v etn
rakoviny.

Nestandardní odm ny?
V novinách se objevily lánky, které jsou v tomto zn ní:
„Nestandardní odm ny m la údajn  obdržet bývalá tajemnice M stského ú adu. Ta opus-

tila sv j post na ja e letošního roku. N kte í zastupitelé p ípad zve ejnili na posledním zase-
dání. Od sou asného tajemníka se dozv d li pouze, že šlo skute n  o pen žní ástku, která 
není b žná. Pov ili proto finan ní komisi, aby se p ípadem zabývala a zjistila, zda skute -
n  k p id lení nezvykle velkých odm n došlo. „P ípadem se budeme zabývat v nejbližších 
dnech“, uvedl p edseda finan ní komise Petr Mrázek. Nemohl ale potvrdit, zda bude záv -
re ná zpráva zve ejn na, protože se jedná o nakládání s citlivými osobnímu údaji.

        Krkonošský deník (bm)

Zlatý padák pro vyvolené
Takový je název lánku „Krkonošského deníku“ ze 16. íjna.
Astronomické odm ny, které rozd lovala bývalá tajemnice královédvorské radnice, vzbuzují otázky 

i nad jejím p sobením v Ústí na Orlicí. Tam jako tajemnice pracovala rok a p l.
P i odchodu z ú adu ve Dvo e Králové dostalo asi dvacet ú edník  od Simony Motlové t í až sed-

minásobek platu. Ona sama si v posledním p l roce nad lila p l milionu korun. Podez ení potvrdil 
finan ní výbor zastupitelstva. Motlová se hájí, že musela propustit nadbyte né zam stnance.

N kte í z nich ale její št drost zpochyb ují. Vysoké odm ny prý dostávala jen nevelká skupinka oblí-
benc  Motlové. „D lala na radnici normální istky. Obklopila se pár vyvolenými pracovníky, 
se kterými se v kancelá i stále smála a jedla. Zatímco ti, co u ní nebyli v kurzu, se p ed ní 
klepali strachy“, ekla bývalá ú ednice královédvorské radnice.

„Na podateln  jeden z oblíbenc  Motlové pozdržel doru ení její výpov di. Díky tomu 
nemohlo vedení v as reagovat a tajemnice získala vyšší odstupné“, ekl další zdroj z radnice.

Starosta Ji í Rain tvrdí, že vysoké odstupné m sto nena ídilo. „Nebyl to náš systém“, ekl. Jenže 
opozice kontruje, že radnice nem la systém odm ování zam stnanc  v bec žádný. „A nikdo to 
ne ešil“, dodal Petr Mrázek, zastupitel a p edseda finan ní komise.

Ú ad za poslední ty i roky opustilo osmat icet lidí. Výjime né odm ny získala polovina z nich. 
Není jasné, zda je šance získat alespo ást z vyplacených odm n zp t. Za poslední t i roky se jednalo 
o více než dva a p l milionu korun. 

V Ústí byla podle tvrzení místostarosty Luboše Bäuchela situace jiná. „U nás se tajemnice Motlo-
vá musela na všechno ptát rady m sta. A nevím o tom, že by praxe zlatých padák  s v do-
mím rady existovala. Pokud se nejednalo nap íklad o odstupné ve výši dvou m sí ních plat
pro jejího p edch dce, což však nepovažuji za zlatý padák.“

Zlé jazyky však tvrdí, že ani v Ústí nebylo všechno v po ádku. „N co tam bylo, prý dávala erná 
volna zam stnanc m“, prohlásil bývalý len kontrolní komise.“

Podle Bäuchela odešla Motlová z ú adu po dohod  se starostou Ji ím epelkou. Ten však sedí 
v parlament  a už dva dny nezvedá telefony.
        (Krkonošský deník 16. íjna 2006)

Tolik z Deníku, ada ob an  se však domnívá, že by musela pochybit celá ada pracovník  ú adu,
v etn  finan ní komise, starost v útvar nevyjímaje. Rovn ž p edpokládají, že v c by se m la ešit
právn  a teprve potom ukázat viníka nebo dokonce viníky.

 Ob ané se také pozastavují nad výší padák  a to nejen v této souvislosti, ale obecn . Pokládají za 
nemorální to, že zatímco jsou jinde zlaté padáky, tak se d lník m z textilek nedostane ádné výplaty 
po n kolik m síc .



331

KRONIKA  M STA  DV R  KRÁLOVÉ  NAD LABEM –  2006 Í JEN

Safari letos návšt vník m skon ilo
Skon ila projíž ka po safari a velké výb hy pro kopytníky se uzav ely. Tím prakticky skon ila hlavní 

sezóna. Ta nepat ila k nejvyšším. 
„Zap í inilo to po así, když byla v ervenci velká vedra a lidé šli rad ji k vod  než do 

ZOO“, vysv tlil zástupce editelky Miroslav Špráchal.
Úsp šné byly m síce erven a zá í, kdy v ervnu p ibylo školních výlet , dokonce i z Polska. Už nyní 

za nou pracovníci zahrady odchytávat kopytníky a ptáky ve výb zích a p emís ovat je do zimoviš .
P esto má ZOO stále co nabídnout. Bude to týden duch , chystá se Váno ní ZOO a jsou to k tiny

zví at. „Asi nejpopulárn jší bude k est sami ky levharta, kterou se nám poda ilo zachránit 
p i komplikovaném porodu císa ským ezem, a tato hol i ka vážila jen 620 gram “, prozra-
dil Miroslav Špráchal. 

Hledá se vhodné místo pro skate park
P íznivci moderních sport , p edevším skateboardu, by se m li do kat vlastního h išt . Jak sd lil

pan Dušan Kubica z kancelá e starosty: „Zatím se hledá vhodná lokalita. Prkýnká i m li mož-
nost jezdit na plochách parkoviš  u market  nebo silnicích. Je však také nutný aktivní zájem 
a spolupráce s budoucími uživateli sportovišt . Je zde také možnost využít dota ní prost ed-
ky m sta. Uvažovalo se o možnosti využití ploch vedle Barakudy a nebo v Žir i.“

Problém s istírnou odpadních vod
Zamýšlená stavba má totiž stát na pozemku, kde podle smlouvy schválené zastupitelstvem stojí stáje 

pro kon  a zázemí jezdeckého klubu. K tomu uvedl Martin Antonín: „T chto pozemk  se stavba 
nem la v bec dotknout.“

P ed p ti lety se rozhodl Martin Antonín pozemek na výstavu istírny odpadních vod pronajmout. 
Podepsal s m stem smlouvu, ta byla v prosinci lo ského roku obnovena a schválena zastupitelstvem.

„Ve smlouv  jsem se vzdal možnosti zú astnit se p ipomínkových ízení, cht l jsem tak 
výstavbu urychlit. P ed m sícem bylo zahájeno územní ízení. Pouze náhodou jsem se dozv -
d l, že m sto zásadn  porušilo podmínky, na kterých jsme se domluvili. Projekt stavby po í-
tá se zbouráním stájí, seník  a k len na území našeho jezdeckého klubu. Tady nejde pouze 
o moje osobní zájmy, ale také o zásah do života dalších ob an  m sta. Navíc projekt krom
výstavby objektu istírny po ítá s vybudováním rozsáhlého objektu pro Vodovody a Kanali-
zace. Ani to v dohod  s m stem nebylo. Starosta se mi sice omluvil, ale nemohu to brát jen 
jako administrativní chybu. Zastupitelstvo schválilo smlouvu ve zn ní, které jsem p edložil. 
Došlo tedy k porušení usnesení nejvyššího orgánu m sta. Nad tím by se m l n kdo zamys-
let. Moji právníci už smlouvu na pozemky vypovídají.“ 

Rodák Ladislav Lubina hrá em i trenérem
Do funkce hrajícího trenéra druholigových hokejist  HC Chrudim byl jmenován náš rodák Ladi-

slav Lubina, dosavadní asistent klubu. Sám k tomu poznamenal: „Rozhodn  to není jednoduché 
a v žádném p ípad  bych to necht l d lat celou sezónu. Jsou to dv  v ci, které se nedají 
d lat soub žn . ídit trénink a ješt  trénovat není ideální, a v bec už ne hrát zápas a mít 
k n mu n jaké p ipomínky.“

Za Lubinova vedení klubu se hra Chrudimských zvedla, tým za al vít zit.

Severní Korea má atomovou zbra
Jaderné testy Korejské lidov  demokratické republiky se daly podle odborník  už delší dobu o eká-

vat. V ervnu institut pro v du a mezinárodní bezpe nost varoval, že Severní Korea vlastní materiál 
na ty i až t ináct jaderných bomb. O m síc pozd ji vyzkoušel Pchjongjang mezikontinentální raketu 
Tepodong – 2. Ta by v p ípad  úsp chu mohla zasáhnout i Aljašku, Havaj a nebo n které ásti ame-
rického západního pob eží. St ela se ale z ítila po startu do mo e a proto se pozornost sv ta a zejmé-
na spojených stát  snažil režim Kim ong-ila upoutat jinak. Minulý týden oznámil zám r provést 
jadernou zkoušku a dne 9. íjna se to povedlo.

Na sv t  vlastní jadernou zbra  tyto státy - s po tem p edpokládaných jaderných hlavic: USA 
– 1030, Rusko - 715, Francie – 210, Británie – 45, ína – 45, Pákistán – 6, Indie – 6, KLDR - 1. 
Írán a Izrael jsou podez elé a nebo dokonce vlastní tuto zbra .

Také náš n mecký soused je hostitelem amerických jaderních zbraní.
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Dalajlama v Praze na Forum 2000
Již po šesté p ijel do Prahy dalajláma, tentokrát na desátý ro ník konference Forum 2000. Tibetský 

duchovní v dce p ijel do Pra-
hy poprvé v únoru 1990 na 
pozvání tehdejšího prezidenta 
Václava Havla. Po skon ení
t ídenní konference bude mít 
dalajláma p ednášku v hale 
Sparty na Letné.

Vakcína proti vzteklin
Celkem 190.000 dávek této vakcíny se snáší z letadla do našich les  na Hradecku. Rozhoz by m l

být ukon en do poloviny tohoto m síce. Látka je obalená sm sí rybí mou ky a tuku a je proto siln
cítit rybinou. Odborníci doporu ují, aby se jí lidé nedotýkali, mohla by snadno vyvolat st evní potíže.

Vzteklina se naposledy objevila v roce v dubnu 2002, kdy veteriná i odhalili t i onemocn lé lišky.

Plakáty, pouta e i dárkové p edm ty k volbám
Nejvíce se objevují na k ižovatkách ulic transparenty Ob anské demokratické strany a také drobné 

propaga ní p edm ty (zapalova , letáky, brožurky) spolu s masivním výlepem jejich plakát . Také 
ostatní strany se snaží, i když znateln  mí .

Ale eská ve ejnost je už t mi vleklými politickými tahanicemi kolem vlády unavená, otrávená a vše 
sm uje jako vždy k lhostejnosti.

Nemocnice je automobil m uzav ena
Je to ješt  po ád zp sobeno rekonstrukcí kuchyn . Sanitky a služební vozidla vjíždí do nemoc-

nice horní bránou. Parkovat se nechá na pokraji lesíku p ed nemocnicí, pod nemocni ní zahradou 
a dokonce i na lesní cest  nad tímto zdravotnickým za ízením. Jak sd lil správce nemocnice p. Tomáš 
Machek:

„Parkovišt  v areálu budou znovu otev ena, až skon í práce na stravovacím za ízení.“
Také návšt vníci a pacienti se musí pohybovat po nemocnici opatrn  s ohledem na probíhající 

práce.

Potraviny, kšeft a ob an
Op t se ve sd lovacích prost edcích objevují informace o závadných potravinách v marketech. 

Nyní se v tisku (K.D. 11.10. – dpa, res) objevila zpráva pod titulkem: „Bavo i u eských hranic kšeftují 
s nepoživatelnými potravinami“ a „Zbytky z jatek prodali v masovém vývaru.“

Zbytky m ly p vodn  skon it ve spalovn , ale firmy z nich vyráb ly masové vývary, tedy potraviny 
pro b žnou spot ebu. Ke zpracování docházelo asi padesát kilometr  od našich hranic a není tedy 
vylou eno, že zboží firmy Degendorfer Frost p ekro ilo hranice eska.

Existuje zneužívání sociálních dávek?
Stávající ministr práce Petr Ne as (ODS) pokládá eský sociální systém za p íliš št drý. Dle jeho 

názoru žijí desetitisíce lidí ze státních podpor, nehledají práci, nebo necht jí zm nit kvalifikaci. Ve 
své noviná ské stati uvádí, že je na jedné stran  460 tisíc nezam stnaných, ale p itom je zde 90 tisíc 
volných pracovních míst. 

Autogramiáda kroniká e
Dne 12.10. se konala v knihkupectví „U Veselých“ autogramiáda knihy Zmizelé echy – Dv r

Králové nad Labem autora Pavla Janouška. Autogramiád  byla p ítomna i paní Ing. Anna Horá ková,
editelka nakladatelství „PASEKA.“ Vzhledem k tomu, že autor již p edem podepsal celou adu knih 
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mimo rámec vlastní autogramiá-
dy, došlo k podepsání asi sedm-
desáti knih z devíti stovek proda-
ných z knihkupectví u Veselých.

Vlastní autogramiáda byla 
manželi Veselými vzorn  p ipra-
vena, autor knihy jim pod koval
a rovn ž d kuje v  Kronice m s-
ta.

Autor knihy a kroniká  Pavel 
Janoušek k tomu uvedl: 

„Tém  dv  stovky ernobí-
lých fotografií má za cíl pro-
budit u ob an  zájem o zdejší 
historii, dát starší generaci 
nám t ke vzpomínkám a mla-
dé povzbudit k vlastiv dné 
práci.“

Paní editelka Ing. Anna Horá -
ková s kroniká em a panem 
Rückerem p i autogramiád .

Malá vnu ka p išla požádat 
o podepsání knihy pro svého 

d de ka – pana Machka.

Také majitel knihkupectví pan Veselý 
požádal o podepsání knihy.

Paní Veselá vytvo ila p íjemné 
prost edí autogramiády.
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Cukr, stát a zem d lci
„Nedokázali se za nás postavit, vládnou tady markety. Cukrovka byla pro nás jedinou jistotou, 

v bec te  nevíme, co budeme místo ní p stovat. Asi obiloviny, ale to zp sobí další kolaps. Trh totiž 
není nafukovací. 

Po staletích, kdy republika byla jednozna ným exportérem cukrovky, se te  staneme dovozovou 
zemí. A je omyl myslet si, že ji budeme nakupovat za sv tové ceny. Každý p ekupník si na ni dá svou 
marži. Až sem vede politika Bruselu.“

Pokud nedojde k dohod , tak to bude znamenat nutnost dovážet ro n  do eska 28 tisíc tun cukru.
        (Krkonošský deník 13. íjna 2006)

TIBA – soudní vyrovnání
V itelé zadlužené textilky Tiba odmítli soudní vyrovnání navrhované firmou. Tiba má p es tisíc 

v itel , ti po ní požadují tém  600 milion  korun. Ve vyrovnání nabízí úhradu pohledávek ve výši 
30 % do erva 2008. Dlužné mzdy zam stnanc m a nároky takzvaných odd lených v itel  by m la
uspokojit v plné výši.

Další vývoj nyní záleží na rozhodnutí pražského vrchního soudu, ke kterému se proti povolení 
vyrovnání odvolali dva v itelé textilky. Do verdiktu vrchního soudu hradecký soud nem že u init
žádné zásadní rozhodnutí. 

Generální editel Tiby Pavel Nedvídek d íve odhadl, že Tiba by ve vyrovnání m la uhradit kolem 
400 milion  korun. Peníze chce podnik získat p edevším z prodeje nepot ebného majetku, nap íklad
uzav ených závod  v Beroun  a eské Skalici. Nejv tším v itelem je skupina EZ, které Tiba dluží 
100 milion  korun. P es osm set sou asných a bývalých zam stnanc  požaduje na nevyplacených 
mzdách asi ty icet milion  korun.

Tiba jenom od roku 2005 propustila p es polovinu z p vodních asi 1.200 zam stnanc  a uzav ela
jednu tiskárnu a jednu tkalcovnu. Nyní v p ádeln  ve Smidarech, tkalcovn  v Mostku a tiskárn  ve 
Dvo e Králové zam stnává asi 540 lidí. Loni Tiba prohloubila ztrátu na 225 milion  korun z p edlo -
ských 153 milion  korun.

O nové ubytovn  v bývalé „textilce“
St ední odborná škola zrekonstruovala ást svých prostor nad cvi nou kuchyní. Vznikla tu klasická 

turistická ubytovna. Krom  pokoje s více l žky jsou tu i místnosti pro rodiny. Jak vysv tlil editel školy 
Petr Vojt ch:

„Zájem jsme zaznamenali od první chvíle, kdy se za ízení otev elo. Využít ho mohou jak 
zájemci, kterým sta í nenáro né ubytování, tak t eba školní kolektivy. Výhodou je umíst ní 
nedaleko zoologické zahrady i centra m sta. Navíc je možné si po dohod  zajistit stravování 
ze školní kuchyn . Náklady na opravu nebyly vysoké, dosáhly ádov  desítek tisíc korun 
a už se nám vložené prost edky vrátily. Zájem mají nejen eští turisté, ale m li jsme tu 
i Poláky.“

Investo i z Holandska?
O pr myslovou zónu na polích sm rem ke Zboží projevily zájem dv  holandské spole nosti. Jedná 

se o pozemek o rozm ru dvanácti hektar . Nyní se m sto rozhodlo prodat pr myslovou zónu spole -
nosti Grond z Náchoda. Zastupuje ji Anton Boekhouten, který je jednatelem spole nosti Protivítr. Ta 
od radnice již získala lukrativní pozemek bývalých uhelných sklad , kde má v úmyslu postavit nájemní 
domy.

V krátkém ase firma získala dva investory. Jak sd lil starosta m sta Ing. Rain: „Na získání dal-
ších zájemc  o pozemky má Grond ješt  p l roku. O tom, co bude na pr myslové zón  stát, 
rozhodnou zastupitelé. M sto tak bude mít možnost ovlivnit, co tu vznikne. Samoz ejm
bychom však necht li nic, co by zat žovalo životní prost edí.“

Kdo kandiduje v našem m st
Strana zelených je v našem m st  poprvé. Nabídli voli m, že za každou jim v novanou plnou 

kandidátku vhozenou do volební urny, vysadí ve m st  jeden nový strom. Lídr Strany zelených Václav 
Uhlí  slíbil:

„Pokud bude strom  málo, tak je vysadíme p ímo ve m st , pokud získáme hlasy na celý 
les, tak o n j rozší íme sou asnou rozlohu t ch m stských.“
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Sdružení nezávislých kandidát  „Dvoráci“ letos nekandiduje, jeho lenové se objevují na kan-
didátkách Šance m stu a SNK Evropských demokrat .

SNK Evropští demokraté mají svého lídra v osob  sou asného starosty Ing. Ji ího Raina, který 
by se nebránil op tnému starostování a uvedl:

„V p íštím volebním období se chceme zam it p edevším na zvýšení zam stnanosti, vybu-
dování nové isti ky odpadních vod.“

Sociální demokraté se svým lídrem Lubošem N me kem preferují podporu místních podnikate-
l , zvyšování zam stnanosti, a ústy svého lídra cht jí:

„také prosadit modernizaci d tských h iš  a postupné vylepšování základních škol.“

Ob anští demokraté, vedení lídrem Danielem Lukešem, majitelem závodu Carla, cht jí p ejít
z opozice do vedení m sta. V prohlášení lídra je toto:

„Jsem p esv d en, že jsme schopni vést m sto lépe než jeho sou asní nejvyšší p edstavi-
telé. Chceme navázat na nedokon ené akce z p edchozího volebního období, které nejsou 
dokon eny (koupališt , zázemí zimního stadionu a pokra ovat v rekonstrukci silni ního 
pr tahu m st m).“

Šance m stu mají svého lídra v Ing. Petru Mrázkovi. Ten uvedl:
„Chceme volby vyhrát. Budeme usilovat o místa v rad  i o post starosty. Naší hlavní 

proiritou je spokojený ob an a hlavní nástroj, jak toho chceme dosáhnout, vidíme v oblasti 
financí, bez zadlužování”

Komunisté - jejich lídrem je Zden k Hladík, který p ichází s adou program , které se v konkrét-
ních podobách kryjí s t mi z ostatních stran.

Lidovci: mají svého lídra Josefa Langfelnera a nadále odpírají jakoukoliv koalici s komunisty.

Koncert d tských soubor
Volno asové centrum St elka uspo ádalo koncert sdružených d tských sbor  z lužickosrbských far-

ností v okolí Budyšína (Bautzen). Zazn ly zde duchovní i jiné písn  v mate ské e i Lužických Srb .

Kampa  „Zachra te nosorožce“ ukon ena
Tato ro ní kampa  byla zakon ena v Madridu. Vav íny si odnesla zdejší ZOO, která získala po Pra-

ze nejvíce pen z na financování záchranných projekt . Vzd lávací projekt Rhinoland, který p ipravili
královédvorští zoologové, byl vyhodnocen jako nejlepší mezi zahradami, které chovají nosorožce.

Neslyšící herci ve „špejcharu“
P edstavení „V c není v c“, které bylo pohádkou pro d ti i dosp lé, bylo netradi ní. Vystoupilo 

divadlo neslyšících z Brna, v tšina ú inkujících byli absolventi Janá kovy akademie muzických um ní
se sluchovými potížemi. P edstavení p ipravil Domov sv. Josefa ze Žir e.

Trojice here ek Daniela Po ízková, Petra Va urová a Monika Kurincová k tomu sd lily:
„Neslyšící d ti a nejen ony, pot ebují veškerou podporu k pochopení obsahu a významu poj-

m . Práv  názornost a vlastní zkušenost z vid ného a prožitého jim v tom mohou pomoci.“
Pomocí pohybové improvizace se p ítomní dostali do sv ta, kdy došlo k rannímu vstávání, výletu 

na lodi, záchrany tonoucího i sportovnímu klání a prostou d tskou hrou.
D ti se mohly nau it n kolik slov znakovou e í a p ítomných padesát d tí bylo p evážn  p edškol-

ního v ku a p išly se svými rodi i.

Redaktor a kroniká  ve „Špejcharu“
Dne 12.10.2006 se uskute nila „Beseda“ redaktora Jana Schwarze a kroniká e Pavla Janouška. 

Pan Jan Schwarz vysv tlil samotné po átky vzniku Vlastiv dného tení a za adil do programu doku-
mentární film o prvých „letech“ aviatika Kašpara v našem m st .

Kroniká  Janoušek ve svém vypráv ní vysv tlil, jak je kronika vedena, co obsahuje a jaký rozsah 
je našemu m stu v nován. Návšt vníci si mohli prohlédnout vystavené kroniky z minulých let, mezi 
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kterými byly kroniky Söllnerova, Jakoubkova, Schönova a dalších m stských kroniká . P ítomní si 
mohli vyslechnout slova kroniká e Pavla Janouška:

„Vážení návšt vníci, spolupracovníci a p átelé.
Jsem velice rád, že jsme se tu spole n  setkali a mohu Vám všem n co o Kronice m sta 

a hlavn  kronika ení pov d t. Jsem rád, že tu spolu s námi je redaktor Vlastiv dného tení, 
pan Jan Schwarz, protože práv  on se nep ímo zasloužil o to, že jsem se kronika ení upsal. 
A co tomu p edcházelo? Je to už pár rok  zpátky, co jsem oslovil pana Schwarze, zda by se 
nenašlo ve Vlastiv dném tení místo pro m j lánek o spole nosti Cvrndorf, která sídlila 
v mém rodišti - eské Podharti. Bylo mi tehdy díky ochot  pana redaktora Schwarze vyho-
v no a pojednání o této záslužné podhar ské spole nosti se stalo p ílohou Vlastiv dného 
tení. Musím íci, že mne to pot šilo, povzbudilo, a hlavn  sblížilo s panem Schwarzem. 

Odtud pramení naše vzájemná spolupráce, která trvá dodnes. 
První vlastiv dné lánky, které jsem do tohoto prestižního asopisu napsal, se pochopi-

teln  nemohly dotýkat ni eho jiného než eské Podhart . Vy, kdo m  znáte, jist  o mém 
podhar ském patriotismu víte a já se tím netajím. Následovaly lánky o našem Hartském 
potoku, lépe e eno Kacbachu, i pon kud vzdálen jší ozdravovn  „D tský ráj“ nad Tešnov-
skou p ehradou. Pro  práv  o té ozdravovn ? Byla tehdy doba „zb silé“ privatizace a nad 
ozdravovnou se tehdy schylovaly mraky. Rostlo nebezpe í, že zanikne, tak jako zanikly n k-
teré další v rámci naší republiky. To bylo to, co m  vyburcovalo k tomuto lánku o historii 
této stavby. Cht l jsem alespo  zrní kem p isp t k tomu, aby tato stavba, postavená našimi 
p edky, sloužila dál našim d tem. Zd raz uji, jen zrní kem, a to zase díky pochopení pana 
Schwarze. 

Podobná situace byla i s O ní školou. Pokládal jsem za svoji povinnost upozornit láne -
kem na to, že tu kdysi žil a pracoval vynikající pan primá  Drahanský, který lé il stovky d tí 
se šilhavostí a tupozrakostí, z celé tehdejší eskoslovenské republiky. lánek m l ukázat 
osobnost pana primá e Drahanského a upozornit na pot ebnost O ní školy, tohoto v té p e-
kotné dob  tak opomíjeného, zdravotnického za ízení. 

Zd raz uji, že jsem si možnosti n co napsat do Vlastiv dného tení cenil a vážil, práv
tak jako celé další spolupráce. Ale te  již k mému vlastnímu kronika ení.

Byl vypsán konkurs na uprázdn né místo kroniká e m sta a já jsem se šel poradit s pa-
nem Schwarzem, zda bych se o to m l ucházet. Dostalo se m  od n ho „požehnání“ a tak 
jsem to zkusil. Výb rovému ízení byl tehdy p ítomen pan starosta Viktor Švub a tajemník 
Dr. Kadl ík. Za n kolik dní došlo vyrozum ní o možnosti spolupráce a pro mne to byl zase 
za átek n eho nového. 

Dnes mohu odpov dn íci, že jsem si tehdy v bec nedovedl p edstavit ten rozsah práce, 
který si na sebe navalím.

Nem l jsem také na co navázat, m j p edch dce – kroniká  - byl tehdy za azen pod M st-
ské muzeum a jeho tehdejší editelka se z ejm  spokojila s tím, co bylo na n kolika málo 
listech napsáno. 

Další potíž byla v tom, že jsem kroniku nemohl psát vlastnoru n . M j rukopis, jak m
bylo již na pr myslovce profesorem, doktorem Lauermanem íkáno, je sice úhledný, ale 
t žko itelný. Dodnes m  zní v uších doktorova slova: „Janoušku, Vy m  to musíte p e íst.“ 
A kon ilo to slovy: „Sloh jedna a pravopis dáme za t i – souhlasíte?.“ Pokaždé jsem rád 
souhlasil.

Takže psát Kroniku rukou nešlo. Krátce jsem zkusil psací stroj po tátovi. Nikdy jsem však 
neud lal tolik chyb a p eklep , tolikrát negumoval jako v samých za átcích kronika ení. 
Selhalo tedy i psaní na psacím stroji.

Poslední možností, kterou jsem si sám zvolil, byl po íta . M stský ú ad prodával vy a-
zené veterány a tak jsem si ho koupil. Moc se m  to zamlouvalo, ale až do doby, kdy jsem 
s ním za al pracovat. Z pot ebného p ítele, který m  m l pomáhat, byl rázem ten nejv tší 
mizera, jakého jsem kdy znal. Nikdy bych nev il, co t ch n kolik kláves dokáže ud lat zlo-
myslností. Ješt , že jsem m l dobrého spolupracovníka z ad informatik  M stského ú adu, 
pana Karla B ízu, který toho prevíta dovedl zkrotit a m  pou it. Dodnes na po íta i pracuji, 
slouží mi jako dobrý a chytrý psací stroj. 
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Nesmím také zapomenout na to, že na zvládnutí mého po íta e se podíleli i naši dva vnu-
ci, kte í byli mladí, ale znalostí s po íta em m li víc než jejich sedmdesátiletý d da. 

Po íta  však má nesporn adu výhod. Když se mi poda ilo, to co jsem do n j vložil, p e-
dat pán m informatik m, tak k  tomu byli schopni p idat fotografie a co je nejpodstatn jší, 
to také uložit a všelijak p izp sobit.

Vid l jsem celou adu kronik, také trutnovskou, na které pracuje dlouhá léta pan Prof. Just 
se svým pomocníkem. Je skute n  skv lá, obsažná, ale mému pojetí p ece jenom vzdálená. 
Nejenom tím, že je psaná rukou, ale p edevším tím, že k tomu, co je psáno, jsou doprovod-
né fotografie jinde. Usmyslil jsem si, že to ud lám jinak, všechno p kn  pohromad , zvláš
když to po íta  umož uje. Až vezmete takto psané kroniky do ruky, tak se o tom m žete 
p esv d it. Je to však velmi náro né pro mé dobré p átele, informatiky M stského ú adu, 
ale tená  má vedle  textu obrázek, který vše názorn  doplní. Tolik k té technické stránce. 
A páni informatici Jäger, B íza, Záruba a Dušek se ješt  zasazují o to, že se o d ní v našem 
m st  i jinde, m že dov d t každý vlastník internetu. 

Když mám mluvit o obsahu kroniky, tak bych m l nejprve pod kovat zde p ítomnému 
editeli Státního okresního archivu v Trutnov  panu Romanu Reilovi. Byl m  prvním rád-

cem a dovedu to ocenit. Dnes už je mi také jasné, jak mylné jsem m l v samých za átcích 
p edstavy o kronika ení. P edn  jsem v  n kolika p edešlých kronikách vid l, jak jejich 
auto i kopírují d ní našeho m sta z pohledu radnice. Kroniká  dostal od m sta to, co prošlo 
útrobami ú adu a v rn  to zapsal. Nebylo žádného problému, co dostal, to napsal, p ipsalo 
se k tomu pár oslav daného roku a bylo vystaráno. V této praxi jsem však nemínil pokra o-
vat. Když psát kroniku, tak kroniku všech obyvatel m sta, tedy ne jenom z pohledu ú adu.

Také vám všem musím po pravd íci, že jsem se už p ed kronika ením setkal s tím, že 
kronika je jen a jen m sta – myšleno M stského ú adu. Tedy, a  to kroniká  napíše a kroni-
ka z stane p kn  uložena, práv  tak jako ty letité a p edešlé. Jsem rád, že už tehdy se mi 
poda ilo toto myšlení zbourat. Znovu bych cht l pod kovat panu editeli Romanu Reilovi 
z trutnovského archivu, který mne pochopil, pomohl a dnes máme kopie kronik minulých 
let dostupné v knihovn  i muzeu. P isp lo to a jist  ješt  p isp je k tomu, že se zájemci 
o drobnou historii našeho regionu s ní mohou seznámit ve svém m st . Snad práv  proto se 
za íná ada našich ob an  o historii zajímat a stávají se z nich spolupracovníci kroniky.

Když má být kronika obsažná a dávat pokud možno ucelený obrázek o tom, co se kolem 
d je, tak musí být kroniká  v neustálém pohybu. To, eho se mu nedostane na vlastním 
M stském ú ad , musí dohnat z novin, plakát , ale nejvíc od svých spoluob an . Spolupra-
covníci, to je nejv tší kapitál kroniká e. Kdyby vás p átelé a spolupracovníci nebylo, tak by 
byla kronika chudá jako kostelní myš, byl by to pouhý vý et událostí a etlo by se to asi 
n jak jako jízdní ád. To vy jste m , milí spolupracovníci a p átelé pomohli k tomu, aby 
se kronika nechala také íst a byla srozumitelná. Mnohokrát sta ila malá informace, aby 
se stala majetkem kroniky. Já tomu íkám, že kroniká  musí chytit jako ta motorka - na 
první šlápnutí. ada z vás se o tom jist  p esv d ila. Bývalý pan tajemník Dr. Kadl ík to 
nazval posedlostí, jeho následovnice Dr. Motlová zarytým patriotismem, oba asi m li prav-
du a pomohli, jak um li. Pan Dr. Kadl ík v cností a vst ícností, bývalá tajemnice Dr. Mot-
lová tím, že se vzácná Geislerova sbírka i kroniky dostaly do po íta ové podoby. Vám všem 
d kuji za fotografie, staré dokumenty i vlídné i kritické slovo. Mnohým z vás se dostalo 
pod kování v Novinách radnice, n kterým n jaká ta fotografie, a v tšin  jen to prosté sl v-
ko d kuji.

Ješt  jedna v c je zásadní. V te, že bych nikdy ned lal kroniku, kdyby ji m l n kdo p i-
zp sobovat ke svému obrazu. Tedy – nikdy to známé: „ í chleba jídáš, toho píse  zpívej.“ 
Jsou p ece v ci, které se dotýkají nás všech. Jednoho z nás zlobí kulturní programy televize, 
druhého politické hašt ení, v tšinu zlobí to, když se n co zdražuje. Každý máme sv j názor 
a i ten je mnohdy pot eba uvést do kroniky. Jiný názor má podnikatel, kterému se da í, jiný 
d lník textilky Zálabí nebo Vorlecha, který nedostane po n kolik m síc  výplatu. Bylo by 
nesprávné to v kronice zaml et. Diktafon to n kolikrát zachytil a kroniká  to v noci p epsal 
do kroniky. V te, že to však vždycky bylo a dosud je, jako bruslení na tenkém led . Když se 
n komu znelíbilo to, co kroniká  vyslovil a nebo dokonce napsal, následn  upadal v nemi-
lost. Kdo by se pozorn  za etl do starých kronik, tak m  dá zapravdu. Osobn  jsem rád, že 
se mi to za p edchozí, zd raz uji p edchozí, roky psaní kroniky nestalo.



KRONIKA  M STA  DV R  KRÁLOVÉ  NAD LABEM –  2006

338

Í JEN

P esto mohu za svoji osobu íci, že i dnes se najdou na n kterých místech ti, kte í by tam 
podle mne nemuseli být. P esv d ili se o tom i „betlémá i“, kte í tvrd  hájí svoji historickou 
pravdu kolem Kuksu a Betléma a setkal jsem se s tím sám, když mi bylo vytknuto, že jsem 
sám o sob  vydal knihu, a p edstavte si, nedal o tom p edem v d t. Tedy o knížce, která 
nestála m sto ani korunu, která m sto zviditel uje po celé republice, ud lala mnoha lidem 
radost a do které je vložena i práce vás sou asných ob an .

To jsem však malinko odbo il, ale pokládám to, z hlediska pravdy, za poctivé a správné. 
„Ješt  zbývá uvést to, co je obsahem mnou napsaných kronik. Jist  vám p i prohlížení 

neunikne to, že tam jsou uvedeny malé d ti ve školkách, školáci, dlouholetí pracovníci zoo-
logické zahrady, d chodci i ob ané, kte í se dožili sta let. Je tu dáno slovo nezam stnanému 
i úsp šnému podnikateli, jsou zaznamenány události od Zvi iny po Kuks, na dokreslení 
krátce zve ejn no politické d ní a co pokládám za hlavní – nechybí tu ob an, lov k, na 
kterého n které p edchozí kroniky jaksi pozapomn ly.

Další sou ástí kroniky je sedm album  s fotografiemi starého Dvora, které si tu máte 
možnost prohlédnout, práv  tak jako dva ze t í fotoalbum , najdete tu n co o vzdálené 
i blízké minulosti Podhart , Cvrndorfu, a dokonce i podhar ské pohádky s obrázky d tí 
z podhar ské školy. 

Naše m sto má a m lo dobré ob any, kte í žili skromným, pracovitým životem. Za všech-
ny alespo  zesnulý Dr. Ing. Lud k Dobroruka a nedávno zesnulý Prof. Josef Žídek. Také 
oni pat í nesmazateln  do Kroniky m sta.

Pokud se jedná o organizace a spolky, tak kronika nabízí dosud nepublikovanou „Obra-
nu národa“, vzpomínky na Junkersku, Najmanku, d ív jší i dnešní Královédvorský okruh, 
život d ív jší Židovské obce, historii hasi ského sboru, úsp chy našich d ív jších sportovc
i d stojnou sou asnou reprezentaci plachta ky Jany Vep ekové. Není toho tedy málo, ale 
není to zdaleka všechno, co se musí vt snat na t ísetstránkovou kroniku jednoho roku.

Osobn  jsem velmi rád, že se práv  prost ednictvím kroniky a kroniká e, dostalo ocen ní 
ad  vynikajících osobností. Pat í k nim paní Prof. Dr. Helena Rašková, Prof. Dr. Karel Mar-

tinek, letitý chovatel a kaktusá  Zden k Franc, ezbá  Leoš Pryšinger, manželé Mervartovi, 
Mgr. Ji í Beneš, zesnulý Rudolf Fiala a Otto Hole ek. 

Kronika uvedla na svých stránkách také životní cestu zem elého rodáka z blízké Doubravi-
ce, v dce a senátora státu New York, Dr. Rudolfa Šturma, dále kameramana sv tového jména 
Karl Freunda, zaznamenala také úsm vné a bohaté pam ti Otty Hole ka, i posledního maji-
tele pivovaru Gastona Klazara a pana továrníka Allana. Jist  jste poznali, že to už není nápl
sou asné kroniky, která má za úkol zaznamenávat stávající d ní, ale ono to kroniká i oprav-
du n jak nedá. 

Jak se jist  sami 
p esv d íte, kroni-
ka ení je odpov d-
ná práce, kterou 
budou hodnotit 
jiní, jak se íká 
pozd ji naroze-
ní. Jist  se vám 
také doslechlo, že 
se mám k tomu, 
abych kronika ení 
zanechal. Jsou to 
mé rodinné, ale 
i osobní d vody, 

P ítomní byli s pr -
b hem celé besedy 
nad Vlastiv dným 

tením a kronikami 
spokojeni.
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náhradu stále hledám. Ptal jsem se n kolika ob an ,
ale neusp l jsem. A moc bych si p ál, aby v kronika ení 
n kdo pokra oval s láskou a zanícením pro dobrou v c. 

S vámi všemi se lou ím nerad, ale vy budete jist  dál 
pokra ovat v zapo até spolupráci a to mne už p edem 
t ší. 

Proto mi dovolte, abych vám všem pod koval a pop ál 
hodn  zdraví ka a pohody. D kuji vám p átelé.“

Redaktorovi Vlastiv dného tení panu Janu Schwarzovi 
a kroniká i bylo pod kováno místostarostkou Mgr. Editou Va -
kovu a ob ma p edány kv tiny.

ZOO ocen na
Evropská asociace ZOO ocenila jako v bec nejlepší v Evrop  projekt zahrady Rhinoland, zam e-

ný na st ední školy. O ocen ní se ucházelo na devadesát zoologických zahrad. A jak uvedla autorka 
projektu RNDr. Kristina Tomášová: 

„Zahrada p i tom spolupracovala se St ední školou kamenosocha skou z Ho ic a hradec-
kou Floristickou školou.“

„Labský vo íšek“
Již druhý ro ník této sout že po ádá Základní kynologická organizace . 138. V rámci této akce 

se uskute nila také módní p ehlídka psích oble k , dále sout ž Fortissimi Cup a nejlépe p edvedený
od v pro pejsky. V rámci Clever Cup bylo také p edvedení netradi ních úkol  (p ekážková tra , aport 
bu tík  a tahání pneumatiky). Je to poslední závod vo íšk , ale také ps  s pr kazem p vodu.

Hypermarkety již zahájily Vánoce
Se zajímavým názorem na tuto p ed asnou akci sm ující k Vánoc m p išel katolický kn z Rudolf 

epka v Ústí nad Labem, který se doslova vyjád il:
„Vid l jsem to práv  v Kauflandu a íkal jsem si, jaké z nás d lají blbce. Já to považuji 

za velký zásah do tradice, který ji v podstat  likviduje. D íve byla st íbrná a zlatá ned le 
v adventu výjimka, kdy m ly obchody a tržnice otev eno. Te  máme v obchodech váno ní 
blázinec od poloviny íjna a ned lní nákup je možný dvaapadesátkrát do roka. Likvidujeme 
tradici, zmizelo tajemství. Pomni, abys den sváte ní sv til, platí dodnes a není to bezh íšné 
a proto jsem o tom mluvil z kazatelny již dvakrát.“

Magdalena Hanzlí ková – atletika
Ve víceboja ském klání atlet  Královéhradeckého kraje získala v kategorii mladších žáky  zlatou 

medaili a titul p ebornice kraje. Tato mladá sokolka dosáhla výkonu 2243 bod  (60 m p . 12,02 s, 
hod 46,93 m, 60 m 9,11 s, dálka 420 cm, 800 m -2: 44, 03).

Ot esná fakta o týraných d tech
Z údaj  Ministerstva práce a sociálních v cí, zve ejn ných v tisku vyplývá, že se za posledních deset 

let v eské republice zvýšil po et t lesn  týraných d tí ty ikrát a psychicky týraných dokonce dva-
náctkrát. Do této kategorie pat í t lesné, psychické, ale i sexuální násilí.

Ohrožených d tí je bohužel víc i kv li ast jšímu rozpadu rodin. Konflikty rodi  na d ti dopadají 
siln  a naše republika pat í mezi státy s nejv tším po tem týraných d tí.

Královna v nných m st je z Jarom e
Tak jako každý rok, došlo k volb  královny v nných m st. Tentokrát je jí studentka jarom ského

gymnázia Lada Štajglová.

Na snímku paní místostarostka Mgr. 
Edita Va ková a editel archivu 
v Trutnov , pan Bc. Roman Reil.
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M stské hradby 
Na jednom z posledních rozhodnutí sou asné m stské rady byla na po adu otázka, co s m stskými

hradbami. Jejich zbytky jsou totiž v soukromých rukou. Dle zprávy z tisku by m li m stští ú edníci
rozhodnout o možnosti, jak tyto památky odkoupit. Jedná se o ást hradeb u Šindelá ské v že, další 
jsou u kostela, kde je sou ástí lapidárium a nejdelší jsou ve Valové uli ce. Dále se uvádí, že ást hradeb 
majitelé opravili, v tšina hradeb však chátrá.
        (Krkonošský deník – bm)

Kronika již v n kterých svých pasážích upozor ovala na kritický stav hradeb písmem i fotografiemi. 
Zvláš  velmi citlivá je otázka hradeb ve Valové uli ce. Za minulého režimu zde byla uskute n na, sice 
skromná, ale p ece jenom klidová zóna, která dávala pot ebný prostor starším osobám a maminkám 
s d tmi. P echodem na tržní hospoda ení, po „N žné revoluci“, se místní podnikatelé a vlastníci, 
s tichým „požehnáním“ i ml enlivým souhlasem, vrhli na Valovou uli ku. ást hradeb byla sice „opra-
vena“, ale velmi necitliv , kdy hradby byly omítnuty, osazeny kovanými vraty i zásobovacími vchody 
do jejich provozoven a parkovou úpravu prostranství p ed nimi vyst ídala jakási trp ná vozovka. 

K tomu je t eba dodat, že sta í „vlastiv dní pracovníci“ ze sedmdesátých let by se museli „v hrob
obracet“, kdyby vid li tu lhostejnost, s jakou se nakládá s historickou památkou. Ti se zasazovali, 
navrhovali a tvrd  hájili citlivý p ístup k památkám a jist  by neváhali zvednout sv j hlas i nyní. Zvedne 
však dnes n kdo hlas v této závažné otázce? Jedná se p ece o historické a kulturní d dictví, na které 
má n kdo z m stských „úd “ dohlížet, ochra ovat jej a udržovat. Zvláš , když je vhodn  upraveno 
blízké prostranství p ed Hankovým domem na Hankov  nám stí. Ješt  stále není pozd  k náprav ,
která by však musela být zásadová v majetkových otázkách a nem la by se ubírat cestou, která je 
práv  navrhována m stskou radou. Jsou m sta, kde se hradby udržují a jsou jistou ozdobou, která má 
p ipomínat historii, které si váží. Návrh rady m sta by se stal jist  další, asi poslední ránou, zasazenou 
této historické památce. 

Výpadek elektrického proudu zabíjel
Celá t etina Východních ech se pono ila dne 18.10. do tmy. Bez elektrického proudu se p ed

devatenáctou hodinou ve erní ocitlo i naše m sto a dodávku se poda ilo obnovit až po p ldruhé
hodin .

N kolikeré naskakování el. proudu a další výpadek do tmy zap í inil to, že v ZOO zahynula t i mlá-
ata žiraf Rotschildových. K tomu uvedla editelka ZOO RNDr. Dana Hole ková:
„Zabily se nám t i žirafy. Výpadkem a následným zapnutím proudu se zví ata v pavilonu 

polekala lamp, splašila se, a po pádu na zem utrp la smrtelná zran ní. Chovatelé již tragic-
kou událost nahlásili energetik m, p ípad také vyšet uje policie.“

Nealkoholické pivo
V eské republice se vyrobí a vypije v letošním roce asi 350 tisíc hektolitr  nealkoholického piva 

a to je o 150 tisíc hektolitr  více než loni.
Do p ti let by to m lo být 750 tisíc hektolitr . Jako p í ina se uvádí zdravý životní styl nový silni ní

zákon, ale p ispívá k tomu také to, že toto pivo je osvobozeno od spot ební dan , která iní u dese-
tistup ového piva 1,20 koruny za každý p llitr. Nyní iní nealkoholická piva asi jedno až dv  procenta 
výroby, a odhaduje se, že do p ti let to bude až p t procent.

Piva i však tomuto moku neholdují a rad ji se pití zdržují s  od vodn ním, že to je „nápoj“, ale ne 
„PIVO.“

Zp va ka Hana Hegerová – 75. let
Celá desetiletí se nesnažila o Zlaté slavíky, ani o po et desek a p esto docházela a stále dochází 

obliby.
Hana Hegerová u nás v echách zdomácn la, ale narodila se 20.10.1931 na Slovensku s p vod-

ním jménem Carmen Farkašová.

Komunální volby 20. a 21. 10. 2006
Ve 14,00 hodin se otev ely volební místnosti po celé naší republice. N kde ješt  ani neza aly a už 

tu jsou noví zastupitelé. D vod je prostý, n které vesnice totiž mají jedinou kandidátku. Ke zvolení 
tak sta í, aby hlasovali navržení politici sami pro sebe. Mezi vesnicemi, kde je výsledek znám dop edu
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jsou Kocbe e, Choustníkovo Hradišt , Nemojov a Kohoutov. V  Bílých Poli anech mají sice víc kandi-
dátek, ale každá kandidátka má po jednom lenovi, takže se všichni kandidáti stanou leny obecního 
zastupitelstva.

D vodem, pro  se neda í sestavit víc kandidátek, je nezájem se angažovat ve ve ejných funkcích 
a místní politice.

K zajímavé situaci by mohlo dojít pouze v p ípad , kdyby k volbám nep išel v bec nikdo, tedy ani 
jeden volební lístek. Obec by nem la vybrané obecní zastupitelstvo. V takovém p ípad  by z stal ve 
funkci, s omezeným mandátem dosavadní starosta a vykonával by ji do doby, než bude v nových vol-
bách zvoleno nové zastupitelstvo.

Jinak jsou t i možnosti toho, co m že voli  ve volební místnosti ud lat, pokud chce, aby volební 
lístek byl platný:
- bu  k ížkem ozna it jednu politickou stranu jako celek,
- nebo ozna it individuáln  tolik kandidát  z r zných stran kolik se obsazuje mandát , v p ípad

Dvora Králové nad Labem to je 21,
- t etí možností je kombinace obou výše uvedených zp sob , tedy ozna ení jak strany jako celku, tak 

i jednotlivých kandidát  nap í  r znými stranami.

V našem m st  je sedmnáct volebních okrsk  a také tolik p enosných uren. Jak sd lil vedoucí odbo-
ru vnit ních v cí Jan erník:

„Krom  kancelá ských pot eb, ubrus , které se nakupují p ed každými volbami, jsme 
po ídili letos p t nových zást n. Použijeme je v okrajových ástech m sta, nap íklad ve Ver-
deku, Žir i a Zboží. Poprvé se letos volí v družstvu D evotvar v Heydukov  ulici.“

Volební komise v okrsku Žire  m la p enosnou urnu, která byla použita v Domov  svatého Josefa, 
když dva z obyvatel  požádali o umožn ní p id lení trvalého bydlišt .

Volební ú ast ve Dvo e Králové nad Labem inila v t chto komunálních volbách 43,58 %.

Abecední seznam zastupitelů města Dvůr Králové nad Labem 

Příjmení, jméno Věk Navrh. 
strana

Polit. 
přísl.

Hlasy
abs. v %

Antonín Martin 39 SZ BEZPP 775 6.96
Bartoš Ivan, Bc. 42 ODS ODS 1 476 4.77
Bém Jan 50 ODS ODS 1 723 5.57
Čermáková Zuzana 50 VPM BEZPP 1 560 5.90
Černá Ivana, Mgr. 51 SNK ED BEZPP 1 101 6.89
Hladík Zdeněk 52 KSČM KSČM 587 6.87
Hroneš Petr, MUDr. 47 ODS ODS 1 992 6.44
Chaloupka Roman, Mgr. 45 SNK ED BEZPP 1 035 6.47
Kastner Miloš 49 VPM BEZPP 1 554 5.88
Kraus Pavel 54 VPM BEZPP 1 754 6.64
Lubina Ladislav, Ing. 64 ČSSD ČSSD 1 164 6.95
Lukeš Daniel 53 ODS ODS 1 611 5.20
Mrázek Petr, Ing. 37 VPM BEZPP 1 698 6.42
Rain Jiří, Ing. 43 SNK ED BEZPP 1 011 6.32
Rapáč Jaroslav, MVDr. 56 ČSSD BEZPP 1 156 6.90
Rýznar Zdeněk, MUDr. 46 ODS ODS 1 604 5.18
Sacher Michal, Ing. 38 VPM BEZPP 1 533 5.80
Sedláček Dušan, Ing. 32 SZ SZ 816 7.33
Štěpánek Oldřich, Ing. 37 ODS ODS 1 579 5.10
Vaňková Edita, Mgr. 47 ČSSD BEZPP 1 155 6.89
Vojtěch Petr, Mgr. 39 ODS ODS 1 790 5.78

VPM

SNK-ED

SSD

SZ

ODS

KS M

POČET ZÍSKANÝCH MANDÁTŮ 
V ZASTUPITELSTVU MĚSTA

ODS   7
VPM 5
ČSSD 3
SNK-ED 3
SZ 2
KSČM 1

Zastupitelstvo města
Zveme Vás na ustavující zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
dne 2. listopadu 2006 od 15 hodin v sále 
Hankova domu. 

Volební účast 
ve Dvoře Králové činila 43,58%
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V našem m st  zcela propad-
la ve volbách lidová strana (KDÚ 
– SL), která nemá jediného 
zastupitele.

Ob any zajímá, kdo bude sta-
rostou m sta Dvora Králové nad 
Labem. O tom v sou asnosti
jedná ODS s Volbou pro m sto.
Ob  strany mají pochopiteln
o post starosty zájem. Ing. Petr 
Mrázek se vyjád i v Deníku tak-
to:

„Máme zájem funkci obsa-
dit, ale je to otázka jednání.“
Sám nepovažuje problém za tak 
zásadní, aby se mohl znamenat 
konec jednání a uvedl dále:

„Na spoust  v cí jsme se už 
dokázali domluvit.“

Ob  tyto strany, ODS a Vol-
ba pro m sto, p edstavily již 
p ed volbami své kandidáty na 
starostu m sta. Vít zná ODS ho 
má v osob  podnikatele Daniela 

Lukeše, Volba pro m sto v Ing. Petru Mrázkovi, který je realitním maklé em a p sobil již v minulém 
zastupitelstvu.

Vznikne Sportovní centrum mládeže
St ední odborná škola p ipravila toto centrum, aby bylo umožn no sportovn  talentovaným žák m

se v tomto sm ru vyžít. V rámci našeho kraje nic podobného není. editel školy Mgr. Petr Vojt ch
se k tomu vyjád il takto:

„Celá ada talentovaných žák  musí sport omezit a nebo s ním dokonce skon it. To m že 
naše sportovní centrum odvrátit. Zajistí vzd lávání, stravování, ubytování a intenzivní spor-
tovní p ípravu.“

Tohoto projektu se m že zú astnit také Gymnázium a vzhledem k tradicím a zázemí bude 
škola spolupracovat s p ti sportovními svazy.

Masivní upoutávky na plakátech náb eží.

lenové volební komise v budov  bývalém OSP.Komise v budov  bývalé St ední pr myslové 
školy textilní.
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„Pro chlapce to bude kopaná, lední hokej, házená, florbal a atletika. Pro dívky je to volej-
bal, florbal, kopaná a atletika.“

Svoji innost zahájí centrum od ledna p íštího roku zásluhou jmenovaného editele školy.

Komunistický svaz mládeže kon í
Podle Ministerstva vnitra má Komunistický svaz mládeže skon it. Po ty ech letech sahá Minister-

stvo ke krajnímu kroku. V roce 2002 rozpustili Republikánskou mládež, te  se obrátili proti mladým 
komunist m. Jejich program je totiž v rozporu s ústavou, protože hlásá vyvlastn ní soukromých 
výrobních prost edk .

Mladí komunisté se cht jí bránit u soudu. Mají podporu KS M, která s nimi sídlí na stejné adrese 
a poskytne jim právní pomoc.
          (Krkonošský deník – kj)

Pivo zdražilo a zdraží
Plze ský Prazdroj zdražoval už letos v únoru. Tehdy zvedl o šedesát halé  cenu p llitru sudové 

desítky Gambrinus a erného Velkopopovického kozla. 
Od listopadu letošního roku bude p llitr sudového Pilsner Urguellu dražší o korun ty icet, dvanáct-

ka Gambrinus a a Radegast ležák o korunu. Sudová desítka Gambrinus podraží op t o šedesát halé ,
stejn  jako Radegast.
          (Krkonošský deník – dr)

Pokra uje stavba šaten u „zimáku“
Na sklonku íjna se fotoapa-

rát podíval na stavbu z Valové 
uli ky dol . P es pletivo je dob-
e vid t ást staveništ .

Zdraží také cigarety
M síc prosinec bude znamenat další zdražení cigaret, které bude init až šest korun na krabi ku.

Tiskem prošla zpráva, že prosinec bude pouze zastávkou na cest  zvyšování ceny. 
Od prosince budou tedy tyto ceny: Start 43 korun, Petra 50, Viceroy 42, Red White 42, Moon 36, 

Sparta 52, L –M 55, Clea 44, Next 44 a Mars 47 korun.

Teplárna p echází na biomasu
Už v m síci zá í se zkoušelo v Teplárn  spalování biomasy spolu s uhlím. Každý den se spot ebo-

valo, spolu s uhlím, sto tun biomasy, kterou tvo í rostlinné peletky (zbytky po sklizni obilovin a vhod-
ných rostlin, piliny a d ev né št pky). Jak sd lil editel elektrárny v Po í í Jaroslav Kužel, pod kterou 
teplárna pat í:

„Výhodou jsou nejen nižší emise, ale také tém  nulový odpad. Zkoušky se vyhodnocují, 
bude t eba upravit i technické zázemí, investuje se do odv trání sklad . K plnému spalování 
by m lo dojít v p íštím roce.“

Tento pohled na staveništ  je ze 
st echy Hankova domu a nabízí 
pohled na kostel – dominantu 
m sta.
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M sto m ní svoji tvá
N kde dojte ke zm nám

zásadního rázu, jinde se zm ní
tvá  domu. Vše ale p ispívá,
nebo p isp je, k lepšímu vzhle-
du m sta.

Kronika oslovuje um lce m sta a okolí
Kroniká  se obrátil na ob any m sta s touto žádostí o spolupráci, zve ejn nou v Novinách radnice 

a formou osobních dopis :

Vážená paní, pane, 
srde n  Vás zdravím a oslovuji Vás jako kroniká  m sta. Rozhodl jsem se, že s Vaší pomo-

cí a pomocí dalších „kumštý “ našeho regionu obohatím Kroniku m sta. 
Jedná se mi o odd lení jednotlivých m síc  kapitol Kroniky roku 2006. Byl bych rád, 

kdyby jste mohli Kronice v novat, nebo zap j it to, co pokládáte sami za vhodné, a ím 
byste se mohli „pochlubit.“ 

Vámi p edaná díla grafiky, kresby, nebo fotografie budou vložena do Kroniky ve formá-
tu A4, v digitální podob . Informatici M Ú jsou schopní Vaše práce ofotografovat a nebo 
naskenovat. Vámi p edaná díla mohou být Kronice v nována nebo zap j ena. K p edání 
si zvolte, zda je chcete p edat p ímo kroniká i v Podharti a nebo na podateln  M stského 
ú adu. Prosil bych Vás o udání adresy, abych mohl zap j ené vrátit.

Kronika se bude koncem roku uzavírat, není tedy už mnoho asu a proto Vás prosím, 
posp šte si. Budu Vám osobn  velmi vd en a Kronika roku 2006 se stane jistým sv dec-

Podkrovní nástavba, nová okna 
a fasáda domu v ulici Milady 
Horákové.

Prostor bývalých „Uhelných 
sklad “, fotografovaný z okna 

knihovny, se p ipravuje na 
novou zástavbu.
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tvím Vaší dovednosti a umu. Svojí tv r í prací se mohou zú astnit i Ti z našich ob an ,
které jsem neoslovil. P edem Vám d kuji za pochopení.

P eji Vám hodn  zdraví, pohody a tv r ích sil
    Pavel Janoušek - kroniká , 28.10. 2006.

Osloveni jste:
Tá a Ruprichová, Dana Horáková, Eva Mervartová, Holan Ji í, Moravec Ivan, Tauchman 

Lud k, Lubomír Dvo ák – Zvi ina, Kalenský František, Ji í Heger, Jaroslav Šévl a Malý Aleš. 
Není mi známa adresa dalších z Vás: 
Renata Greiner a Vladimír Flégr, pokud jste s nimi ve styku, sd lte jim to, d kuji.

Zlatá tužka po dvanácté
Tato tradi ní literární sout ž byla op t vyhlášena Domem D tí a mládeže Jedni ka. Zú astnit se 

mohou mladí do v ku dvaceti let. Témata jsou t i, básni ka, p íb h a vypráv ní na téma „I to se nechá 
zažít v p írod .“ Poslední z témat nemusí být zam eno na ekologii. 

V lo ském roce se sout že zú astnilo 250 autor  z celé republiky a osv d ilo se zavedení nové 
v kové kategorie od šestnácti do dvaceti let.

Auto i mohou posílat své práce do konce roku.

Povolební koali ní jednání skon ilo
V nejbližších dnech bude podepsáno kone né zn ní koali ní smlouvy. Starostou se má stát Daniel 

Lukeš, zastupovat ho budou Ing. Petr Mrázek a Jan Bém.
V rad  m sta zasednou t i kandidáti ODS, t i za Volbu pro m sto a jeden zelený.
K tomu uvedl p edseda místní organizace ODS MUDr. Zden k Rýznar:
„Hlavní prioritou bude hospoda ení m sta. Od toho se budou odvíjet další plány. Ty 

budou sou ástí programového prohlášení, které chceme p edstavit na prvním zasedání 
zastupitelstva.“

Ing. Mrázek k tomu dodal,: že už v minulosti jsme m li podobné názory na problémy m sta.“
Koalice po ítá s nabídkou spolupráce i dalším stranám. „Nechceme rozd lit zastupitelstvo na 

dva tábory. Budeme pro své plány hledat podporu nap í  spektrem“, dodal Ing. Mrázek.
„Jednání hodláme více zpr hlednit, neuzavírat se p i ešení problém  p ed ve ejností“,

vysv tlil MUDr. Rýznar.
Zástupci všech t í stran se dohodli na tom, že neexistuje žádná „ erná listina“ a necht jí nikoho 

vyhazovat. D ležité budou výsledky práce jednotlivých ú edník .
Prvním z úkol , který nové vedení eká, je p íprava rozpo tu. „Chceme ho p ipravit a schválit 

ješt  letos. Nem lo by se jednat o provizorium, ale o pevný rozpo et“, zd raznil Ing. Petr 
Mrázek.

Zelení slíbili, že za každý hlas vysadí jeden strom. „Jedná se o více než p t set kus . Po dohod
ást vysázíme na území m sta, další rozší í obecní les. Pracovat budeme na ja e.“
Zástupci „st edopravé“ koalice se také vyslovili k jednání s SSD. „Dosp li jsme k názoru, že 

voli i svou v tšinovou podporou naší koalice dali najevo, že cht jí zm nu. Proto jsme jed-
nání se sociální demokracií ukon ili“, vysv tlil MUDr. Rýznar, který dále uvedl: „V násle-
dujícím období nebude práce jist  procházka r žovou zahradou. eká nás ešení spousty 
zásadních problém . Mezi první pat í problematika išt ní odpadních vod, dále stabilizace 
financí, nastavení pravidel správného hospoda ení a z toho vyplývající zabezpe ení dalšího 
rozvoje našeho m sta. Jsme si v domi, že jedin  dobrá komunikace mezi zastupiteli nejen 
v rámci koalice, ale i s opozicí, povede k dobrým výsledk m, které uspokojí valnou v tšinu 
voli . Proto je t eba co nejrychleji zapomenout na osobní spory, snažit se o potla ení chyb 
a vyzvednutí p edností každého zastupitele, aby byl celkový efekt co nejlepší. Naší hlavní 
povinností je Vám p edkládat pr b žné výsledky své práce a doufám, že budou mít u Vás 
kladnou odezvu....“

Programové prohlášení koali ních stran:
1. Budeme prosazovat stanovení a dodržování dlouhodobých priorit rozvoje našeho m sta. P ipraví-

me stále neexistující Závazný strategický plán rozvoje m sta Dvora Králové nad Labem a p edloží-
me jej k diskusi ob an m.
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2. Provedeme inventarizaci veškerého majetku m sta, vy íslíme zadluženost m sta a nalezneme p í i-
ny, které se budeme snažit neprodlen  odstranit.

3. Vy ešíme problematiku išt ní odpadních vod výstavbou nové istítny, nebo odkupem stávající 
istírny.

4. Dokon íme rozestav né investi ní akce, a to zejména dostavbu šaten na zimním stadionu a dokon-
ení vodovodu a kanalizace do Lipnice. Dále provedeme p estavbu druhého bazénu Tyršova kou-

pališt  a budeme pokra ovat v rekonstrukci ulic, chodník  a zastávek MHD. Dále budeme investo-
vat do majetku m sta a ádn  s ním hospoda it.

5. Podpo íme projekt ekologizace soustavy centrálního zásobování teplem m sta Dvora Králové 
n. L. s využitím obnovitelných zdroj . V oblasti životního prost edí se zam íme zejména na zele ,
odpadové hospodá ství a využití alternativních zdroj  energie.

6. Budeme d sledn  dbát ekologických hledisek p i plánování a realizaci investi ních akcí zejména 
s ohledem na zachování a rozší ení m stské zelen .

7. Sou ástí zdravého životního stylu ve m st  je t lovýchova a sport. Budeme podporovat neje-
nom sport špi kový a nákladový, ale i sportovní aktivity nabízející široké uplatn ní pro každého 
a zam íme se p edevším na podporu sportovních inností d tí a mládeže.

8. Vzhledem k tomu, že kvalitní zdravotní pé e a její dostupnost musí být samoz ejmostí pro každé-
ho ob ana, bude vedení našeho m sta usilovat o její neustálé zkvalit ování.

9. Naším cílem je snižování nezam stnanosti v našem m st , a to všeobecnou podporou malých 
a st edních podnikatel  a živnostník .

10. Budeme podporovat innost místních kulturních organizací a spolk , a tím se podílet na kvalitním 
kulturním a spole enském život  našeho m sta.

11. Reorganizací MHD (M stská hromadná doprava) s využitím stávající infrastruktury chceme dosáh-
nout zlepšení dopravní obslužnosti m sta.

Na napl ování tohoto programového prohlášení chceme pracovat se všemi politickými stranami 
našeho zastupitelstva a byli bychom rádi, kdyby se politika ení v našem m st  objevilo nejd íve 3 
m síce p ed volbami roku 2010. Byli jsme všichni zvoleni proto, abychom našemu m stu sloužili 
a ádn  v n m hospoda ili, a aby naši spoluob ané našli ve m st  to, co o ekávají – dobré pracovní 
p íležitosti, možnost kulturního a sportovního vyžití a fungující ve ejnou správu.

120. let sochy Svobody
Od slavnostního odhalení sochy „Svoboda osv tlující sv t“ (p vodní název) uplynulo již 120 let. 

46 metr  vysoká „dáma“ s paprskovitou elenkou a pochodní si udržela pozici z ejm  nejznám jšího
symbolu USA. Monumentální m d ná socha byla darem francouzských ob an , který vyjad oval p á-
telství navázané ob ma zem mi v dob  americké revoluce. Autorem sochy Svobody byl francouzský 
socha  Frederic Auguste Bartholdy a socha je jím dokonce patentována.

T ebihoš  - zahrádká i
Své nejlepší výp stky ovoce 

a zeleniny p edstavuje již tra-
di n  zahrádká ská organizace 
v T ebihošti. Ke shlédnutí jsou 
zde i ru ní práce, obrazy a kv -
tiny. Výstavu vytvo ili zdejší 
ob ané a také chalupá i.

Na výstavu svých tatínk
a d de k  se p išli podívat 
i d ti z blízkého Dehtova.
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Sázky ve Sportce narostly
Sázkové kancelá e jsou plné lidí, kte í se pokoušejí o rekordní jackpot ve výši 139,9 milion  korun. 

Zatím nejvyšší výhru 112,9 milion  korun si odnesl jeden š astlivec p ed t emi roky.

ZOO – k tiny a helloweenské dýn
Na poslední íjnový víkend p ipravila ZOO k tiny nosorož ího mlád te. Kmotrem byl zp vák skupi-

ny Rangers Jan Van ura.Ten vybral jméno Etosha, podle národního parku v africké Namibii. 
Probíhá také týden duch . Ten byl ve zdejší zahrad  organizován p ed p ti lety a nyní je i v dalších 

ZOO naší republiky.

Zem ela paní Zdena Vágnerová
Dne 24. íjna ukon ila svoji plodnou životní pou  ve v ku 78 let manželka Ing. Josefa Vágnera, 

zakladatele zdejší ZOO, Zdena Vágnerová.
Zú astnila se n kolika cest svého manžela po Africe, spolupracovala na knihách a publikacích své-

ho manžela jako spoluautorka. V ZOO byla ošet ovatelkou cizokrajné zv e a také jako pracovnice 
propagace.

Hezký byl i betlém ze zdobeného 
perníku.

P ed výstavní budovou restau-
race U lípy byl k vid ní 

i „vyfešákovaný“ traktor Zetor 
z bývalého Jednotného zem -

d lského družstva.
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Podhar ská drakiáda
Dv  stovky ob an  p išlo na První podhar skou drakiádu na místním stadionu, aby vid li na ty icet

drak . Sedmnáct pov tro  si odneslo ceny v n kolika kategoriích. Kategorie m ly názvy: nejnebez-
pe n jší tatínek s drakem, nejv tší držkopád, nejkrásn jší dra ice a nejmenší i nejlépe létající drak. 
Drakiádu p ipravilo n kolik sportovních nadšenc .

Slavnostní ukon ení Všesokolského sletu
Konalo se v pražském Tyršov  dom , kde došlo také k promítání sletových dn . Slavnostní ve er

byl také p ipomínkou sokolských hrdin  prvního, druhého i t etího odboje. Na jejich památku byl 
odhalen památník, který tvo í kámen z lomu koncentra ního tábora Mauthausem, který je darem 
Svazu bojovník  za svobodu.

V našem regionu se rozlou ení bude konat dne 21. listopadu v Úpici.

Drobné zajímavosti m síce íjna
- M stská knihovna Slavoj umožnila používat jedenáct internet  zdarma.
- Další zdražení elekt iny pro domácnosti se má pohybovat dle sd lení Eegetického regula ního

ú adu (ERÚ) ve výši osmi procent. D vodem je zvednutí poplatk  za distribuci, p enos, systémové 
služby i podporu obnovitelných zdroj . Tyto poplatky tvo í necelou polovinu kone né ceny elek-
t iny.

- Na tradi ní pochod Safari – Zvi ina, po ádaný K T, se sjeli turisté z celé republiky. Ú astníci m li
možnost také plnit dlouhodobou sout ž „Za kamennými k íži“, tedy za smír ími k íži.

- ZOO po ádala „Den zví at“ a spoluorganizátorem se stala Asociace d tských domov .
- Cvi ný požární poplach byl uskute n n v ZŠ Schulzovy sady a dotýkal se ty  set školák .
- M sta si stýskají na málo dotací z Evropské unie. Problémem je p edevším složitá administrativa p i

snaze dosáhnout na evropské peníze.
- Mladí sokolové usp li v celostátní sletové výtvarné sout ži. První místo v kategorii do desíti let obsa-

dila Eva Špatenková, druhý byl Nikolas Erben. Mezi sout žícími nad patnáct let získala další zlato 
Kate ina Karešová.

- Barakuda po letní p estávce hostila ska-skupinu Sto zví at. Hudba a texty nadchnuly všechny p í-
tomné.

- DDM Jedni ka uskute nil charitní sbírku od v , hra ek, kuchy ského vybavení isticích prost ed-
k , spacích pytl , dek a plen.

- V Domov  sv. Josefa se konala výstava královédvorského malí e Vladimíra Flégra.
- Východo eská plynárenská uskute nila dvoudenní zkoušku se zapáchající látkou v plynu. D vodem

je zjistit net snosti v rozvodech a za ízeních.
- Týden duch  se uskute nil ZOO. Návšt vník m byla dána možnost si vyzdobit halloweenskou dýni 

a prohlédnout si n které expozice p i sv tle sví ek a elektrických lampi ek.
- Radnice by m la zaplatit tém  dv  st  tisíc korun svému propušt nému zam stnanci Vratislavu 

Davidovi, jako d sledek jeho okamžitého propušt ní z letošního dubna.
- Barakuda hostila t i zajímavé soubory. Z Ho ic to byla VHS Prádelna, z Nové Paky to bylo DTTD 

a t etím pražská skupina Zkouška sirén.
- Dne 22.10.2006 zem ela sestra Rudolfa Antonína Dvorského – paní Manová.


