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Dotazník spokojenosti občanů 
s úrovní služeb MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem
Opět po roce jsme pro veřejnost připravili 
dotazník spokojenosti občanů s  úrovní 
služeb MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 
Těšíme se nejen na  náměty a  připomínky 
občanů vůči práci úřadu, ale zejména uví-
táme návrhy na  zlepšení činnosti úřadu. 
Dotazník je možné vyplnit v  elektronické 
podobě na  webových stránkách města 
www.dvurkralove.cz nebo lze využít papíro-
vou verzi, která je k vyzvednutí v městském 
informačním centru nebo na recepci MěÚ. 
Na  recepci bude také umístěna zamknutá 
urna, kam se vyplněné dotazníky v  papí-
rové formě vhazují.
Dotazníkové šetření probíhá 
do  13.06.2014. Výsledky šetření budou 
opět zveřejněny na  městském webu 
i na fyzické úřední desce MěÚ v průchodu 
směrem k bývalé ZŠ Komenského.

Jaroslava Kirschová, CAF tým

Bezplatná Wi-Fi zóna  
na náměstí T. G. Masaryka
Občané a návštěvníci města mohou využí-
vat na náměstí T. G. Masaryka zdarma Wi-Fi 
připojení k internetu. 
Síť (DKnL_namesti-free) je zdarma a doba 
přístupu z  jednoho zařízení je omezena 
na  1 hodinu za  den. Pro umožnění pří-
stupu stačí kliknout na SOUHLASÍM, a tím 
potvrdit souhlas s podmínkami připojení.
Obdobnou službu plánuje město nabíd-
nout i v parku Schulzovy sady.

Ing. Ondřej Samek, vedoucí OI
 

Červnové termíny konání 
farmářských trhů
Farmářské trhy se letos konají na  náměstí 
TGM ve  Dvoře Králové nad Labem každý 
čtvrtek v  lichém týdnu. V  červnu 2014 
se jedná o  tyto termíny: 5. června a 
19. června. O prázdninách se tento režim 
konání farmářských trhů nemění.

Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme širokou veřejnost na  25. zasedání 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad 
Labem, které se koná ve čtvrtek 12. června 
2014 od 15:00 hod. v sále Hankova domu.

Ing. Kateřina Sekyrková
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Zkontrolujte si platnost svých 
cestovních dokladů
S nastávajícím časem dovolených vám doporuču-
jeme zkontrolovat si platnost cestovních dokladů. 
Doba platnosti pasu u dospělého je 10 let a u dítěte 
5 let. U dětí ještě doporučujeme hlídat podobu, aby 
fotografie v  pasu byla aktuální. Zákonná lhůta 
na vyřízení pasu je 30 dnů, ale většinou je pro vás 
připravený už za 3 týdny. 

Cestovní pasy vydává místně příslušný úřad dle 
trvalého pobytu. Klasický pas, tedy pas s  bio-
metrickými údaji, stojí pro dospělého 600 Kč 
a  pro dítě do  15 let 100 Kč. Pokud potřebujete 
nový pas, přijďte s doklady totožnosti (občanský 
průkaz, rodný list dítěte) a se starým cestovním 
pasem. My vás vyfotíme a  odebereme otisky 
prstů. Vše je vyřízeno do 20 min. 
Pokud si zapomenete svůj pas vyřídit včas, 
záchranou je pro vás tzv. rychlopas. V tomto pří-
padě se platí správní poplatek 1 500 Kč u dospě-
lého a 1 000 Kč u dětí. Je zhotoven do druhého 

dne po  podání žádosti. K  žádosti musí být při-
loženy 2 fotografie. Platnost těchto pasů je 
pouze 6 měsíců, což některé země neakceptují. 
Musíte si tedy ověřit, zda země, které plánujete 
navštívit, nepatří mezi státy, které požadují mini-
mální platnost pasu delší než 6 měsíců. Všechny 
potřebné informace o  podmínkách pro vstup 
do dané země naleznete na stránkách minister-
stva zahraničních věcí www.mzv.cz. 
Cestování na území států Evropské unie je možné 
i na občanský průkaz, a to i u dítěte do 15 let. Také 
zde si však hlídejte platnost průkazu. Nový vám 
bude vyhotoven za  3 týdny od  podání žádosti. 
Správní poplatek činí 50 Kč a platnost je 5 let. 
Úřední hodiny, ve kterých si můžete vyřídit své 
cestovní doklady: 
po a st: 8:00–17:00 hod.
út, čt, pá: 8:00–11:30 hod.

Bc. Lenka Kumprechtová
odbor všeobecné vnitřní správy

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 
2014 ve Dvoře Králové n. L.
Ve dnech 23.-24. května proběhly v našem městě 
volby do  Evropského parlamentu, kterým před-
cházely, jako při každých jiných volbách, rozsáhlé 
přípravy, jež zajišťovala tradičně skupina pracov-
níků odboru VVS městského úřadu.

Organizace
Vlastní průběh voleb se obešel bez větších 
problémů, účast byla podle očekávání nižší. 
Slova díků směřují tedy ke všem, kteří se podí-
leli na  zajištění jejich přípravy a  průběhu, sou-
kromým firmám a  příspěvkovým organizacím 
za poskytnutí volebních místností. 
Také letos jednotlivé volební strany delegovaly 
své zástupce do  řad členů okrskové volební 
komise. Delegovalo 10 stran – ČSSD, ODS, KSČM, 
politické hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia 
Okamury, TOP 09, politické hnutí ANO 2011, 
Strana zelených, Strana svobodných občanů, 
KDU-ČSL, strana REPUBLIKA.

Výsledky
V  17 volebních okrscích ve  Dvoře Králové nad 
Labem dosáhla volební účast 16,10 %, republi-
kový průměr byl 18,2 %. Nejvyšší volební účast 
v  rámci Dvora Králové n. L. byla v  okrsku č. 6 
(Diakonie ČCE) – 21,11 %, druhý byl okrsek č. 8 
(SŠIS E. Krásnohorské) – 19,56 % a  třetí okrsek  
č. 17 (ZŠ Strž) – 18,65 %. Nejvíce volenou stranou 

ve Dvoře Králové nad Labem bylo politické hnutí 
ANO 2011 – 20,28 %, druhá byla strana TOP 09 
a  Starostové – 14,91 %, třetí ČSSD – 14,48 %, 
čtvrtá ODS – 10,87 %, pátá KSČM – 8,59 %.
Detailnější volební výsledky najdete na  webo-
vých stránkách www.volby.cz.

Iva Padevětová, odbor VVS
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Známe královnu Královských 
věnných měst roku 2014

Společenský večer volby královny věnných 
měst letos nově vystřídalo internetové 
klání dívek a  dam, které se vyfotily s  krá-
lovskou korunou na  hlavě na  březnovém 
veletrhu Infotour a  cykloturistika v  Hradci 
Králové.  Odměnou pro vítězku je víken-
dový pobyt v  královském věnném městě 
dle vlastního výběru. Královnou věnných 
měst pro rok 2014 se stala slečna Martina 
Rosenbergová z Nové Paky, která pod č. 8 
získala z  29 dívek nejvíce hlasů.  Pro svůj 
pobyt si vybrala Dvůr Králové nad Labem. 

Ing. Naděžda Šauerová 
dobrovolný svazek obcí Královská věnná města 

Průběh stavebního řízení 
na novou ČOV ve Dvoře Králové 
V  pondělí 12. května proběhlo v  prosto-
rách městského úřadu (MěÚ) společné 
ústní jednání stavebního úřadu MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem a vodoprávního úřadu 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
s účastníky řízení. Zde byla poslední mož-
nost do  tohoto řízení podat své námitky. 
Oba úřady přijaté námitky posuzují. 
Stavební řízení na stavební úpravy stávající 
přístupové komunikace na ČOV bylo ukon-
čeno vydáním stavebního povolení, které 
již nabylo právní moci. 

Ing. Radmila Horáček Fiľakovská
 odbor RIM

Organizační změny na MěÚ
K  30. květnu 2014 byl na  základě rozhod-
nutí rady města zrušen odbor rozvoje, 
investic a  správy majetku města (RIM) 
včetně oddělení rozvoje investic a  správy 
nemovitostí a  oddělení ekonomiky 
a  majetku města. K  31. květnu jsou tak 
nově zřízeny 2 nové odbory: ekonomiky 
a majetku města (OEMM) a rozvoje, investic 
a správy majetku (RISM). Na základě vypsa-
ného výběrového řízení jmenovala rada 
města s účinností od 31.05.2014 do funkce 
vedoucí odboru ekonomiky a  majetku 
města Bc.  Elenu Mocovou. Pozice vedou-
cího odboru RISM je zatím neobsazena.

Ing. Kateřina Sekyrková
 odbor KTÚ

Úsekové měření rychlosti
Realizace projektu „Nájem kamerového 
systému pro měření úsekové rychlosti“ 
byla v průběhu měsíce května dokončena 
a  od  počátku června tak jsou všechny 
úseky v provozu. Zároveň je již plně funkční 
následné zpracování zjištěných přestupků. 

Bc. Jan Sedláček, ODP

Stavba ve Smetanově ulici 
pokračuje dle harmonogramu
Zhotovitel stavby Městské vodovody a kanalizace, 
s. r. o., Dvůr Králové n. L. (dále MěVAK) plynule 
pokračuje na obnově stávající kanalizace a vodo-
vodu a  pokládce nové dešťové kanalizace v  ulici 
Smetanova ve Dvoře Králové n. L. v souladu s před-
loženým harmonogramem postupu prací. 

Pro obnovu stávající kanalizace v celkové délce 
316 m jsou použity kameninové trouby dimenze 
DN 500 – 90 m, DN 400 – 12 m a DN 300 – 214 m 
s integrovaným spojem se zabrušovanými hrdly. 
Napojení domovních přípojek do  kamenino-
vého potrubí je prováděno navrtáním za použití 
napojovací odbočné tvarovky. Rozpočtové 
náklady na  splaškovou kanalizaci od  projek-
tanta byly naceněny na  10.326.816 Kč vč. DPH, 
zhotovitel práce provádí za  6.242.660 Kč vč. 
DPH, rozdíl v rozpočtované ceně a ceně zhoto-
vitele je 4.084.156 Kč. 
V současné době je na obnovené kanalizaci osa-
zeno 5 ks celoprefabrikovaných kanalizačních 
šachet, které slouží k  prohlídce, čištění, údržbě 
a větrání kanalizace a položeno 190 m kanalizač-
ního potrubí.  Vodovod v  celkové délce 340 m 
a  je navržen z  tvárné litiny s  vnitřní cementací 
v profilu DN 100. 
Rozpočtové náklady na  vodovod od  pro-
jektanta stavby činí 4.800.000 Kč vč. DPH, zho-
tovitel práce provádí za  1.880.391 Kč vč. DPH, 
rozdíl v rozpočtované ceně a ceně zhotovitele je 
2.919.609 Kč. 
Pokládka všech trubních vedení je vedena 
souběžně v pravém jízdním pruhu od křižovatky 
s  ul. 28 října najednou, takže v  současné době 

je položeno i 190 m vodovodního potrubí, tedy 
celkem 570 m trubek. K tomu je na kanalizacích 
osazeno 13 ks šachet s tím, že veškerý výkopek 
je odvážen na  skládku a  je zcela nahrazen no-
vým zásypovým materiálem, který je dovážen 
z lomu ve Studenci.     
Dešťová kanalizace v  celkové délce 707 m je 
navržena v dimenzi DN 300 – 117,5 m z  tvárné 
litiny okolo rybníku a dále DN 400 a DN 300 ze 
železobetonových trub s  integrovaným hrdlo-
vým spojem a  pryžovým těsněním v  celkové 
délce 589,5 m, jejíž součástí jsou odbočky pro 
napojení jednotlivých uličních vpustí. Na  dol-
ním konci v  místě křižovatky s  ulicí 28. října je 
kanalizace vedena přes areál Českého rybář-
ského svazu přes manipulační objekt hráze 
do  Lipnického potoka.   Na  kanalizaci budou 
osazeny prefabrikované revizní šachty v  celko-
vém počtu 15 ks.  
Rozpočtové náklady na dešťovou kanalizace 
vyčíslené projektantem jsou 8.700.000 vč. DPH, 
zhotovitel firma MěVAK pokládá dešťovou kana-
lizaci včetně odvedení dešťových vod do  Lip-
nického potoka za  8.338.898 Kč včetně DPH, 
rozdíl v  rozpočtované ceně a  ceně zhotovitele 
je 361.102 Kč. 
Uzavřením smlouvy o  dílo s  firmou MěVaK 
město ušetřilo oproti rozpočtovým nákladům 
7.364.867Kč s  tím, že další 1,500 mil. Kč tvoří 
rezerva, která bude čerpána pouze v  případě 
nepředvídaných prací. 

Ing. Jaroslava Valentová
odbor RIM

Kocbeře
Na základě požadavku Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, prochází silnice I/37 v obci Kocbeře rekon-
strukcí v  úseku od  křižovatky se silnicí II/300 
v délce 1200 m směrem na Trutnov. Práce budou 
prováděny ve dvou etapách. První etapa již pro-
bíhá od 19. května a potrvá do 31. srpna 2014, 
druhá etapa je naplánována na  celý měsíc září 
2014.  
Součástí I. a  II. etapy uzavírky silnice I/37 je 
vedení objízdných tras po  přilehlých úse-
cích silnic II/299, II/300, III/29929, III/29928, 
III/29932,III/29923,  III/30014 a  místních komu-
nikacích Karlov a Husova ve Dvoře Králové n. L.
V rámci I. etapy (19. 5. – 31. 8. 2014)  je vedena 
objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t ze silnice 
I/37 Choustníkovo Hradiště – II/299 Dvůr Krá-
lové n. L. –   ulice Sladkovského  – Fügnerova – 
Jiráskova – Nemojov  - Mostek – II/325 – Dolní 
Olešnice  – I/16 Chotěvice –  Pilníkov – Trutnov 
a zpět na silnici I/37, a to obousměrně.
Ve Dvoře Králové nad Labem jsou směry čás-
tečně rozděleny:
Po dobu I. a II. etapy rekonstrukce je na části nám. 
Republiky zjednosměrněn provoz ve  směru 
z ulice Fügnerova do ul. Jiráskova a Karlov. Veš-
kerá přijíždějící doprava z  ulice Jiráskova bude 
vedena přes Karlov a Husova na most J. Palacha. 
Osobní vozy  a  BUS z  tohoto směru  mohou 
odbočit přes  „bránu” dále do  ulice Palackého 

a pokračovat do ul. Fügnerova a Sladkovského.  
Obsluha autobusových zastávek ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem je bez omezení.
V  době konání Královédvorského okruhu  
od  21. do  22. 6. 2014  bude veškerá doprava 
vedena stavbou po silnici I/37.
Průběh uzavírky související s  2. etapou rekon-
strukce (1.–30. 9. 2014 ) je již zveřejněn na webu 
města www.dvurkralove.cz, v  tištěné podobě je 
včas zveřejníme v těchto novinách. 

Královédvorský okruh
Předposlední červnový víkend se koná již tra-
dičně sportovní akce „Královédvorský okruh 
historických motocyklů“. Přinášíme vám přehled 
objížděk a  omezení vyplývajících z  pořádání 
tohoto závodu v ulicích našeho města.
V  rámci akce dojde k  úplné uzavírce silnic  
č. II/299 mezi 24. a  26. kilometrem a  č. II/300 
mezi 20. a  22. kilometrem v  ulicích Tyršova, 
Jiráskova, Sladkovského, Fügnerova a  místních 
komunikací ulic Nerudova, Nedbalova a  Vrch-
lického ve Dvoře Králové nad Labem v termínu:
v sobotu 21.06.2014 od 6:30 hod. do 19:00 hod.
v neděli  22.06.2014 od 6:30 hod. do 18:00 hod.
Objížďkové trasy jsou zveřejněny na  webu 
města www.dvurkralove.cz a  na  úřední desce 
v průchodu na MěÚ.

Lenka Brůnová, DiS., odborná referentka ODP
Bc. Jan Sedláček, ODP

Dopravní situace ve Dvoře Králové 
nad Labem v letních měsících
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Středisko správy komuni-
kací v měsíci květnu praco-
valo na  opravách propadů 
u  kontejnerového stání 
v ulici Fügnerova (křižovatka 
u bytových domů), přídlažeb 
dešťových vpustí v  ulicích 
Sadová (křižovatka s R. A. Dvorského), Zeyerova, 
Bratří Čapků. Dále byl opraven propad chodníku 
v ulici Dukelská. Čistily se dešťové vpusti v ulicích 
Erbenova, Pod hřištěm, Macharova a  Riegrova. 
Započaly přípravné práce na opravě komunikace 
ulice Chelčického a chodníku v ul. Dobrovského. 
Došlo k řadě oprav asfaltových povrchů a nezpev-
něných komunikací. V  Kotkově ulici byl opraven 
most. Velké množství práce se odvedlo na  dět-
ských hřištích a  městských schodištích. V  ulici 
Sadová byly instalovány nové lavičky.
Střediska údržby zeleně
Pracovníci ze střediska údržby zeleně mají 
za  sebou provedenou druhou seč. Mimo to 
došlo k realizaci náhradní výsadby dřevin.
Koupaliště
Doufáme, že letos návštěvníci koupaliště ocení 
zvýšenou kvalitu služeb, za  což na  vstupném 
nepřiplatí oproti loňsku nic navíc. Drobné 
úpravy cen se týkají pouze používání sporto-
višť. Přichystali jsme nové oplocené parkoviště 
pro jízdní kola, které je zpoplatněné. Uvnitř are-
álu vás zaujme nový design sociálních zařízení 
na  cestě od  vstupu k  restauraci. V  těchto mís-
tech najdete také dvě nové terasy pro posezení 
s  občerstvením. Od  restaurace k  rekreačnímu 

bazénu seběhnete po  novém žulovém chod-
níčku. Minigolf po  zkušebním loňském záběhu, 
bude využíván naplno. Altán nad „Delfínkem“ má 
nový kabát, a pokud budete mít štěstí, tak si zde 
každý hudebník bude moci zasednout a  zahrát 
na piano. Máme v plánu vyzkoušet noční plavání, 
pravidelné taneční večery a další novinky.
Otevření koupaliště zahájíme Dětským dnem 
v  pátek 30. května od  8,30 hod., který pořádá 
DDM Jednička ve  spolupráci s  městem Dvůr 
Králové n. L. a TSm. Děti se mohou těšit na Pavla 
Callta – finalistu soutěže Československo má 
talent, kouzelníka Štěpána Šmída, který bude 
tvořit zvířátka z  balónků. a  na  spoustu soutěží 
a  her. V  případě nepříznivého počasí se akce 
uskuteční na zimním stadionu.

Ing. Miroslav Petrů,  ředitel TSm

Činnost MPDK v měsících  
březen a duben 2014
Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
(MPDK) přijala v měsících březnu a dubnu 
2014 celkem 357 oznámení a  řešeno bylo 
602 případů. Činností strážníků bylo zjiš-
těno 274 přestupků v  dopravě. Ke  správ-
nímu řízení bylo předáno 51 přestupků. 
Dále MPDK řešila 37 přestupků proti 
majetku, 54 přestupků proti veřejnému 
pořádku, občanskému soužití a  16 pře-
stupků se týkalo porušení právních předpisů 
města. V součinnosti s Policií ČR řešila MPDK 
32 událostí. Celkem 15 událostí bylo s pode-
zřením na trestný čin předáno Policii ČR. 
Sprejeři dopadeni
Pomocí záznamů z  městského kamero-
vého systému a  opatření přijatých MPDK  
došlo za  velmi krátkou dobu od  spáchání 
trestných činů sprejerství k  odhalení 
pachatelů, kteří v  různých částech města 
posprejovali omítky nemovitostí, zastávky 
a jiná zařízení. Ze záznamů kamer se poda-
řilo určit přesné časy provedení trestných 
činů a  díky místní znalosti strážníků také 
ztotožnit jednoho z  pachatelů a  následně 
odkrýt celou skupinu sprejerů. 
Napadení strážníků
Na  žádost Policie ČR vyjížděla hlídka stráž-
níků prověřit napadení několika žen v  jed-
nom z  domů v  ulici Máchova. Na  strážníky 
zde čekaly tři vyděšené ženy. Hlídce bylo 
sděleno, že je napadl soused, který je zřejmě 
pod vlivem drog. Hlídka zaklepala na dveře 
bytu a vyzvala muže, aby vyšel ven. Po chvíli 
muž dveře otevřel a okamžitě napadl stráž-
níky pěstmi a  kopanci. Ti muže i  přes jeho 
aktivní odpor spoutali. Při útoku pachatele 
došlo k  lehkému zranění obou zasahujících 
strážníků. Na místo byla přivolána Policie ČR, 
která si věc převzala k vyšetřování. Muž, který 
byl pod vlivem alkoholu a drog, je stíhán pro 
útok na úřední osobu a napadení žen.
Kontrola požívání alkoholu
Hlídka MPDK kontrolní činností zjistila poží-
vání alkoholu mladistvými. V  několika pří-
padech byl u mladistvých dechovou zkouš-
kou zjištěn obsah alkoholu větší než jedno 
promile. S  blížícími se prázdninami bude 
kontrol prováděných MPDK na  podávání 
a konzumaci alkoholu mladistvým přibývat.
V případě bezprostředního ohrožení života, 
zdraví nebo majetku volejte 603 237 858. 

Miroslav Kříž, strážník MPDK

Zhodnocení svozů odpadů
Ve  dnech 14.–17. dubna se při mobilním 
svozu nebezpečných odpadů, spojeným 
se sběrem elektrozařízení, objemného 
odpadu, železného šrotu a  textilu, sebralo 
9,81 t nebezpečných odpadů, 10 ks televi-
zorů a  počítačových monitorů, 8 ks ledni-
ček, 4 ks velkých spotřebičů, 60 ks malých 
spotřebičů, 21 t objemného odpadu, 220 kg 
železného šrotu a  1,3 t pneumatik. Dále 
byla svezena cca 1 t textilu použitelného 
pro humanitární účely. Při mobilním svozu 
zahradního odpadu odevzdali občané 
ve dnech 3.–9. dubna 22,5 t větví a listí. 
Další svozy nebezpečných odpadů se budou 
konat v  termínech 6.–9. října 2014, pod-
zimní svoz zahradního odpadu připravu-
jeme na 30. října až 5. listopadu 2014.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Technické služby informují

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 
životního prostředí, upozorňuje všechny podni-
katele, tj. právnické a  fyzické osoby oprávněné 
k  podnikání na  základě živnostenského listu 
nebo zápisu v  obchodním rejstříku, na  povin-
nosti původce odpadů dle ust. § 16, především 
povinnosti uvedené v písmenu c) a e) uvedeného 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů. Konkrétně 
se jedná o  povinnost shromažďovat odpady 
z podnikatelské činnosti utříděné podle jednot-
livých druhů a kategorií a předávat je pouze oso-
bám oprávněným k jejich převzetí. 
Využitelné složky komunálního odpadu (papír, 
nápojové kartony, plasty a  sklo) jsou původci 
odpadů povinni shromažďovat odděleně 
a  v  žádném případě je nedávat do  směsného 
komunálního odpadu. K  zajištění recyklace 
využitelných složek komunálního odpadu je 

možné za  úhradu uzavřít smlouvu s  městem 
Dvůr Králové nad Labem o  využití systému 
nakládání s komunálním odpadem a na základě 
této smlouvy využívat barevné kontejnery, roz-
místěné na území města, popř. odevzdávat tyto 
odpady do sběrného dvora. Zkušenost a praxe 
ukazují, že řada původců využívá systém naklá-
dání s  komunálním odpadem neoprávněně,  
tj. bez příslušné smlouvy. Další možností je pře-
dávat odpad společnosti, která má oprávnění 
k převzetí odpadu do svého vlastnictví. 
Původci odpadů, kteří neplní výše uvedené 
povinnosti, se vystavují riziku uložení pokuty dle 
ust. § 66 odst. 1 zákona o odpadech. 
Pro více informací kontaktujte Ing.  Evu Šírko-
vou (tel.: 499 318 121) nebo Bc. Annu Klustovou  
(tel.: 499 318 274).

Bc. Anna Klustová     
odbor ŽP 

Podnikatelé, víte jak zacházet s odpady?

Rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu v ul. 28. října
Dne 21.05.2014 byla na  jednání zastupitel-
stva města schválena smlouva o  dílo s  firmou 
KVIS Pardubice, a. s., na  realizaci akce „Rekon-
strukce vodovodu a  kanalizace v  ul. 28. října 
s  poskytnutím dodavatelské úvěru“, která byla 
zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o  veřejných zakázkách, v  platném znění jako 
podlimitní veřejná zakázka na  stavební práce 
v  otevřeném řízení. Nabídnutá částka na  roz-
sah stanovený zadávací dokumentací je ve výši  
22, 4 mil. Kč bez DPH.

Předpokládané zahájení vlastní akce, která bude 
probíhat od  kruhového objezdu na  Denisově 
náměstí po  křižovatku s  ulicí Smetanova, je  
16. června. Od stejného okamžiku dojde k uza-
vření části ulice 28. října, a  to od  kruhové kři-
žovatky po  křížení (křižovatku) s  ulicí Raisova. 
Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude zna-
čena ulicemi Heydukova, Sylvárovská a Raisova. 
Podrobnější informace na webu města.

Ing. Jan Haas, odbor RIM
Bc. Jan Sedláček, ODP 
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Město hledá partnery v Polsku
Řešení společných projektů a využití finanč-
ních zdrojů z  Evropské unie, to jsou hlavní 
cíle možného společného partnerství města 
Dvůr Králové nad Labem a polského města 
Zarow. V úterý 13. května se setkali vedoucí 
představitelé obou měst v prostorách králo-
védvorského městského úřadu. Společně se 
zástupci školských a kulturních zařízení dis-
kutovali nad možnou spoluprací v  novém 
programovém období 2014–2020 Evropské 
unie. Právě oblast školství, kultury ale i ces-
tovního ruchu vypadají jako nejvhodnější 
pro případné budoucí společné projekty. 
Polští zástupci si kromě centra města pro-
hlédli i místní zoo. Další vzájemná návštěva 
je naplánována na podzim. Tentokrát v Pol-
sku bude tématem setkání již bližší specifi-
kace společných témat a diskuse nad kon-
krétními projekty. 

Mgr. Dušan Kubica, místostarosta

Úhrada nájemného 
za pozemky města
Dovolujeme si tímto připomenout, že 
nájemné za  pozemky města je nutné 
uhradit nejpozději do  30. června 2014. 
Platbu lze poukázat na  účet pronajíma-
tele č. 187580614/0300 vedený u pobočky 
ČSOB Dvůr Králové nad Labem, nebo 
uhradit v  pokladně Městského úřadu 
Dvůr Králové n. L. pod přiděleným VS 
8011……, který je uvedený ve vaší nájemní 
smlouvě.  V  případně nejasnosti nás kon-
taktujte na tel.: 499 318 148 (paní Vacková),  
e-mail: vackova@mudk.cz, či osobně 
na náměstí TGM čp. 35 v 1. patře vpravo. 

Lenka Vacková, odbor RIM

Hudební léto Kuks 2014
Od  21. června do  16. srpna proběhne 
5. ročník festivalu Hudební léto Kuks. 
Z důvodu celkové rekonstrukce a uzavření 
kukského hospitalu proběhne letošní roč-
ník výjimečně v  kostele Povýšení sv. Kříže 
v Choustníkově Hradišti. 
Na pěti koncertech se představí řada před-
ních interpretů a  souborů – na  zahajova-
cím koncertě Schola Gregoriana Pragensis 
s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem, 
na dalších pak např. německý kontrateno-
rista David Erler, barokní soubor Collegium 
Marianum, kytarový virtuos Pavel Steidl, 
cembalistka Barbara Maria Willi či hobo-
jista Vilém Veverka. V  novodobé premiéře 
zazní skladba z kukského archivu v podání 
souboru Ensemble Inégal, ale i  světová 
premiéra skladby profesora pražské AMU 
Ivana Kurze na téma Hubertské árie. Festi-
val pořádá občanské sdružení Královédvor-
ský chrámový sbor, více informací nalez-
nete na www.hudebniletokuks.cz.

MgA. Vít Havlíček

Den otevřených dveří 
v buddhistickém centru
Chcete-li se dozvědět více o  buddhismu 
a  meditaci, můžete v  pondělí 23. června 
od 17 hodin navštívit Centrum buddhismu 
Diamantové cesty v  Legionářské ulici  
č. p.  563. Další červnové akce ve  Dvoře 
Králové n. L. spojené s výročím 20 let bud-
dhismu v  České republice najdete v  kul-
turní příloze KdeCo  - městské muzeum. 

Opravy a rekonstrukce domů 
v památkové zóně
Opakovaně zveřejňujeme informace týkající se 
vlastníků objektů, které jsou kulturní památkou 
nebo se nacházejí v městské památkové zóně. 

Na  území našeho města se nachází městská  
památková zóna. Jejím přirozeným centrem 
je náměstí  T. G. Masaryka s  přilehlými ulicemi: 
mapa památkové zóny je vyvěšena na  úřední 
desce a  najdete ji také na  www.dvurkralove.cz.
Tato zóna je stejně jako objekty kulturních pamá-
tek chráněna zákonem č. 20/1987 Sb., o  státní 
památkové péči.  Z  uvedeného zákona vyplývá 
povinnost vlastníků těchto objektů mít předem 
veškeré zásahy a  udržovací práce na  objektech 
odsouhlaseny státní památkovou péčí.

Závazné stanovisko
Vlastník kulturní památky je povinen si k údržbě, 
opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné 
úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí 
opatřit předem závazné stanovisko orgánu státní 
památkové péče obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností (§14 odst. 1 zákona 20/1987 Sb., 

o památkové péči). Rovněž tak vlastník, správce, 
popř. uživatel nemovitosti, která je v památkové 
zóně, je povinen si k  zamýšlené stavbě, změně 
stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstra-
nění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin 
nebo udržovacím pracím na této nemovitosti pře-
dem vyžádat závazné stanovisko. 

Konzultace na MěÚ
Žádost o  závazné stanovisko je k  dispozici 
na  www.dvurkralove.cz v  sekci Dokumenty, for-
muláře nebo v budově MěÚ na odboru ŠKS, kde 
můžete zamýšlené práce konzultovat s Ing. Táňou 
Novákovou, e-mail: novakova.tana@mudk.cz,  
tel.: 499  318  296. Se seznamem kulturních 
památek je možné se seznámit na  stránkách 
památkového ústavu: http://monumnet.npu.cz.
Orgán státní památkové péče obecního úřadu 
obce s  rozšířenou působností může za  nespl-
nění povinností vyplývajících ze zákona o státní 
památkové péči uložit pokutu až do  výše 
2.000.000 Kč.

Ing. Táňa Nováková, odbor ŠKS

Oslavy 130. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů Verdek
V roce 1883 došlo v tehdy ještě samostatné obci 
Verdek k  rozhodnutí místního zastupitelstva 
o založení spolku dobrovolných hasičů. Obec Ver-
dek v té době čítala 71 domů s číslem popisným. 
Příkladem k  založení takového spolku bylo zři-
zování podobných organizací v  okolních obcích 
a na většině území tehdejšího Rakousko-Uherska. 

Obecní zastupitelstvo Verdeka tehdy nejprve 
odsouhlasilo nákup koněspřežné ruční stříkačky, 
jejíž výrobu zadalo firmě F. Smékal ze Smíchova. 
Současně se zastupitelstvo začalo zabývat pro-
cesem založení vlastního spolku, jehož nejdů-
ležitějším bodem bylo odsouhlasení jeho sta-
nov. K  obecnému hlasování byli pozváni všichni 
občané obce Verdek dne 13. ledna 1884 do míst-
ního hostince, kde byly tyto navržené stanovy jed-
nomyslně přijaty. Do činného hasičského družstva 
se v  následné diskuzi přihlásilo 17 spoluobčanů. 
Tímto byl tedy založen Spolek dobrovolného 
hasičstva obce Verdek. Od tohoto data proběhlo 
množství změn ve  stanovách, v  názvu spolku, 
v  počtu jeho členů, ve  výzbroji i  výstroji a  došlo 

i k připojení obce Verdek ke Dvoru Králové n. L.
Významné výročí 130. let trvání své činnosti si 
Sbor dobrovolných hasičů Verdek připomene 14. 
června od 14:00 hod. oslavami na louce za horní 
dřevěnou lávkou přes Labe nad splavem ve Ver-
deku. Součástí oslav bude nejprve prezentace 
jednotlivých složek integrovaného záchranného 
systému a  následně soutěž jednotek dobrovol-
ných hasičů z  okolních obcí v  požárním útoku. 
Na  statické ukázce si bude možné prohlédnout 
jak původní hasící prostředky z  doby založení 
spolku, tak i moderní protipožární techniku. V prů-
běhu oslav se představí malé mažoretky a probí-
hat budou i  soutěže pro děti. Oslavy doprovodí 
hudební produkce a  zajištěno je i  odpovídající 
občerstvení. Přístup na  místo konání je možný 
buď pěšky ze silnice Dvůr Králové – Nemojov nebo 
autem z Nových Lesů přes Filířovice až k Labi, kde 
bude připraveno parkoviště. Za finanční podporu 
celé akce děkujeme městu Dvůr Králové nad 
Labem a dalším sponzorům.

Vratislav David
Sbor dobrovolných hasičů Verdek

DéKá fest proběhne o  letošním posledním červ-
novém víkendu (27.–28. června 2014) opět 
v  nádherném prostředí královédvorského Tyr-
šova koupaliště, kde na  vás budou připraveny 
celkem 4 scény. Ano, již 4! A jelikož je festival nově 
dvoudenní, návštěvníci festivalu mohou využí-
vat zázemí koupaliště včetně bazénů. Zvětšíme 
stanové městečko a zvýšíme také úroveň servisu 
v něm i v areálu festu.

Na  dvou hlavních podiích vystoupí  kapely 
zvučných jmen, regionální interpreti, písnič-
káři, ale i  swingový orchestr. Na  třetí scéně se 
můžete těšit na  DJs a  elektronickou hudbu 
(dnb, dubstep, hip hop, electroswing apod.) 

a čtvrtá bude opět pohodovým rockenrolovým 
koutem festivalu. Součástí festu bude i  nehu-
dební doprovodný program. Je libo vyrobit si 
vlastní festivalové tričko přímo na místě? Chcete 
si zahrát fotbálky? Není problém. Máte chuť 
si zabalancovat na  provaze nataženém mezi 
dvěma stromy? I  slackline budou připraveny. 
To vše a mnohem víc vám nabídne třetí ročník 
DéKá festu. Budete u toho?
Závěrem bych se chtěl omluvit všem obča-
nům města za snížený hlukový komfort v době 
konání festivalu. Děkujeme za pochopení. 
Detailní program najdete na www.dekafest.cz.

Dan Šípek

Novinky DéKá festu 2014
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Královédvorský ZÁBOJ 
v německém Wagenfeldu
Dlouholeté přátelské vztahy s  pěvec-
kým sborem v  severoněmeckém Wagen-
feldu oživil pěvecký spolek ZÁBOJ i  letos 
na jaře, když se na prvního máje opět – už 
posedmé – rozjel autobusem do Německa, 
aby v  rámci oslav výročí klasiků české 
hudby zazpíval tamním posluchačům. 
Připraven byl pestrý repertoár – skladby 
velikánů Smetany, Dvořáka a  Janáčka, 
sbory dalších autorů českých i  cizích, 
lidové písně, ale také operní sbory Wag-
nera a  Smetany. Na  obou koncertech 
v  kostelech v  Bagowě u  Brandenburgu 
i ve Wagenfeldu samotném sbor po před-
chozím intenzivním nácviku mnoha 
nových skladeb za  vedení sbormistrů Víta 
Mišoně a Petra Růžičky prokázal své kvality 
a sklidil velký úspěch a uznání.
Sbor Záboj děkuje městu Dvůr Králové 
za  všestrannou podporu jeho činnosti 
a aktivit, což umožňuje realizovat – samo-
zřejmě i  s  přispěním samotných členů – 
takovéto náročné akce. Velké poděkování 
patří také vedení sboru - největší práci 
na  organizaci zájezdu odvedli odstupu-
jící dlouholetá předsedkyně sboru Jana 
Růžičková a  vedoucí zájezdu Christian 
Kazmirowski.  Pěvecký spolek ZÁBOJ je 
připraven přivítat naše německé přátele 
ve Dvoře Králové v roce 2016 a oplatit jim 
tak naši letošní návštěvu.

Vladimír Valenta, Jana Růžičková

V  areálu Hotelu pod Zvičinou probíhal 3. 5. 2014 
Festival regionálních produktů východních Čech 
v  rámci Vítání jara v  Podkrkonoší. Pro návštěv-
níky byl připraven pestrý program v  podobě folk 
rockové muziky, stříhání oveček, hraného diva-
dla a  nejrůznějších tvořivých dílniček určených 
zejména dětem. 

Rodiče si tak společně s dětmi mohli vyzkoušet 
výrobu keramických korálků, plstění vlny, 
malování obrázků nebo výrobu plněných 
látkových srdíček. Na své si přišli i gurmáni, kteří 
mohli ochutnat krajové speciality, jako jsou 
např. „Kulajda“ nebo „Muzika“.
Sociálně terapeutická dílna (dále STD) Sluneč-
nice se při této příležitosti prezentovala svými 
výrobky zejména z  dílny šicích a  ručních prací, 
které měly velký úspěch. Nejvíce oblíbené byly 
obilné nahřívací a  ochlazovací polštářky, papí-
rové krabičky nejrůznějších velikostí, látkové 
rukavice na  vaření nebo klienty dílny vlast-
noručně vypěstované sazenice slunečnic. Pro 
návštěvníky připravila STD Slunečnice malý 
workshop, na kterém klienti dílny předvedli své 
dovednosti, například háčkování nebo práci 
s papírem a látkou. STD Slunečnice se zmíněné 

akce účastnila tento rok poprvé a  pro velký 
zájem veřejnosti určitě ne naposledy. 
Spolupráce s vedením Hotelu pod Zvičinou pro-
bíhá po  celý rok. Dílna má zde nainstalovanou 
stálou prodejní výstavu svých výrobků, která je 
neustále doplňována a  obměňována. Všichni 
jsou srdečně zváni a mohou tak po celý rok při-
spět na dobrou věc nebo navštívit přímo STD Slu-
nečnice pod Farní charitou ve Dvoře Králové n. L.

Mgr. Kateřina Hlaváčková

inzerce:

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice 
vítala jaro v Podkrkonoší

Město Dvůr Králové n. L. nabízí k pronájmu volné 
bytové jednotky formou obálkové metody:
– byt č. 132 v č. p. 400 v ul. Švehlova, Dvůr Krá-
lové n. L., rozloha bytu: 84,80 m2, min. nájemné 
4.444 Kč/měsíc. Žádost podávejte do  pátku 
13.06.2014 do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ.

–  byt č. 133 v  č. p.  400 v  ul. Švehlova, roz-
loha bytu: 35,10 m2, minimální nájemné činí 
2.085 Kč/měsíc. Žádost podávejte do  pátku 
13.06.2014 do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ.
Informace o nabízených bytech najdete na fyzické 
úřední desce nebo na www.dvurkralove.cz.

S případnými dotazy se obracejte na odbor roz-
voje, investic a  majetku města (do  30.05.2014 
odbor RIM, od 31.05.2014 odbor OEMM) – Mar-
kéta Vohnoutová, tel. č.: 499  318  147, nebo  
e-mail: vohnoutova.marketa@mudk.cz.

Nabídka volných bytových jednotek k pronájmu
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VŠESTRANNÝ ŘEMESLNÍK
Provádím od  drobných domácích prací 
přes rekonstrukce, zateplení, fasády, údržba 
zahrad. Nebojte se zeptat na  cokoli. Cena 
dohodou, DKnL a okolí. Tel.: 604 251 542.

KURZy ANGLiCKÉHO JAZyKA
Dvůr Králové nad Labem Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

V ÝKUP KOVŮ
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

LIKVIDACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR, PLASTY.

PROVOZOVNA: SLOVANy 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00
TEL.: 777 086 085, 777 082 083

PRONÁJeM V AReÁLU 
NA SLOVANeCH

• sportovní haly – tenis, volejbal, florbal
• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2/rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání 

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

Klub Pecínek nabízí nová místa 
v DOMÁCÍ ŠKOLCe V podnětném prostředí, 
v lese, s vrstevníky, v hrách a radosti, pomocí 

moderní pedagogiky, hudby, tvoření, 
v individuální péči. Mgr. Martina Pecnová, 
tel.: 774 620 888, www.pecnovi.cz/pecinek

PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU 
S POTVRZENÍM PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 
1 ks za 300 Kč.  Tel.: 603 217 922.

SOS střechy – provedeme prohlídku a  opravu 
zatékání na  Vaší garáži, přístřešku, domu. 
Výměnu vikýřů, střešních oken. Opravu žlabů, 
svodů. Plechování komínů. Montáž střešní 
krytiny. Opravy rozpadlých komínů. 
Tel.: 603 217 922.

....užitek a tradice
Společnost TMW, a. s., hledá pro svůj další rozvoj
vhodné kandidáty na tyto pozice:
Svářeč CO2
Požadavky: platný svářecí průkaz
Obráběč kovů, nástrojař
Požadavky: vyučen v oboru
Nabízíme: práce na HPP, odpovídající ohodnocení, zaměstnanecké benefity

Kontakt: e-mail: info@tmw.cz nebo tel.: 499 320 540
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Expert
na optimalizaci 
úvěrů
UniCredit Bank Expres
Dvůr Králové nad Labem
Tylova 503 (u Šindelářské věže)
mob.: 606 058 272, www.unicreditbank.cz

VRÁTÍME VÁM AŽ 18 SPLÁTEK

Otravují vás 
vaše půjčky?

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 250 000 Kč • Celková výše úvěru 293 752 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí 
úvěru ve výši 1 500 Kč a poplatek za pojištění ve výši 42 252 Kč • Doba trvání úvěru 84 měsíců • Úroková sazba 9,90 % 
p. a. • Výše měsíční splátky 4 862 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 16,32 % p. a. • Celková splatná částka 
409 603  Kč • Úroková sazba je platná v  případě sjednání pojištění schopnosti splácet a  aktivně využívaného účtu 
v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu).
Výše odměny za řádné splácení v podobě vrácených splátek tak v případě uvedeného příkladu může činit až 87 516 Kč, 
což odpovídá úrokové sazbě ve výši jen 2,65 % p. a.
Odměna za řádné splácení se vztahuje jen na sloučení stávajících závazků do jedné výhodné PRESTO Půjčky s dobou 
splatnosti 84 měsíců, pri neuskutečnění předčasného splacení celé nebo části půjčky a nerealizaci odkladu splátek.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

TRIGA REALITY realitní kancelář

nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej rodinného domku ve Verdeku 
u DK, zděný, 4+1, garáž, pozemek 
celkem 423 m2, menší terasa, balkon. 
Nutná rekonstrukce.   
DK4017S. CENA: 899.000 Kč

Prodej slunného bytu 2+1, Dvůr 
Král. n. L., OV, pl. 49 m2. Jde 
o 1 p., zděný, nová plast. okna, 
sprch. kout, ústřední plyn. topení.     
DK4028S. CENA: 599.000 Kč

Prodej zděné chaty 1+1 se 
zahradou a dřev.domkem v Ch. 
Hradišti. Výborný stav, krásné 
místo v údolí, lze trvale bydlet.     
TU4030S. CENA: 795.000 Kč 

Prodej dvougeneračního RD ve Dvo-
ře Král.–Podharť, 4+1, 3+1, dílna, 
kryté stání pro 2 auta, po kompl.
vnitřní rekonstrukci, poz. 593 m2.     
DK3039S.CENA:2.490.000 Kč

Prodej slunného zděného prostor-
ného bytu 3+1 ve Dvoře Králové 
n.L,  OV, 75 m2, nábřeží, 2 NP, dob-
rý stav, nová okna, dva balkony.     
DK4010S.CENA: 960.000 Kč 

Rodinný dům 5+1 v B. Třemešné, 
výb. stav, po rekonstrukci, 599 
m2,pergola,bazén, stání pro 3 
auta, pod lesem, doporučujeme!  
TU4019S.CENA: 2.390.000 Kč

Prodej prostorného slunného bytu 
3+1 ve Dvoře Král. - lok.Strž, OV, 
pl. 70 m2, panel.dům po revitaliza-
ci, ihned volné, velmi dobrý stav. 
DK4005S.  CENA: 1.020.000 Kč 

Prodej lux. RD v centru Dvora Král. 
n.L., poz.395 m2, 4+kk, 2+1 a pod-
kroví, garáž, podnik. prostor – solná 
jeskyně, kompl. přestavba 2007.   
 DK4006S. CENA: 3.799.000 Kč 

Prodej dřevěné chatky se zahradou 
ve Dvoře Králové n. L. Jde o soukr. 
vlastnictví, výměra 298 m2, ihned vol-
né. Zast. plocha 16 m2, slunné místo. 
DK3159S. CENA: 250.000 Kč 

Prodej pěkného bytu 4+1 ve Dvo-
ře Králové n. L., OV, zděné jádro, 
balkon, zasklená lodžie, plocha 
70 m2. Nová pl.okna, ihned volné.   
DK2168S. CENA: 999.000 Kč

Prodej zděného bytu 2+1, OV, 1.p., 
Dvůr Králové n.L., prostorný, 64 
m2. Udržovaný stav, nova okna, 
nízké provozní náklady, centrum.   
DK4022S.  CENA: 800.000 Kč

Prodej zděného bytu 1+1 ve Dvoře 
Králové n.L., plocha 49 m2, 1.p., 
nová okna, dobrý stav, lok. ná-
břeží, vč. linky, OV, ihned volné.  
DK4023S. CENA: 550.000 Kč 

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072
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Znáte své město?
Minulá soutěž
Přiznám se, že když jsem psala otázku minulé 
soutěže, doufala jsem, že se podaří zjistit sku-
tečné jméno nynějšího náměstí TGM v  období 
2. světové války. Věděli jsme, že ve 20. století se 
Zábojovo náměstí přejmenovalo na Masarykovo 
a po roce 1948 na Gottwaldovo, ale období 2. sv. 
války bylo pro nás bílým místem. Ani lidé znalí 
místní historie si nevěděli rady a tápali. Nejme-
novalo se náměstí A. Hitlera? Nebo Hankovo?
Je to zvláštní – dohledali jsme změny názvů ulic 
v období 2. světové války, ale hlavní královédvor-
ské náměstí jako by nebylo. Až zápis v  Jakoub-
kově kronice (léta 1938–1945) svědčí o  tom, že 
název náměstí se zřejmě neměnil. Říšský vůdce 
dle zápisu v  kronice zakázal měnit názvy ulic 
a  náměstí dle jmen živých osobností – včetně 
jeho. Dle závěrů našeho bádání tak náměstí 
neměnilo během 2. sv. války svůj název a  vaše 
došlé odpovědi byly správné. Pokud však znáte 
dosud žijícího pamětníka nebo máte důkazy 
o  tom, že název náměstí se v  letech 1938–1945 
změnil, budeme vám vděčni za  jakékoliv infor-
mace. Tímto bych chtěla poděkovat za spolupráci 
zaměstnankyním městského muzea i jeho bývalé 
zaměstnankyni paní Tománkové.
Pro malý dárek do  městského informačního 
centra si může dojít paní Erika Hrachová, která 
napsala správně názvy náměstí tak, jak šly 
za  sebou: náměstí Zábojovo, Masarykovo, Got-
twaldovo a T. G. Masaryka.

Ing. Kateřina Sekyrková

Na jakou akci zve výše zveřejněný text a kde se akce konala?

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Společenská rubrika
Noví občánci města
V  dubnu 2014 se narodilo v  našem městě  
14 občánků – 7 chlapců a 7 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Sňatky
V  měsíci březnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:
Dominik Jurtinus a Jana Vokolková – 28.03.2014

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 23 lidí, z toho bylo 12 dvorských občanů 
– 3 muži a 9  žen.

Simona Vykouřilová, matrika
Dne 5. 5. 2014 nečekaně zemřel náš kamarád 
a spolužák Luboš Kalous, ve věku 41 let. Prosím 
zavzpomínejte s námi.

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské áležitosti 
navštívili v  dubnu s  gratulací a  kytičkou při 
životních jubileích 24 občanů. 
V  tomto období oslavilo 8 manželských párů 
stříbrnou svatbu a  7 párů zlatou svatbu. 
Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno  
16 novorozených občánků našeho města.

Bc. Lenka Kumprechtová  
 předsedkyně KPOZ

Poděkování
Poděkování příbuzným, přátelům a  sousedům 
za krásné květinové dary a za účast při posled-
ním rozloučení s  naším dědečkem M. Pavel-
kou. Děkujeme též sboru dobrovolných hasičů 
Verdek.

D. Pavelková

LU-PÍÍ-Ne-ČeK
Tímto hvizdem se opět svolali bývalí lyžaři 
do  Penzionu 555 ve  Svobodě nad Úpou 
na  víkend 26.–27. dubna 2014. Kamarádi, 
kteří prošli běžeckým lyžařským oddílem, zde 
zavzpomínali s  hlavním trenérem a  zakladate-
lem Karlem Raichem na  své sportovní mládí. 
Setkání po  letech se velmi vydařilo. Pevné 
základy, na  kterých se dá stavět, byly totiž 
položeny mnohem dříve.
Od roku 1974 se střídaly tréninky s víkendovými 
výjezdy za sněhem, přespolními běhy a letními 
výcvikovými tábory. Základnou pro činnost 
oddílu se stala svépomocí opravená škola v Hor-
ním Žďáru. Tam manželé Raichovi až do  roku 
1986 stmelovali dětský kolektiv. Díky nim se 
téměř stovka dětí během let naučila nejenom 
milovat sport, ale hlavně mít smysl pro fair play. 
Po  roce 1986 převzala štafetu hlavního vedou-
cího oddílu Jitka Baudischová, roz. Stříbrná. 
Fotografie Lenky Paťavové ze setkání najdete 
na http://pepajana.rajce.idnes.cz.

J. Kučerová, M. Svobodová, K. Novotná

Pozvánka na setkání s veřejností 
Zveme vás dne 4. června od  16:00 hod. se 
v sociálně terapeutické dílně Farní charity Dvůr 
Králové nad Labem (nám. TGM 40) koná setkání 
s  osobami se zdravotním postižením. Cílem 
setkání je sběr potřeb a  informací o  sociálních 
službách poskytovaných těmto osobám. Sou-
částí setkání bude diskuze o  pomoci, úskalích 
a  obavách, které zdravotně postižení, jejich 
rodiny a osoby pečující vnímají v souvislosti se 
sociálními službami a  hodnocení stávajícího 
systému.  
Podobně laděné setkání bude 18. června 
od  10:00 hod v  zasedací místnosti starostky 

Upřímně děkuji za krásná přání k narozeninám 
bývalým kolegům a žákům.

Hrochová Helena

Děkuji lékařům a  sestrám na  odděleních chi-
rurgie a  následné péče Městské nemocnice 
za  léčbu a  péči, kterou věnovali našemu tatín-
kovi v době jeho těžké nemoci.

Josef Langfelner

Ředitelství ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králové nad Labem, 
Přemyslova 479, děkuje za sponzorský dar paní 
Ing. Martině Schillerové, majitelce butiku Agiss 
Praktikmóda.   

Mgr. E. Hynková 

Pozvání
ZO SPCCH Dvůr Králové n. L. pořádá 17.06.2014 
výlet do  Polska Kudowa Zdroj. Ne nakupování. 
Odjezd v 8:00 hod. od gymnázia a cena 100 Kč. 
Přihlášky a další informace jako obvykle.
Dále dne 04.06.2014 se od  13:30 hod. koná 
výborová schůze ZO v zasedačce MěÚ. Můžete 
přijít s podněty a připomínkami.

J. Šmelhausová

v  budově MěÚ Dvůr Králové nad Labem, kam 
jsou zváni senioři. Cílem setkání je sběr potřeb 
a  informací o  sociálních službách poskytova-
ných seniorům. Součástí setkání bude diskuze 
o  pomoci, úskalích a  obavách, které senioři, 
jejich rodiny a osoby pečující vnímají v souvis-
losti se sociálními službami, stejně jako hodno-
cení stávajícího systému.  
Více informací vám poskytne Kateřina Duš-
ková na tel. čísle 776 414 025 nebo na e-mailu:  
katerina.duskova@institutpr.eu.
Setkání je pro účastníky ZDARMA a je pro ně při-
praveno občerstvení.

Otázka nového kola soutěže se týká podpory 
podnikání v našem městě v  době konce velké 
hospodářské krize ve  20. století. Věděli byste, 
na  jakou akci zval plakát obsahující níže uve-
dený text a kde se akce konala?
„Obchodní grémium a  Řemeslnická Beseda 
ve  Dvoře Králové n. L. vzaly si za  úkol seznámiti 
naši širokou veřejnost se vzornými výrobky našich 
výrobců, které vynikají jakostí a  moderním pro-
vedením a  s  dobrým zbožím našich obchodníků, 
nabízejících to nejlepší a  praktické. Tato akce 
našich výrobců a  obchodníků sleduje do  určité 
míry i  hospodářský smysl regionální, neboť tato 
akce ukazuje a nabízí zboží v nejbohatším výběru 
svým konsumentům, kteří mnohdy nakupují jinde 
to, co mohou dostati doma mnohem výhodněji.“
Fotka je, myslím, velkou nápovědou.

Odpovědi vhazujte do  schránky připra-
vené v  městském informačním centru (MIC) 
na náměstí TGM.  

Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC 
v pondělí 23. června 2014.
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Žáci ZŠ a PRŠ obhájili  
1. místo v tanci
Dne 16. 4. 2014 
se v náchodském 
hotelu Beránek 
konal již 5. roč-
ník mezinárod-
ního hudebně 
divadelního fes-
tivalu pro žáky speciálních škol. Naši žáci 
se umístili na  krásném 1. místě v  taneční 
kategorii se skladbou „Malí indiáni“. Tímto 
bychom chtěli poděkovat nejen taneční-
kům za vzornou reprezentaci naší školy, ale 
i panu Jiřímu Reilovi ze Zábřezí, který nám 
do Náchoda zajistil zdarma dopravu.

Bc. Lucie Macková, ZŠ a PRŠ Dvůr Králové n. L.

Volná místa v mateřské škole
Základní škola a  Mateřská škola Haj-
nice v  okrese Trutnov nabízí volná místa 
v mateřské škole pro školní rok 2014/2015. 
Kontakt: tel.: 499  393  175, 737  195  900,  
e-mail: zs.hajnice@quick.cz, www.zshajnice.cz.

Férová snídaně ve Dvoře 
Králové
Druhá sobota v  květnu je vyhrazena pro 
celorepublikovou akci na  podporu fair 
trade zboží (tzn. podporu farmářů rozvo-
jových zemí, ekologické produkce a výroby 
za  solidních sociálních podmínek), ale 
také regionálních, farmářských a  domá-
cích produktů. Letos probíhala snídaně 
v  sobotu 10. května i  ve  Dvoře Králové n. 
L., a to na zahradě gymnázia. Sice nepršelo, 
ale foukal celkem studený vítr, což možná 
odradilo pár zájemců. Celkem se nás v prů-
běhu dopoledne sešlo na  zahradě 19. 
Posnídali jsme vlastní produkty – upečené 
chleby, domácí tvaroh, mléko, marmelády 
a celou řadu sladkého pečiva ze surovin fair 
trade a  nechyběla ani fair trade kolumbij-
ská káva připravená  v kávovaru. 
Akce splnila komunitní poslání a účastníci 
si mezi sebou rádi vyměnili pochutiny. 
Nakonec nás přece jenom trochu sluníčko 
ohřálo na schodech u altánku.
Připojíte se k nám příští rok také vy?

Mgr. Blanka Hofmanová
gymnázium

exkurze do historie
Těžký život pravěkých lidí okusili žáci 
z 6. tříd ZŠ Schulzovy sady. Navštívili totiž 
archeopark ve Všestarech. 
Průvodci jim mimo jiné ukázali, jak se 
tkaly látky, jak se drtilo a  později i  mlelo 
obilí a  jak se  brousil kámen. Děti si vše 
se zájmem vyzkoušely. Nejvíce je zaujal 
hod oštěpem na  cíl, naštěstí nepohyblivý. 
Sedmá třída poznávala krásy gotické Kutné 
Hory. Nejzajímavější byla návštěva muzea 
na  Hrádku s  expozicí středověkého stříbr-
ného dolu. Děti si oblékly perkytle, helmy 
a  se svítilnami si prošly zpřístupněnou 
část dolu. Poté si prošly Chrám sv. Barbory 
a  prohlédly si gotickou kašnu a  Kamenný 
dům. Exkurzi jsme završili návštěvou min-
covny ve Vlašském dvoře, kde nám pregéř 
ukázal, jak se ve středověku razily pražské 
groše.

Mgr. Petra Katerincová
ZŠ Schulzovy sady

Podharťské setkání napříč generacemi 
Druhá polovina dubna by se mohla v podharťské  
škole nejlépe vyjádřit slovy – mezigenerační 
setkání ve Dvoře Králové a okolí.

Proběhla totiž v  duchu nového projektu s  pra-
rodiči. Nejmladší ročníky si na  tento den pod 
heslem „babičku a dědu, do školy si vedu“ zajis-
tily ve škole výuku svých prarodičů. Ti se zodpo-
vědně ujali role učitelů a připravili pro svá vnou-
čata opravdu neopakovatelnou tvůrčí dílnu, 
zaměřenou na  velikonoční téma. Prarodiče 
měli s přípravou plné ruce práce již několik dní 
předem, ale pevně věříme, že se na  tento den 
těšili stejně jako jejich potomci. Do  nové role 
se vpravili neuvěřitelně rychle a  trpělivě pře-
dávali své zkušenosti štěbetajícímu davu, který 
se střídal na jednotlivých stanovištích. Nakonec 
celé dopoledne proběhlo hladce a  všech 185 
dětí z  prvního stupně si mohlo odnést bohaté 
zážitky a  mnoho výrobků z  netradiční výuky 

svých babiček a  dědečků. Všem touto cestou 
velice děkujeme.
Žáci druhého stupně navštívili starší generaci 
v  následné péči při místní nemocnici, dům 
s  pečovatelskou službou, kluby důchodců 
ve  Dvoře i  v  Žirči, aby si popovídali a  vzá-
jemně se  při tvořivých činnostech obohatili. 
O vyprávění, zážitky, bohaté tvůrčí dílny a často 
i  dojemné emoce opravdu nebyla nouze. 
Setkání nejmladší a  nejstarší generace s  sebou 
přineslo zajímavé názory, při nichž děti zdaleka 
nebyly v pasivní roli. Mohly na svět okolo sebe 
i na budoucí život pohlédnout očima těch, kteří 
již mají spoustu zkušeností a  dovedou je pou-
tavě sdělovat i předávat.
Věříme, že se tento projektový den nestane oje-
dinělým, nýbrž bude pravidelnou a  netradiční 
výukou pro žáky naší školy.

Mgr. Elena Lahučká
ZŠ Podharť

V pátek 3. května začala pro skupinku žáků a uči-
telů ZŠ Strž ve  Dvoře Králové nad Labem dlouhá 
cesta do vzdáleného Estonska. V městečku Lihula 
se konalo již třetí setkání mezinárodního pro-
gramu Comenius 2013–2015. (První proběhlo 
na podzim v Rumunsku, druhé v zimě v Turecku.) 

Sešli se zde účastníci projektu „Art Snapshots 
Past and Now“ z deseti států Evropské unie, aby 
společně pracovali na tématu architektura. Hos-
titelská země připravila zajímavý program, jehož 
námětem bylo výtvarné umění. Navštívili jsme 
několik galerií, muzeum umění KURU v Tallinnu. 
Neopomněli jsme si důkladně prohlédnout 
novou i  starou architektonickou tvář hlavního 
města této krásné země. Velkým zážitkem byla 

účast na několika tvůrčích workshopech. Jejich 
výsledkem byla nevšední výstava prací žáků 
i učitelů a hudební vystoupení.
Krajiny, které jsme zhlédli na obrazech v galerii, 
jsme měli možnost porovnat s  realitou. Navští-
vili jsme tři lokality národního parku Matsalu. 
Zúčastnili jsme se výuky na místním gymnáziu, 
které navštěvují žáci ve věku od sedmi do deva-
tenácti let. Také zde pro ně byla připravena 
výtvarná dílna – Nature Is Cool.
Před touto návštěvou bylo pro nás Estonsko vel-
kou neznámou. Teď víme, že je to úžasná země 
s milými a otevřenými lidmi, kteří respektují pří-
rodu a ctí svoje kulturní dědictví.

žáci ZŠ Strž

Žáci ZŠ Strž Dvůr Králové n. L. navštívili   
Estonsko v rámci projektu Comenius

Od  začátku školního roku se žáci naší školy 
úspěšně účastní soutěží v  přírodovědných 
předmětech.         

Logická olympiáda
Řadu úspěchů odstartoval Kryštof Karban z 9. B, 
který postoupil do krajského kola a ve velké kon-
kurenci obsadil výborné 8. místo. 
Pythagoriáda 
V  okresním kole této matematické soutěže 
dosáhli naši reprezentanti těchto umístění. 
Kategorie 8. tříd: 1. Šimon Rais, 3. Josef Kočnar, 
4.–5. Markéta Kaiserová, 7. Lucie Šubrová; 
Kategorie 7. tříd: 6.–8.  Adéla Fejková a Markéta 
Pecnová; kategorie 6. tříd: 4.–6. Anna Mokrá 
a  Veronika Zemková, 7.–10. Lucie Petráčková 
a Petra Šotolová.
Matematická olympiáda
V okresním kole v kategorii šestých tříd se Petra 
Šotolová umístila na pěkném 4. místě, v katego-
rii sedmých tříd Lucie Fišerová obsadila 3. místo. 
Velkolepým výkonem ovládli kategorii osmých 
tříd Markéta Kaiserová (1. místo), Josef Kočnar 
(3. místo) a  Lucie Šubrová (4. místo). Pozadu 
nezůstali ani žáci v  kategorii devátých tříd, 
kde nádherné 2. místo obsadil Kryštof Karban,  

5. místo Vojtěch Fiala. Oba postoupili do  kraj-
ského kola, kde Kryštof získal skvělé 3. místo. 
Fyzikální olympiáda
V okresním kole v kategorii osmých tříd se umís-
til Šimon Rais na  1. místě, Jana Holubcová na   
3. místě a Magdaléna Fišerová na 4. místě, v kate-
gorii devátých tříd Vojtěch Fiala na 3. místě, Kryš-
tof Karban a Jolana Šturmová získali 4.–5. místo, 
po  postupu do  krajského kola získal Kryštof  
3. místo. 
Chemická olympiáda
V okresním kole obsadil Kryštof Karban 5. místo 
a Vojtěch Obst 6. místo.
Matematický klokan
V okresním kole v kategorii Benjamín se umístil 
na 3. místě Kryštof Havrda, v kategorii Kadet zís-
kala 3. místo Markéta Kaiserová.
Žáci naší školy se neztratili ani při přijíma-
cím řízení na  střední školy, za  vyzdvižení stojí 
zejména 3. místo Kryštofa Karbana v  testech 
Gymnázia J. K. Tyla v  Hradci Králové v  konku-
renci 270 žáků.

Ing. Iva Tlamichová, Mgr. Alena Zlámalová
ZŠ Schulzovy sady

Úspěchy žáků ZŠ Schulzovy sady v soutěžích
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SKAUTSKÉ STŘeDiSKO HLÁSÍ:
V  sobotu 10. května 
pořádalo naše skautské 
středisko Zvičina okresní 
kolo Závodu vlčat a  svět-
lušek. Závodu se zúčast-
nilo okolo 130 dětí, které 
vytvořily 24 hlídek z okol-
ních skautských středisek Vrchlabí, Hos-
tinné, Trutnov, Malé Svatoňovice, Svoboda 
n. Ú., Rtyně a i našeho střediska Zvičina. 
Příběh Alenky v  říši divů byl motivem 
celého závodu. Po  slavnostním zahájení 
děti zhlédly motivační scénku, která pro-
běhla v  kostýmech jednotlivých postav 
říše divů. Postupně musely startující hlídky 
v  daném časovém limitu projít devíti sta-
novišti v  okolí nemocnice a  Hartského 
potoka. Zde plnily různé úkoly z  oblastí 
zdravovědy, orientace v  terénu, logického 
myšlení, řešily problémové situace, změřily 
fyzickou zdatnost, svou zručnost,  kuchař-
ské dovednosti a  schopnost vyhledávat 
informace. Na  posledním stanovišti dle 
získaných bodů dostaly hlídky papírové 
koule, kterými pomyslně zabily Stracha-
pouda, čímž zachránily říši divů.
A jak celé závody dopadly? Mezi vlčaty zví-
tězila hlídka Komárů z  Malých Svatoňovic 
a  mezi světluškami zvítězila naše hlídka 
Treperend. Tyto dvě a  ještě další tři hlídky 
postupují do  krajského kola v  Novém 
Městě nad Metují. I ostatní naše hlídky se 
umístily velmi dobře, na pátém místě skon-
čila hlídka Lodiček, na sedmém 3. oddíl a 
1. smečka vlčat byla osmá.
Chtěl bych poděkovat všem organizátorům 
za  hladký průběh celého závodu, místním 
Sokolům za  propůjčení krásných kostýmů 
a firmě Carla za sladké odměny vítězům.

Ing. Martin Stránský

Přírodovědná expedice
Začátkem května žáci ZŠ Schulzovy sady 
navštívili Josefovské louky, kde pod odbor-
ným dohledem absolvovali edukační pro-
gramy týkající se koloběhu vody v přírodě 
a  ornitologie.  Instrukce  zněly  jasně – 
gumovou obuv a dalekohledy s sebou. Již 
tato věta vyvolala obrovské nadšení! Takto 
vybavené se děti ocitly uprostřed mok-
řadu, kde pozorovaly mnoho druhů zná-
mých i méně známých ptáků, žab, brouků 
i hadů. Jedna skupinka dětí zkoumala tzv. 
hadník či hmyzí hotel, jiní obdrželi cedníky 
a  talíře a  z  malého rybníčku lovili vše, co 
se dalo. Poklady to byly různé – od  larev 
či kukel až po vlastní holínky! Prozkoumali 
slepýše, hnízdo špačků i  zraněného neto-
pýra a naslouchali slavíkovi či budníčkovi. 
Díky týmové práci vyplnili pracovní listy, 
složili puzzle a  vyluštili křížovku. Poté si 
na jaroměřské záchranné stanici pro volně 
žijící živočichy vyslechli příběhy zraněných 
nebo týraných zvířat. Víte třeba, že mládě 
veverky se odchová díky kočičímu mléku? 
Šokoval je počet dravců zraněných o dráty 
elektrického vedení a  velmi „živá“ byla 
debata o  záchraně orangutanů, jejichž 
přirozené životní prostředí je trvale ničeno 
kvůli zisku palmového oleje. Expedice se 
opravdu vydařily.  
  Mgr. Lada Marksová, 

ZŠ Schulzovy sady

Naši „zlatí“ včelaříci na krajské soutěži

O  víkendu 17.–18. května vyvrcholilo naše celo-
roční taneční úsilí. V Kladně se konalo mistrovství 
České republiky v  show dance a  Angeles Dance 
Group mělo své zastoupení v hlavní věkové kate-
gorii s  choreografií STŘEPY a  v  juniorské věkové 
kategorii s choreografií SAFIRA.  

Konkurence v  obou kategoriích byla obrovská. 
Atmosféra byla po  oba dny opravdu úžasná 
a  všichni jsme se jí nechali strhnout. V  sobotu 
naše „hlavňačky“ vybojovaly úžasné třetí místo 
a  tím si zajistily hladký postup na  mistrovství 
světa. V neděli byl boj o poznání dramatičtější. 
Juniorská extraliga je na  velmi vysoké úrovni 
a  postup byl nejistý.  Naše juniorky se letos 
poprvé zúčastnily bojů v extralize. I proto tvrdě 
trénovaly a na parket šly s velkým očekáváním. 
Skladbu „zajely“ úžasně a  pak už jen čekání 

na  verdikt poroty. Byly to nervy, ALE MÁME 
TO. Skončili jsme na  pátém postupovém místě 
a  mohli jsme se radovat. Mistrovství světa se 
bude konat v  Praze na  Letňanech v  týdnu  
2.–6. září. Budeme nadšení, když nám přijedete 
fandit. 
Obě tyto choreografie, spoustu dalších našich 
skladeb a  vystoupení hostů můžete vidět 
na VeLKÉ TANeČNÍ SHOW ADG, která se bude 
konat 18. června ve  sportovní hale ZŠ Strž. 
Dopolední představení pro školy a školky budou 
od  8:30 a  10:30 hod. Večerní představení, kde 
uvidíte i  tatínky, začne v 18:00 hod. Vstupné je 
pro školy a školky 30 Kč, na večerní představení 
zaplatí děti 30 Kč, dospělí 80 Kč a studenti a seni-
oři 60 Kč. Přijďte všichni, těšíme se na vás. 

Angeles Dance Group 
partner TJ SOKOL Dvůr Králové n. L.

Taneční skupina Angeles Dance 
Group jede na mistrovství světa

Při příležitosti Mezinárodního dne památek a his-
torických sídel byl 29. dubna 2014  v DDM Jednička 
uspořádán pořad PAMÁTKY A MY. Jeho cílem bylo 
živou formou osvěžit a  rozšířit vědomosti žáků 
z oblasti historie i památek a doplnit je o pár infor-
mací věnovaných památkové péči.

Jednotlivé třídy se pohybovaly mezi pěti sta-
novišti s  názvy: Zrození rytíře, Fenomén hrad, 
Za  střelným prachem, Památky kolem nás 
a Cesta meče. Dozvěděly se zde mnohé o dlouhé 
„cestě“ zrodu rytíře od  pážete až po  pasování 
na  rytíře, nahlédly i  do  tajů heraldiky – vědy 
o  znacích a  erbech. Sledovaly, jak se natahuje 
kuše a odpaluje hákovnice, vyzkoušely si různé 
testy věnované památkám a  historii. Žáci také 
zhlédli krátká šermířská vystoupení, někteří si 
oblékli brnění nebo byli „pasováni na  rytíře“…
Jednotlivá stanoviště doplňovala spousta 
obrázků a  fotografií, erby, k  vidění byl i  model 
hradu a malá ukázka vykopaných střepů.
Pořadu se zúčastnilo pět tříd ze ZŠ Schulzovy 
sady, jedna ze ZŠ 5. května a dvě třídy ze ZŠ Pod-
harť. Na „malé putování historií“ se vydalo celkem 
168 žáků. Za to, že se akce vydařila, patří dík také 
Václavu Lokvencovi, který se výborně zhostil 
postavy rytíře, „lancknechtovi“ Davidu Benákovi, 

který poutavě představil střelné zbraně a vedou-
cím dětského šermířského kroužku Bella fama, 
Janu Škvarkovi a Janu Langfelnerovi za vtipné při-
blížení problematiky chladných zbraní a šermu. 

Bc. Vladimír Jiřička

Rádi dáváme vědět ve  známost skvělý výsledek 
našich včelaříků v  krajském kole soutěže „Zlatá 
včela“, které se konalo 26. dubna 2014 ve  Veliši 
v  místní ZŠ Bodláka a  Pampelišky. Soutěž má 
několik disciplín: test odborných znalostí, pozná-
vání včelařských pomůcek, poznávání včelomil-
ných rostlin, mikroskopování, včelařská praxe.

V první kategorii pro mladší žáky se z 25 zúčast-
něných za kroužek ze Dvora Králové nad Labem 
umístili Eliška Šebková na 1. místě, Anežka Šeb-
ková na 3. místě, David Hrdina na 4. místě a Jaro-
slav Novák na 11. místě. 
Za kroužek z Dubence se umístili Pavlína Všeteč-
ková na 5. místě, Michal Dohnal na 8. místě, Nela 
Fidranská a Lucie Zárubová shodně na 20. místě.
Ve druhé kategorii pro starší žáky se ze 4 zúčast-
něných umístili za dubenecký kroužek Michaela 

Bauerová na  1. místě a  Eliška Skořepová na 
2. místě. Obě reprezentovaly včelaříky na  celo-
státním kole Zlaté včely v  Nasavrkách, kde se 
umístily ve  druhé polovině startovního pole. 
Královédvorský kroužek nemá žádného člena 
pro zastoupení v druhé kategorii.
Všem našim včelaříkům děkujeme za  účast 
v soutěži a gratulujeme vítězům. 
Nadále doufáme, že se včelařské kroužky v září 
rozrostou o další členy. Ti v  Dubenci se mohou 
těšit na  včelín po  panu Jarolímkovi z  Bílé Tře-
mešné, který jistě přispěje k  více učebním 
možnostem. 
Pro královédvorský kroužek „Včeličky z Jedničky“ 
marně hledáme stanoviště pro včely, aby mohly  
děti vyzkoušet včelaření v  praxi, kterou budou 
potřebovat na „Zlatou včelu 2015“.

Jaroslava Hrdinová, ZO ČSV Dvůr Králové n. L.

Historie a památky v Jedničce
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Cyklistické závody pro děti 
i dospělé v Podkrkonoší
Cyklistický klub Carla.Kupkolo Dvůr Krá-
lové nad Labem v zastoupení Tomáše Ber-
gera organizuje cyklistický seriál závodů 
na horských kolech pro děti. Jedná se o tři 
závody, z  toho se dva (v  neděli 8. a  15. 
června) jedou ve Dvoře Králové nad Labem 
a třetí (16. srpna 2014) v Lázních Bělohrad.
Právě třetí dětský závod je součástí cyklis-
tického eventu i pro dospělé, který cyklis-
tický klub organizuje – 16. ročníku cyklistic-
kého závodu na horských kolech Kupkolo 
Podkrkonošský maraton. Milovníci cyklis-
tiky si mohou vybrat mezi 50km a  90km 
trasou vedenou krásnou podkrkonošskou 
krajinou. Součástí závodu je i  mistrovství 
České republiky pro členy HZS. Pro děti 
jsou připraveny krátké okruhy v zámeckém 
parku, kde je zároveň cíl hlavního závodu. 
Pro nejlepší budou připraveny ceny v hod-
notě 200.000 Kč. Hlavním cílem organi-
zátorů je především spokojený závodník, 
který si na  trati závodu za  provozní star-
tovné s chutí sáhne na dno svých sil a užije 
si celý den. 
Další informace o závodu na internetových 
stránkách www.podkrkonosskymaraton.cz. 

Karolína Bergerová

Mladší dorost vítězem 2. ligy 
házené
Mladší dorost 1. HK Dvůr Králové ve svém 
posledním zápase deklasoval Vršovice 
43:24 a  suverénně vyhrál 2. ligu. V  celé 
soutěži se prezentoval nejlepší obranou 
ze všech týmů a  má nyní právo postupu 
do  nejvyšší soutěže – 1. ligy. Od  příštího 
ročníku se tedy naši mladší dorostenci 
budou střetávat s  týmy jako HC Dukla 
Praha, HC Zubří, HCB OKD Karviná, HK 
Lovosice atd. Naposledy se zde hrála  
1. liga mladšího dorostu v  sezoně 
2006/2007, úspěch je to tedy obrovský! 

Martin Voňka

Draví ptáci zblízka a oslava 
narozenin Tadaa v ZOO Dvůr 
Králové
Návštěvníci, kteří pamatují v královédvor-
ské zoo želvy obrovské, budou mít určitě 
radost z jejich návratu. Malé i velké také 
potěší výstava kreseb J. W. Neprakty. To 
jsou důvody proč naši zoo v červnu nav-
štívit. Připravena je však i řada dalších akcí. 
Dravé ptáky přiblíží ukázky sokolníků v 
sobotu 7. a v neděli 8. června. V pátek 13. 
června bude ČRo HK vysílat od Ostrova 
lemurů a pokřtí jejich letošní mládě. Oslava 
narozenin gorilího samce Tadaa proběhe 
14. 6. a Den pro žirafy 21.6. 

Jana Myslivečková
 tisková mluvčí
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Úspěchy reprezentantů Sokola

Florbalové družstvo mladších žáků se  
v lize Královéhradeckého kraje neztratilo

V sobotu 10. května přijelo 84 závodníků z celé 
republiky, kteří skákají D sestavu a vyšší, do Odo-
lené vody, kde se ve  dvou dnech zúčastnili jak 2. 
českého a žákovského poháru, tak i Přeboru Čech 
ve skoku na trampolíně.

Náš oddíl reprezentovalo 5 závodníků, kteří si 
vyskákali pěkná umístění. V  žákovské kategorii 
si odnesl bronzovou medaili Josef Drtina, Anna 
Vodehnalová se umístila na  20., Andrea Trní-
ková na  21., Barbora Vosáhlová na  25. místě. 
V kategorii dospělých nás reprezentovala Petra 
Rychterová, které se v  tomto závodě neda-
řilo.  V  kategorii jednotlivců obsadila 13. místo 
a v synchronních dvojicích spolu s M. Otavovou 
se umístili na 10. místě.  
V  neděli 11. května se na  témže místě konal 

Přebor Čech. Zde byli závodníci rozděleni 
do věkových skupin. Nejmladší z našich závod-
níků Erik Motal si vyskákal krásné 1. místo. 
V  kategorii žákyně 2002-2000 se nejlépe 
z  našich umístila Karolína Vognarová, která si 
z  finále odnesla 6. místo. Anna Vodehnalová 
obsadila 11., Barbora Vosáhlová 12., Pavlína 
Hofmanová 15. a  Andrea Trníková 18. místo. 
Za kategorii žáci 2002-2000 náš oddíl zastupo-
val Josef Drtina, který získal 4. místo. Kategorii 
ženy 1999 a dříve nastoupila za náš oddíl Petra 
Rychterová. Ve finále se jí přiliš nedařilo, ale i tak 
si vyskákala krásné 8. místo.
Naši závodníci si v sobotním závodě splnili limit 
na  mistrovství republiky žactva a  Josef Drtina 
i na juniorské mistrovství republiky.

Jaromír Bek, oddíl trampolín TJ Sokol Dvůr Králové n. L. 

Na  přelomu dubna a  května se aktivita sokol-
ských oddílů rozjela naplno. Sportovní gymnasté 
absolvovali další část župního přeboru, kde 
vybojovali 9 medailí ve  sportovní gymnastice a 
8 medailí za šplh. Chlapci se zúčastnili krajského 
přeboru v  gymnastice, kde získali 4 medaile. 
Gymnastky absolvovaly MČR v  TeamGym, kde 
družstvo Junior II. skončilo mezi 13 družstvy na 
7. místě a družstvo Junior III. bylo čtvrté. 
Rozběhly se atletické soutěže. V  1. kole krajské 
soutěže atletických přípravek skončila družstva 
chlapců i  dívek na  1. místě, v  1. kole krajského 
přeboru staršího žactva bylo družstvo žákyň 
oslabeno o  sedm závodnic, které se účastnily 
MČR v Ostravě, a tak skončilo na 4. místě, stejně 
jako chlapci. Župní přebor v  atletice provázelo 
velmi chladné počasí, přesto bylo mezi 175 
atlety 69 královédvorských závodníků, kterým 
se povedlo vybojovat 22 medailí.
V  okresní soutěži OVOV soutěžilo v  Trutnově 
mezi 78 královédvorskými závodníky 44 sokolů. 
Sokol se dlouhodobě věnuje přípravě na OVOV 
a jeho cvičenci letos opět získají velké množství 
odznaků zdatnosti.

Na  8. května připravili cvičitelé a  žactvo z  vše-
strannosti a atletiky pro malé sokolíky Ježečkovu 
stezku, která vedla přes obec Zábřezí na sokol-
ské tábořiště Ježkov. Cílem bylo představit nej-
mladší sokolské generaci oblíbené tábořiště. 
Akce se zúčastnilo více než stovku malých i vel-
kých turistů, kteří s chutí plnili Ježečkovy úkoly.
Po  ukončení soutěže všestrannosti známe 
závodníky, kteří postupují do  republikových 
přeborů Sokola. V  kategorii mladšího žactva 
obsadil Sokol Dvůr Králové sedm z  osmi míst 
(Rutrlová, Rajsner, Kortan, Erbenová, K. Holub-
cová, Schreiber, Grus), v  kategorii staršího žac-
tva čtyři z osmi (Fišerová, Hulíková, J. Holubcová 
a  E. Špatenková), v  kategorii dorostu O. Rausa 
a v kategorii dospělých bude jednotu reprezen-
tovat L. Drábek. Všem finalistům přejeme hodně 
úspěchů na přeborech ČOS! 
Výčet aktivit Sokola dokládá jeho šíři. To vše by 
nebylo možné bez obětavé bezplatné práce 
řady cvičitelů, trenérů i činovníků, za což všem 
patří velký dík!

Mgr. Pavlína Špatenková
vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové n. L.

Uplynul rok a  florbalový tým mladších žáků 
za tým Sokola Dvůr Králové nad Labem ukončil 
posledním utkáním v  hale základní školy Strž 
ligu Královéhradeckého kraje mladších žáků. 
Přestože ve  většině týmů byli hráči v  průměru 
o  rok starší, zvládli naši reprezentanti svoje 
poslání se ctí, když se umístili v  první polo-
vině tabulky s  minimálním gólovým rozdílem 
v  jednotlivých zápasech. Je znát, že pod vede-
ním trenérů Jardy Tomáše a  Pepy Flégla, kteří 
věnovali bezpočet hodin na trénování, studium 

strategie jednotlivých týmů a vytvářením strate-
gie vlastní, se tým stal opravdu sehraným a obá-
vaným protivníkem. Na  závěr úspěšné sezony 
bude ve  spolupráci s  Jirkou Damianidisem pro 
hráče uspořádán víkendový pobyt na  tábořišti 
sokolů na Ježkově u Zábřezí.
Chtěl bych tímto všem zúčastněným poděkovat 
za výborný výkon a v příští sezóně popřát hodně 
zdraví a sportovních úspěchů.  

Miloš Rejl

Úspěšná výprava královédvorských skokanů
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Hráčský tým mladšího dorostu házené, který letos vyhrál II. ligu (v závorce počty branek 
za  sezónu): Jan Vitvar, Dominik Jerie – Lukáš Picha (155), Petr Voňka (155), Jan Kirsc-
hbaum (123), Dominik Jirousek (104), David Šeba (36), Rudolf Koblasa (22), Dan Balla 
(27), Lukáš Veselý (27), Štefan Macejka (17),  Matyáš Hampl (7), Jakub Raitr (2). Realizační 
tým: trenér Martin Voňka, asistent trenéra Daniel Picha, vedoucí družstva Martin Kotík.

Noc kostelů se stala již tradiční akcí i v našem městě. Letos byl připraven program ve všech 
místních kostelích – kromě mší, modliteb, her pro děti a koncertů bylo možné si kostely 
prohlédnout i  s  průvodcem. Jedním z  posledních hudebních pořadů před modlitbou 
za město byl v kostele sv. J. Křtitele koncert souboru SOLIDEO.   Foto: K. Sekyrková

Skvělý úspěch družstva starších žákyň ZŠ 5. května v lehkoatletických závodech o Pohár 
rozhlasu.  V  krajském kole dívky vybojovaly stříbro! Složení družstva: Baumová N., Bau-
mová T., Bednářová A., Bergerová K., Michálková L., Kitová D., Šenfeldrová N., Šimková T. 
a Vognarová D. Za mimořádný výkon dívkám děkujeme! Foto: ZŠ 5. května

Erik Motal (na stupních vítězů) si na Přeboru Čech v Odolené Vodě vyskákal na trampolínách 
mezi nejmladšími účastníky zlatou medaili. Pozadu nezůstal za oddíl trampolin při TJ Sokol Dvůr 
Králové n. L. ani Josef Drtina , který den předtím získal na 2. českém a žákovském poháru tamtéž 
bronzovou medailu. Více na str. 11.  Foto: D. Motalová

Úvodním slovem na  vernisáži zahájil Miloš Petera spolu s  ředitelkou městského muzea  
Alexandrou Jiřičkovou výstavu obrazů nazvanou František Soukup a  jeho současníci.  
Obrazy Fr. Soukupa, J. Mikše a  Bř. Menčíka jsou vystaveny spolu s  plastikami O. Gut-
freunda  v městském muzeu do 8. června 2014.  Foto: K. Sekyrková

Zástupci vedení města si spolu s členy svazu skautů a skautek z místního střediska Zvičina 
připomněli ukončení 2. světové války položením věnců k příslušným památníkům v našem 
městě včetně Čestné podkovy (hroby rudoarmějců) na místním hřbitově.  
 Foto: K. Sekyrková

Královédvorská taneční skupina Angeles Dance Group mělo své zastoupení v  hlavní věkové 
kategorii s choreografií STŘEPY a v juniorské věkové kategorii s choreografií SAFIRA na mistrov-
ství republiky v show dance.  Obě postupují na mistrovství světa! Více na str. 10.

Foto: archiv ADG

Sálem základní umělecké školy na  náměstí TGM se rozléhala 15. května hudba nejen 
v podání žáků ZUŠ, ale také jejich rodinných příslušníků. Akce Hraje celá rodina tak donutila 
některé rodiče po několika desetiletích opět vzít hudební nástroj a podpořit své děti. Výsledek 
byl úžasný - ať už byla na pódiu rodina tříčlenná či šestičlenná.  Foto: K. Sekyrková


