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Personální výběrové řízení MěÚ 
Město Dvůr Králové nad Labem vyhla-
šuje v  souladu se zákonem č. 312/2002 
Sb., o  úřednících územních samospráv-
ných celků a  o  změně některých zákonů 
ve  znění pozdějších předpisů výběrové 
řízení na obsazení pozice: 
vedoucí odboru životního prostředí.
Platová třída: 11. 
Termín nástupu: 
01.01.2015, případně dle dohody
Uzávěrka přihlášek:  
07.11.2014  do 12:00 hod.
Další požadavky a podrobnější informace: 
úřední deska, městský web (www.mudk.cz) 
nebo Jaroslava Kirschová, tel.: 499 320 242.

Ing. Ondřej Kudrnáč  tajemník úřadu

Nové orientační tabule 
ve Dvoře Králové a okolí

Na  hlavní silnici mezi Jaroměří a  Kuksem 
a  na  místě zvaném Trojdomí (na  silnici 
z Trutnova do Kocbeře) byly nově umístěny 
dopravní značky, které informují o městské 
památkové zóně ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Přímo ve městě bude v nejbližších 
dnech doplněn místní informační systém. 

Předprodej vstupenek 
na sportovní a kulturní akce 
v MIC
V  městském informačním centru (MIC) 
na  náměstí TGM  jsou nově k  zakoupení 
vstupenky na akce zábavního centra Zálabí 
a koncerty pořádané v kostele sv. Mikuláše 
v  Horní Brusnici. V  průběhu roku prodá-
váme vstupenky na Letní parket ve Výravě 
a  na  koupaliště v  Lanžově. Předprodej je 
možný dohodnout s  jakýmkoliv pořada-
telem akcí na  Královédvorsku. Těšíme se 
na případnou spolupráci. 

kolektiv MIC

Volební 
místnosti

2 Rekonstrukce  
ul. Smetanova

2 Sběr nebezpečného 
a zahradního odpadu

3–4 Nová  
venkovní tělocvična

4 Rozvoj turistiky  
v Podkrkonoší

5

facebook.com/ 
mestodknl
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Tradičním zhodnocením uplynulého volebního 
období zakončila starostka města Mgr. Edita Vaň-
ková zasedání zastupitelstva dne 11. září 2014. 

Hlavním a  dlouhodobým problémem v  našem 
městě bylo provozování vodohospodářské 
infrastruktury – její stav a  cena vodného a  stoč-
ného, která patřila k  nejvyšším v  České repub-
lice. Letitou nevýhodnou smlouvu se soukro-
mým provozovatelem sítě se podařilo na  konci 
roku 2012 ukončit. Vodovodní a  kanalizační síť 
teď provozuje nově vzniklá městská společ-
nost (MěVAK). Ta získala kontrolu nad výbě-
rem vodného a  stočného, ale i  nad stavem 
a  opravami sítě. Díky tomu se  daří držet cenu 
vody již 6 let na  stále stejné výši 63,25 Kč/m3

(bez DPH). Z  původní jedné z  nejvyšších cen 
za  vodu v  republice jsme se dostali pod cenu 
průměrnou. 
Postupně jsme investovali i  do  oprav vodo-
vodu v  ulicích Dukelská a  Hradecká (6,5 
mil. Kč), letos se rekonstruoval vodovod 
a  kanalizace v  ul. Smetanova a  28. října  
(45 mil. Kč). Získali jsme dotaci na  vybudování 
nové čistírny odpadních vod a rekonstrukci kanali-
začního sběrače ve výši 140 mil. Kč. Aktuálně pro-
bíhá stavební řízení.

Řada investic mířila do  veřejné vybavenosti. 
Významnou část prostředků tvořila podpora  z EU 
v celkové výši přesahující 100 mil. Kč. Šlo o rekon-
strukci náměstí TGM a  přilehlých komunikací, 
nevyužitého objektu č. p. 83 a jeho přístavby pro 
550 žáků v nové ZUŠ. Téměř 4 mil. Kč se investovaly 
do fasád městských objektů v centru města (č. p. 57,  
58 a  59) a  do  fasády bývalé „Švadlenky“ v  ul. 
Palackého.

S rekonstrukcí městského muzea se vybudovala 
stálá expozice vánočních ozdob, modernizuje se 
knihovna Slavoj, zdigitalizovalo se kino Svět.
Nemalé finanční prostředky (přes 17 mil. Kč) 
byly investovány do školských objektů – fasáda 
a  okna MŠ Dvořákova i  gymnázia, stavební 
úpravy a  nová střecha na  budově B ZŠ Schul-
zovy sady, nová okna v oční škole. Byla rozšířena 
kapacita mateřských škol o  2 oddělení v  MŠ  
E. Krásnohorské a  v  MŠ Lipnice za  více než  
3 mil. Kč. Zateplením a  výměnou oken došlo 
k  rekonstrukcím MŠ v  ul. Slunečná, Roháčova, 
E. Krásnohorské.
Pro seniory byl zrekonstruován Domov s pečo-
vatelskou službou v ulici Sadová. Postupně byla 
rozšířena nabídka sociálních služeb, vybudován 
Azylový dům Žofie (3 mil. Kč) a noclehárna pro 
osoby v mimořádně těžké životní situaci. I díky 
tomu získává naše pečovatelská služba pravi-
delně ocenění za poskytování sociálních služeb.
Investovalo se i  do  sportu, kultury a  využívání 
volného času. V okrajových částech města (Žireč, 
Zboží, Lipnice) vznikla nová dětská hřiště, u ZŠ 
Schulzovy sady se buduje multifunkční sporto-
viště s  umělým povrchem, zrekonstruovaly se 
šatny na softbalovém hřišti i šatny fotbalového 
oddílu, pořízeno bylo i  6 nových přenosných 

a bezpečných branek. Vznikla nová tradice kul-
turních akcí jako Královédvorské hudební léto či 
masopust. 
Pro zvýšení bezpečnosti ve  městě byl rozšířen 
kamerový systém, na  příjezdových komunika-
cích nainstalovány ukazatele rychlosti a úsekové 
měření rychlosti. V  Lipnici zvýšil bezpečnost 
místních obyvatel nový přechod pro chodce. 

Zhodnocení volebního období 2010–2014

Ve čtvrtek 11. září 2014 se konalo původně poslední zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2010–2014. Za svoji 
práci dostal každý z jeho členů, stejně jako v minulých letech, od paní starostky Mgr. Edity Vaňkové pamětní  medaili.  

Foto: K. Sekyrková
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Prodej nebytového prostoru
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
prodej pronajatého nebytového prostoru 
(sklad + prodejna) č. 511/2 v  I. NP domu 
v  ul. Tylova o  celkové výměře 83,90 m2 
na  základě vyhlášení prodeje domu 
č. p.  511. Minimální nabídková cena: 
601.065 Kč. 
Další informace o  prodeji jsou vyvěšeny 
na fyzické i elektronické úřední desce. 
Kontakt: M. Vohnoutová, tel. 499  318  147,   
e-mail: vohnoutova.marketa@mudk.cz.

Markéta Vohnoutová, odbor OEMM

osobnost sociální oblasti 
Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj ocenil ve  čtvrtek  
25. září 2014 pracovníky i organizace půso-
bící v  oblasti sociálních služeb za  jejich 
obětavou práci. Stalo se tak již počtvrté. 
Mezi oceněnými byla i ředitelka Pečovatel-
ské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
Mgr.  Marcela Hauke, která se stala osob-
ností sociální oblasti. Gratulujeme!

redakce

Město má nové památné stromy 
Orgán ochrany přírody vyhlásil dva nové 
památné stromy v  blízkém okolí Dvora 
Králové nad Labem. Konkrétně se jedná 
o  buk u  vojenského hřbitova v  Kocbeři 
a lípu u hřbitova v Žirči. Předmětné stromy 
jsou zajímavé především svým působivým 
vzhledem a historickou vazbou k danému 
místu. Oba stromy byly v  letošním roce 
z  dotačních prostředků odborně ošetřeny 
a došlo ke zlepšení jejich celkového stavu. 
Ke  stromům bude ještě postupně umís-
těna cedule označující památný strom. 
Z  dotačních prostředků byla ošetřena 
i památná lípa Na Borkách, kde na základě 
výsledků z tahových zkoušek byl realizován 
zdravotní řez, proběhla redukce koruny 
a  instalace bezpečnostních vazeb. Orgán 
ochrany přírody ve  správním obvodě 
Dvůr Králové nad Labem eviduje již  
31 památných stromů a  informace k  jed-
notlivým stromům naleznete na městském 
webu www.mudk.cz  (Město / Životní pro-
středí / Památné stromy).

Bc. Milan Šimek, DiS.
 odbor životního prostředí

Proběhl monitoring oblasti 
Podkrkonoší
Jako každé prázdniny i letos sdružení Pod-
zvičinsko provedlo monitoring oblasti Pod-
krkonoší. Letošní kontrole byly podrobeny 
zastavení s  informačními tabulemi včetně 
odpočinkových míst a  také kempy a  kou-
paliště. Celkem manažerky sdružení Pod-
zvičinsko zkontrolovaly 54 informačních 
tabulí včetně jejich stojanů a  přilehlého 
mobiliáře. V katastrofálním stavu se nachází 
11 zastavení, z  toho je nutné vyměnit  
7 informačních tabulí a  zrenovovat 5 sto-
janů a  posezení. Ve  stavu jako novém se 
na  území Podkrkonoší nachází 14 tabulí, 
v přijatelném stavu s menším poškozením 
se nachází celkem 29 informačních tabulí.  
Pokud to bude možné, tak na  nezbytnou 
opravu bude vyhledán dotační titul, který 
by pomohl snížit finanční náklady.

DM Podzvičinsko

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR

Pokračování ze str. 1

Volby se konají ve dnech 10.–11.října 2014, v pří-
padě druhého kola senátních voleb 17.–18. října 
2014.

Připomínáme, že ve volbách do zastupitelstev 
obcí mohou volit i  státní občané jiného státu, 
jehož občanům právo volit do  zastupitelstev 
obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR 
vázána, a to za podmínky, že alespoň druhý den 
voleb (tj. 11. října 2014) dosáhli věku nejméně 
18 let a  jsou v den voleb v  této obci přihlášeni 
k  trvalému pobytu. Občané jiného státu musí 
o  zápis do  dodatku stálého seznamu voličů 
požádat. Žádost může volič podat obecnímu 
úřadu do 8. října 2014 do 16:00 hod.
ve  volbách do  Senátu Parlamentu ČR může 
státní občan České republiky požádat obecní 
úřad o  vydání voličského průkazu, pokud 
nebude moci volit ve volebním okrsku, v  jehož 
stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu 
je zapsán. O  vydání voličského průkazu může 
občan požádat do  uzavření stálého seznamu 
nebo zvláštního seznamu tj. do  8. října 2014 
do  16:00 hod. Na  tento voličský průkaz však 
může volič hlasovat pouze v  rámci volebního 
obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny 
a  v  jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu (volební obvod č. 39). Státní 
občan jiného státu nemůže volit do Senátu Par-
lamentu ČR.
Vaši příslušnost k  volebnímu okrsku (volební 
místnosti) si můžete ověřit v  příloze NKR 9/2014 
Přehled volebních okrsků Dvůr Králové nad 
Labem (dle adresy trvalého pobytu). 
Informace o volbách také naleznete na stránkách 
města www.mudk.cz.
Vaše dotazy vám rádi zodpoví:
• Iva Padevětová, tel.: 499 318 243,
• Bc. Jana Náhlovská, tel.: 499 318 219.

Seznam volebních místností  
ve Dvoře Králové nad Labem:

Okrsek č. 1 Budova bývalé ZŠ Komen-
ského č. p. 795

Okrsek č. 2 Východočeská plynárenská, a. s.
 Heydukova č. p.707

Okrsek č. 3 JUTA, a. s., závod 3, 
Eklova č. p. 3033

Okrsek č. 4 EMTEX s.r.o., 
Sylvárovská č. p. 2363

Okrsek č. 5 ZŠ 5. května, 
5. května č. p. 1181

Okrsek č. 6 Diakonie ČCE, 
nábřeží Benešovo č. p. 1067

Okrsek č. 7 SŠIS 
nábřeží Jiřího Wolkera č. p. 132

Okrsek č. 8 SŠIS 
Elišky Krásnohorské č. p. 2069

Okrsek č. 9 Dům dětí a mládeže Jednička, 
Spojených národů č. p. 1620

Okrsek č. 10 ZŠ Podharť, Máchova č. p. 884

Okrsek č. 11 Městské muzeum, 
Sladkovského č. p. 530 

Okrsek č. 12 ZŠ Schulzovy sady, 
Školní č. p. 1235

Okrsek č. 13 ZŠ Žireč, Žireč č. p. 11

Okrsek č. 14 MŠ Lipnice, Lipnice č. p. 64

Okrsek č. 15 Ekotern, Zboží  č. p. 60

Okrsek č. 16 MŠ Verdek, Verdek č. p. 72

Okrsek č. 17 ZŠ Strž, E. Krásnohorské č. p. 2919

Iva Padevětová, odbor VVS

Od 1. října 2014 byla pro veškerou dopravu ote-
vřena silnice I/37 v obci Kocbeře, kde je však ještě 
potřeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť drobné 
dokončovací práce dosud probíhají za  provozu. 
Zrušením související objízdné trasy se výrazně 
omezí průjezd nákladních vozidel naším městem. 
Ve  Dvoře Králové nad Labem je nutné počítat 
s  pokračujícím dopravním omezením souvi-
sejícím s  kompletní rekonstrukcí silnice II/300 
v ulicích 28. října a Smetanova. V úterý 30. září 
2014 byla ukončena firmou KVIS Pardubice, a. s., 
v řádném termínu v ulici 28. října stavba nového 
vodovodu a splaškové kanalizace. Od 1. října je 

tak celá ulice předána firmě METROSTAV, a. s., 
která pro Královéhradecký kraj realizuje stavbu 
nové vozovky.
V  této souvislosti dojde od  6. října 2014 
ke změně objízdné trasy ve směru k vlakovému 
nádraží. Bude zrušena objízdná trasa okolo 
technických služeb a  nově povede ulicemi 
Alešova, A. Staška, Smetanova, L. Janáčka a   
J. Suka. Tato trasa již byla vyzkoušena při zahá-
jení prací na jaře letošního roku. 
Aktuální informace o  objízdných trasách a  jízd-
ních řádech naleznete na www.dvurkralove.cz.

Bc. Jan Sedláček, vedoucí ODP

Dopravní omezení ve městě i okolí již ubývají

Ve  spolupráci se zoologickou zahradou byly 
nainstalovány dřevěné surikaty na  malém 
kruhovém objezdu. Na  tom velkém, u  mostu  
J. Opletala, se právě připravuje instalace dalších 
afrických zvířat, na které se místní zoo specializuje.
Více transparentnosti bylo vneseno i  do  veřej-
ných zakázek, jejichž průběh je prostřednic-
tvím profilu zadavatele zveřejněn na  internetu. 
Začali jsme využívat elektronické aukce, elek-
trická energie pro město a jeho organizace byla 
nakoupena prostřednictvím komoditní burzy. 

To vše vedlo k  úspoře finančních prostředků 
v řádu milionů Kč.
Jako v jednom z prvních měst zde občané pro-
střednictvím místního referenda vyjádřili své 
jasné ne hazardu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rad-
ním a  členům zastupitelstva města za  jejich 
práci a  podporu, bez které by se řada záměrů 
nezrealizovala.

Mgr. Edita Vaňková
 starostka

Zhodnocení volebního období 2010–2014
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Sběr nebezpečných odpadů, 
elektrozařízení, objemného 
odpadu, železného šrotu, 
textilu a obuvi

Tento sběr pořádá město Dvůr Králové nad 
Labem a je určen pouze pro fyzické osoby.
Zastávka v Klazarově ulici byla z důvodu 
zavedení jednosměrného provozu zru-
šena. Nově byla přidána zastávka na  ná-
břeží Jiřího Wolkera (naproti SŠIS).
PoNDĚLÍ 06.10.2014 
15:30–15:50  Lipnice – u rozvodny* 
16:00–16:20  Bezručova – u restaurace 
16:30–16:50  Březinova × Dvořákova
17:00–17:20   u prodejny Auto Říha*
17:30–17:50   Macharova – parkoviště*
18:00–18:20 Roháčova × Rokycanova
18:30–18:50   E. Krásnohorské* 
19:00–19:20 E. Krásnohorské × Do Lánů 
19:30–19:50   Roháčova (u bývalé prodejny)*
ÚTERÝ 07.10.2014
15:30–15:50   Žireč – u býv. obchodu*
16:00–16:20   Žirecká Podstráň – trafo 
16:30–16:50   Heydukova – u obchodu*
17:00–17:20   Raisova × Sochorova*
17:30–17:50   Raisova × Sylvárovská 
18:00–18:20  nábřeží J. Wolkera  
18:30–18:50   Slovany*
19:00–19:20   Smetanova – býv. prodejna*
STŘEDA 08.10.2014 
15:30–15:50   Zboží – Malibu* 
16:00–16:20   Žižkov* 
16:30–16:50   Zborovská*
17:00–17:20   sídliště Nad Parkem*
17:30–17:50   K. Světlé – u prodejny*
18:00–18:20   Slunečná – u školky*
18:30–18:50   Libušina*
19:00–19:20   Preslova × Rooseveltova
19:30–19:50  Erbenova – před prodejnou* 
ČTvRTEK 09.10.2014
15:30-15:50   Tyršova × Krkonošská
16:00-16:20   Slunečná × Okružní*
16:30-16:50   Čechova × Hlávkova*
17:00-17:20   Fibichova × Spoj. národů*
17:30-17:50   Máchova – u obchodu*
18:00-18:20   Klicperova – u pekárny*
18:30-18:50   Spojených národů*
19:00-19:20   Verdek – u býv. obchodu*
19:30-19:50   Verdek – Podháj
* stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad
V rámci svozu proběhne opět humanitární 
sbírka textilu a dalších věcí. 

Ing. Eva Šírková
 odbor životního prostředí

Nabídka pronájmu  
městských bytů
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k pronájmu tyto volné bytové jednotky for-
mou obálkové metody:
– byt č. 7 v č. p. 830 ul. Kotkova, 57,40 m2, 
minimální nájemné 3.427 Kč/měsíc,
– byt č. 32 v  č. p.  57 na  náměstí TGM, 
rozloha 64,60 m2, minimální nájemné 
3.771 Kč/měsíc,
 – byt č. 32 v č. p. 2903 v ul. Eduarda  Zbroje, 
35,60 m2, min. nájemné 2.243 Kč/měsíc. 
Veškeré tyto nabídky jsou vyvěšeny 
na fyzické i elektronické úřední desce. 
Kontakt: 
Markéta Vohnoutová, 1. patro č. p.  35, 
náměstí TGM – tel. 499  318  147,  e-mail: 
vohnoutova.marketa@mudk.cz.

Technické služby informují
Hodnocení sezóny  
Tyršova koupaliště
Městské Tyršovo koupa-
liště je srdeční záležitostí 
mnoha Dvoráků. Před 
letošní sezónou jsme se 
opět snažili s  ohledem 
na možnosti městského rozpočtu dát co nejvíce 
věcí do pořádku. Řada oprav je však realizována 
hlavně proto, aby se zařízení dočkalo rekon-
strukce, na kterou již několik let čeká.
Provoz koupaliště stojí 3  100  000 Kč za  rok. 
Část nákladů (1  900  000 Kč) hradí město, roz-
díl 1  200  000 Kč musí správce pokrýt z  tržeb 
za  vstupenky a  jiných příjmů. Vlivem klimatic-
kých podmínek v  srpnu nám ale celková náv-
štěvnost oproti průměru klesla o  cca 10  000 
návštěvníků, což nás ekonomicky dost bolí. 
Děkujeme všem letošním návštěvníkům za pří-
zeň a těšíme se na vaši návštěvu v sezóně 2015. 
Provedené práce
Z  výčtu činností technických služeb z  konce 
prázdnin a  během měsíce září uveďme alespoň 
opravu štěrkové komunikace v  ul. Seifertova, 
kterou si vyžádala (a  bohužel ne naposledy)
současná objízdná trasa, opravy chodníkových 
povrchů v  ul. Nerudova a  Vrchlického, oprava 
nezpevněného výjezdu na parkovišti J. Hory, zří-
zení nového kontejnerového stání v ul. Dobrov-
ského, odvodnění komunikace a  snížení obrub 

náměstí Odboje (u „Květinky“), nový povrch cesty 
Ke Hrázi v Žirči (na fotografii). Dále jsme se podí-
leli na renovaci plochy hřiště u ZŠ Schulzovy sady.
Zeleň
Mimo pravidelného každodenního sekání 
jsme provedli mulčování keřů na nábřeží Jiřího 

Wolkera, doplnění mulče v  ul. Máchova, tvaro-
vání živých plotů v ul. Zborovská, Přímá, Roose-
veltova, Zátopkova, Roháčova a v Živé zahradě. 
Započali jsme již ruční a strojní úklid listí. V násle-
dujících týdnech jsou prováděny bezpečnostní 
a  redukční řezy určených dřevin v  lokalitách 
nábřeží J. Wolkera, ul. Heydukova, Tyršova, Pod 
Lesem, K. Světlé, ve Strži, ul. 5. května u bytovek 
a ul. Hradecká u zahradnictví.
Další práce byly provedeny na městském mobi-
liáři. V Schulzových sadech jsme brousili a natí-
rali lavičky a  na  náměstí Václava Hanky byly 
lavičky natřeny olejem.
Zimní stadion
Provoz na  zimním stadionu bude zahájen  
4. října 2014. Jako každý rok, tak i letos je možno 
rezervovat ledovou plochu. Aktuální rozpis 
naleznete na našem webu www.tsdvur.cz.
veřejné bruslení
neděle   5. 10.  9:30–11:00 hod.
sobota 11. 10. 13:00–14:30 hod.
sobota 18. 10. 14:00–15:30 hod.      
neděle 19. 10.   9:30–11:00 hod.
středa 22. 10. 16:45–18:15 hod.
sobota 25. 10. 18:00–19:30 hod.
pondělí  27. 10 13:30–15:00 hod.
úterý 28. 10. 14:00–15:30 hod.
středa 29. 10. 13:30–15:00 hod.
Pro veřejné bruslení lze využít i dopolední brus-
lení škol (pondělí–pátek) za ceny standardního 
veřejného bruslení. Přijít může každý, kdo má 
chuť si zabruslit.
Bruslení s hokejkami
neděle   5. 10. 11:15–12:30 hod.
sobota 11. 10. 15:00–16:15 hod.
sobota 18. 10.   9:15–10:30 hod.
neděle 19. 10. 11:15–12:30 hod.
neděle 26. 10.   9:15–10:30 hod.
pondělí 27. 10. 10:00–11:15 hod.
úterý 28. 10.   9:15–10:30 hod.
středa 29. 10.   9:15–10:30 hod.
Tato aktivita je určena pro děti do 10 let v dopro-
vodu rodičů, případně jiné osoby starší 18 let 
na bruslích. Pro děti, kteří nejsou členy hokejo-
vého oddílu se zde naskýtá možnost vyzkoušet 
si bruslení s hokejkou v době, kdy ještě nejsou 
zamrzlé rybníky.

Ing. Miroslav Petrů 
ředitel TSm

www.tsdvur.cz

Kompletní rekonstrukce ul. Smetanova byla 
zahájena dne 24.03.2014 výměnou  vodovodu 
a  splaškové kanalizace a  současně výstavbou 
nové dešťové kanalizace. Souběžně RWE pro-
vedlo rekonstrukci plynovodu včetně plyno-
vodních přípojek. Dále město zajišťuje výměnu 
veřejného osvětlení a obnovu chodníků. Rekon-
strukci vozovky, která je ve  vlastnictví Králové-
hradeckého kraje, zastřešuje Správa a  údržba 
silnic Královéhradeckého kraje (SÚS Královéhra-
deckého kraje, a. s.). 
Město Dvůr Králové nad Labem jako investor 
stavby vodovodu, splaškové a  dešťové kanali-
zace dokončilo stavební práce podle uzavřené 
smlouvy dne 18.07.2014. Následovalo předání 
staveniště pro vlastní rekonstrukci komunikace 
firmě METROSTAV, a. s. Zároveň začali Technické 
služby města Dvůr králové nad Labem pracovat 
na  novém veřejném osvětlení, jehož dokon-
čení závisí na postupu prací na silnici a nových 

chodnících. Současně město vypsalo veřejnou 
zakázku na  rekonstrukci chodníků. Vítězným 
uchazečem a  zhotovitelem stavby je firma  
J. PIŠTA a  spol., společnost s  r. o., která podle 
uzavřené smlouvy o dílo měla nástup na vlastní 
realizaci 01.09.2014. 
Stavební práce na  kompletní rekonstrukci 
vozovky, které provádí firma METROSTAV,  
a. s., se z převážně technických důvodů dostaly 
do  časové prodlevy, proto se musel posunout 
nástup zhotovitele chodníků na 06.10.2014.
Velice se omlouváme všem obyvatelům města 
za  nepříjemnosti způsobené stavebními pra-
cemi a  nutnými objízdnými trasami.  Věříme, 
že po  dokončení veškerých stavebních prací 
a  úprav bude městu předána kvalitní komuni-
kace včetně nových chodníků s  novým veřej-
ným osvětlením.

Ing. Jaroslava Valentová
odbor RISM

Postup prací v ulici Smetanova
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Dvůr Králové nad Labem má 
první venkovní tělocvičnu
V  parku Schulzovy sady, v  blízkosti stáva-
jících rehabilitačních venkovních strojů, 
bude na začátku října umístěno nové wor-
koutové hřiště. Jedná se o  venkovní posi-
lovnu, na  které mohou cvičit jak zkušení 
sportovci, tak úplní začátečníci. Věříme, 
že toto nové hřiště pomůže oživit náš 
park a přiláká do něj více obyvatel města. 
S budováním podobných hřišť chce město 
pokračovat i v jiných lokalitách. 

Mgr. Dušan Kubica

Den otevřených dveří 
v pečovatelské službě
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 
nad Labem zve všechny zájemce na  den 
otevřených dveří v  pondělí 6. října 
od  9:00 do  17:00 hod. Zájemci si budou 
moci prohlédnout všechny prostory, 
nahlédnout do  zákulisí služeb, promluvit 
si s pracovníky o poskytovaných službách, 
o bydlení a získat potřebné informace. 
Dveře se veřejnosti otevřou v  domech 
s pečovatelskou službou (v ul. Elišky Krás-
nohorské 2962 a  Sadová 2755), v  Domě 
Žofie a Noclehárně (v ul. Bezručova 1006). 
Zájemci mohou rovněž navštívit ředitelku, 
která bude po  celý den k  dispozici ve  své 
kanceláři (v ul. Elišky Krásnohorské 2962).

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka, 604 212 697

Projekt Podporované 
zaměstnávání

Od března roku 2013 probíhá projekt Pod-
porované zaměstnávání, spadající pod 
Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí. 
Projekt se zaměřil na  Trutnovsko a  Jičín-
sko a  své pobočky má ve  Dvoře Králové 
nad Labem, Nové Pace, Vrchlabí a  Trut-
nově.  
Cílem projektu je najít lidem se zdravot-
ním znevýhodněním pracovní uplatnění 
na volném trhu práce a pomoci jim k tomu, 
aby si pracovní místo udrželi. Dále je naším 
cílem pomoci uživatelům sepsat životopis, 
jednat se zaměstnavateli, připravit uživa-
tele na pohovor, v případě zájmu uživatele 
asistovat při pohovorech a pomoci jim při 
nástupu do práce.
Ve  Dvoře Králové bylo doposud podpo-
řeno 18 osob, z  nichž většina našla uplat-
nění na  volném trhu práce. Proto bych 
ráda poděkovala městském úřadu a úřadu 
práce za podporu a ochotu. Velké poděko-
vání patří i zaměstnavatelům za výbornou 
spolupráci a vstřícnost!
Projekt „Podporované zaměstnávání 
na  Trutnovsku a  Jičínsku“ (reg. číslo: 
CZ.1.04/3.3.05/96.00056) je financován 
z  ESF prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a stát-
ního rozpočtu ČR.

Bc. Lucie Zuzánková
pracovní konzultantka

zuzankova.svetlo@diakonie.cz

Příležitost pro zdravotně postižené
Organizace Pro-Charitu, s. r. o., založená Oblastní 
charitou Červený Kostelec, otevře v  areálu 
Domova sv. Josefa v  Žirči nové chráněné pra-
coviště. Slavnostní otevření zrekonstruovaného 
objektu sociálního podniku Pro-Charitu, s. r. o., 
dne 3. října 2014 odstartuje nové pracovní pří-
ležitosti pro lidi se zdravotním znevýhodněním.  
Jedná se o  práci pro zatím devět a  později až 
devatenáct nových uchazečů. Pro potřeby veřej-
nosti, firem a  také klientů Domova sv. Josefa 

nemocných roztroušenou sklerózou budou 
nabízet praní a  žehlení prádla, úklidové služby 
a drobné údržbové práce. 
Slavnostního otevření se zúčastní hosté veřej-
ného života včetně ministryně práce a  sociál-
ních věcí Michaely Marksové a  zástupci krá-
lovéhradecké diecéze. Slavnostnímu otevření 
s požehnáním nového objektu bude předcházet 
děkovná bohoslužba v kostele sv. Anny.  

Jitka Holcová, fundraising a PR

MAS Královédvorsko se připravuje na  čerpání 
prostředků z Evropské unie. 
Během letních měsíců proběhlo ukončení 2 rea-
lizovaných dotačních projektů. První byl financo-
vaný z Programu rozvoje venkova. Hrazeny z něj 
byly veškeré aktivity týkající se zahájení činnosti 
MAS a jejího fungování. Součástí byla i finanční 
podpora 16 vybraných společensko-kulturních 
akcí na  území MAS.  Na  základě provedeného 
průzkumu potřeb jsme z tohoto programu také 
zakoupili rozkládatelný přístřešek (3,6 m × 3,6 m), 
který si členové MAS mohou vypůjčit za účelem 
své prezentace na  společenských či kulturních 
akcích zcela zdarma. V průběhu letních prázdnin 
to již několik z  nich využilo. Stan jste tak mohli 
vidět v  zoologické zahradě v průběhu festivalu 
Doteky Afriky, dále na  Slavnostech lázeňství 
v  Hotelu Pod Zvičinou a  také například na  Dni 
obce v Mostku.
Druhým byl Operační program Technická 
pomoc (OPTP), jehož prostředky byly využity 
na zpracování Integrované strategie území MAS. 
Aktuálně známe budoucí operační programy 
EU a podporované činnosti.  Ty jsme zapracovali 
do strategie MAS.  Aktuální verze je nyní zaslána 
na Ministerstvo pro místní rozvoj k připomínko-

vání. Vyjádřit se 
ke  zpracovaným 
částem strategie 
máte možnost 
i  vy. Dokument 
je ke  stažení 
na  našich inter-
netových stránkách www.maskd.cz a možnému 
nahlédnutí  v kanceláři MAS (kino Svět). 
Vedle toho probíhají také přípravy na povinnou 
standardizaci MAS. Díky tomu získá naše kance-
lář certifikát a oprávnění k tomu, abychom vám 
mohli s vašimi projekty pomáhat. 
Opět tedy vyzýváme ty, kterým se rodí v hlavě 
nějaký zajímavý projekt nebo podnikatelský 
záměr, jež by se mohl za pomoci naší MAS rea-
lizovat, aby nás kontaktovali již nyní. Společně 
probereme možnosti financování a budeme mít 
čas váš záměr přímo zařadit do implementační 
části strategie MAS. Tak získá v budoucnu větší 
šanci být prostřednictvím MAS z některého ope-
račního programu finančně podpořen. Veškeré 
další informace o  činnosti a  aktuality, včetně 
kontaktů, naleznete na našich webových strán-
kách www.maskd.cz.

Lenka Křížová, DiS., projektová manažerka

Aktuálně z MAS Královédvorsko – 
nové příležitosti našemu regionu
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výstava Pocta otto 
Gutfreundovi  
v galerii o. Gutfreunda

V  letošním roce jsme si připomněli  
125. výročí narození slavného královédvor-
ského rodáka Otto Gutfreunda.  V  galerii 
ZUŠ, nesoucí jeho jméno, jsme proto uspo-
řádali na jeho počest výstavu. 
Můžeme zde zhlédnout kresby Ladislava 
Zívra, sochaře, který svým dílem navázal 
na  tvorbu O. Gutfreunda. Zívrovo dílo je 
zastoupeno v  předních českých i  světo-
vých galeriích. Tento sochař prohlásil: „Gut-
freundova díla na  mne působila osudově, 
pochopil jsem, co je výtvarnost.“ Dalším 
vystavujícím sochařem je Jaroslav Černý,  
už bohužel nežijící královédvorský občan, 
s  jehož realizacemi se setkáváme na  růz-
ných místech republiky hlavně v  našem 
kraji. Otto Gutfreunda si rovněž neoby-
čejně vážil. Dřevěnou plastikou „Brána“ si 
připomeneme gutfreundovské kubistické 
období. Poctu kubismu také vyjadřuje 
významný český fotograf Pavel Baňka 
vystavujícím dílem „Portrét podle Picassa“. 
Žák Pavla Baňky Jiří Thýn se prezentuje 
dvěma rozměrnými fotografiemi zobra-
zující sochy Otto Gutfreunda ve  čtyřech 
expozicích. Dalším mladým vystavujícím 
umělcem je Jan Haubelt, jenž navazuje 
na  mnohopohledovost kubismu a  jeho  
geometrickou stylizaci na  objektech sou-
časné doby. Významná česká keramička, 
která už vystavovala v  naší galerii, Jindra 
Viková, se představila plastikou „Totem 
soustřednosti“. Mezinárodní účast je 
zastoupena dvěma významnými keramič-
kami – Federikou Zeit německé národnosti 
a američankou Marjou Vallila, neboť víme, 
že právě Otto Gutfreund, tvůrce nevšední 
krásy plastického novátorství, byl výborný 
keramik a zasáhl do světového vývoje lid-
ské kultury.  
Výstava potrvá do 10. 10. 2014.

Mgr. Ivana Černá
ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského

Každé pondělí dopoledne máme pro naše seni-
ory připravené skupinové čtení. Velmi oblíbenou 
se pro posluchače staly knížky herečky a  spiso-
vatelky Ivanky Deváté. A  tak nás napadlo, že by-
chom k nám paní Devátou pozvali. Ivanka Devátá 
pozvání přijala a  přijela k  nám ve  středu 17. září 
odpoledne. 

Dopoledne jsme společně se seniory napekli 
jablkové štrůdly a  vůně skořice a  vanilky pro-
voněla celou jídelnu, kde mělo setkání proběh-
nout. Ivanka Devátá vnesla mezi diváky veselou 
a  přátelskou atmosféru, otázky se na  ni sypaly 

jedna za  druhou. Na  besedu jsme pozvali i  kli-
enty dalších zařízení poskytujících sociální služby 
ve Dvoře Králové nad Labem a jeho blízkém okolí.
Součástí akce bylo i  překvapení pro obyvatele 
domova a  jejich rodinné příslušníky. Připravili 
jsme pro ně novou místnost zařízenou ve stylu 
života našich babiček. Mohou do  ní zvát své 
návštěvy, dát si zde kávu nebo jen posedět 
a zavzpomínat na staré časy. Využili jsme vzácné 
návštěvy a  domluvili se s  paní Devátou, že 
novou místnost slavnostně otevře.

Mgr. Linda Mocová
sociální pracovnice, Domov důchodců Dvůr Králové n. L.

Setkání s Ivankou Devátou

Královédvorská knihovna Slavoj pořádá ve čtvrtek 
9. října 2014 v rámci akce Týden knihoven besedu 
s  Dagmar Ruščákovou na  téma tvůrčí psaní, kde 
zájemci mohou diskutovat o  svých literárních 
ambicích a cestách, jak je realizovat.

Na tuto besedu od 14. října naváže po sedm úter-
ních večerů  „Kurz zvědavých pamětí“ neboli škola 
tvůrčího psaní rodinné historie pro omezený 
počet zájemců. Výsledkem kursu bude originální 

dárek – knížečka obsahující kousek autorových 
osobních pamětí, která se může stát základ-
ním kamenem nevšední rodinné tradice. Ome-
zený počet účastníků znamená, že se každému 
dostane individuální podpory při hledání vhod-
ného stylu psaní, při volbě tématu a texty budou 
odborně redigovány lektorkou. Dagmar Ruščá-
kovou – novinářku a  publicistku – můžete znát 
například z vysílání ČR Hradec Králové.  

MěK Slavoj

Věnujte pod stromeček vzpomínky!

Svazek měst a  obcí Krkonoše získal pro oblast 
cestovního ruchu prostřednictvím Úřadu regio-
nální rady NUTS II Severovýchod finanční pod-
poru ve výši 3.094.928,48 Kč na realizaci projektu 
Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší. Projekt byl 
již zahájen a  ukončen bude v  září roku 2015. 
Partnery jsou Sdružení Podzvičinsko, Revitalizace 
Kuks, o. p. s., a ZOO Dvůr Králové, a. s. 
Předmětem plnění jsou aktivity zaměřené přede-
vším na rodiny s dětmi a mládež, Ústřední linií je 
kampaň s tématem Krakonošovy Krkonoše a Pod-
krkonoší, která volně navazuje na  Krkonošské 
pohádky, zejména prostřednictvím populárně 
naučných razítkovacích her Pohádkové Krkonoše 

a Pohádkové Podkrkonoší. Vytištěny budou čtyři 
trhací mapy, vzniknou videospoty, v rozhlase pro-
běhnou „Rozhovory s Krakonošem“, bude vytvo-
řena internetová prezentace, zahájeny soutěže 
pro fanoušky profilů. Organizovány budou kon-
ference a slavnosti (např. zahájení cykloturistické 
a  lyžařské sezóny, cyklojízda Podkrkonoším aj.). 
Do  projektu je zahrnuta příprava strategických 
dokumentů: Program rozvoje cestovního ruchu 
Krkonoš, Akční plán Krkonoš, Akční plán Podkr-
konoší. Vydány budou propagační desky Krko-
noš a Podkrkonoší a vyrobeny propagační tašky. 
V rámci projektu budou realizovány i další aktivity. 

Dáša Palátková

Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší
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Prodám zahradu 820 m2 nedaleko Tyršova 
koupaliště částečně ve svahu. 
Kontakt: 724 166 988. 

LEVNÉ VYKLÍZENÍ - pozůstalostí, bytů, domů, 
sklepů, půd, chat, chalup, garáží i zahrad.
Tel.: 605453380.

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

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.

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

v ÝKUP KovŮ – ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR
EKoLoGICKÁ LIKvIDACE AUTovRAKŮ

LIKVIDACE PLASTŮ, SKLA
ODVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ 
PRovoZovNA: SLOVANY 3051

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00

TEL.: 777 086 085, 777 082 083

PRoNÁJEM AREÁLU NA SLovANECH
SPORTOVNÍ HALY – TENIS, VOLEJBAL, FLORBAL

VÝROBNÍCH A SKLADOVÝCH PROSTOR 350 KČ/M2/ROK

KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 550 KČ/M2/ROK

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

OBJEDNÁVKY HALY, ÚČETNICTVÍ  – TEL.: 605 388 122

OSTATNÍ PRONÁJMY  –  TEL.: 603 703 001

WWW.SLovANy.CZ



9/2014 NovINy KráLoVéDVorsKé raDnice – inzerce

7www.dvurkralove.cz

TRIGA REALITY realitní kancelář

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

Prodej bytu 1+1 v OV ve Vítězné-
Kocléřově, zděný, pl. 51 m2, 1 p., 
vč.kuch.linky, výborný stav, situováno 
na západ, včetně zahrádky.   
TU2071S. CENA: 265.000 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: 549.000 Kč

Prodej velkého a pěkně řešeného 
bytu 4+1 ve Dvoře Král., OV, 100 m2, 
2,.patro, kompletní rekonstrukce, 
okrajová část, zděné, moderní interiér.     
DK4002S. CENA: 1.420.000 Kč 

Prodej spoluvl. podílu o veli-
kost 1/3 na RD ve Dvoře Král. 
ve formě nebyt. prostoru. 40 m2, 
přízemí, vhodné na podnikání. 
DK4050S. CENA: 480.000 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: 850.000 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: 2.340.000 Kč

Prodej prostorného slunného bytu 
3+1 ve Dvoře Král. lok. 5.květen, 
OV, pl. 71 m2, zděné, ihned volné, 
dobrý stav, plynové topení, 1p.  
DK4044S.  CENA: 1.050.000 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 menší býv. usedlosti ve Ver-
deku u Dvoře Král., stodola, chlév, 
poz. 2712 m2, ihned volné. Za objek-
tem stavební pozemek na stavbu RD.   
DK4043S. CENA:1.290.000 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 dvougeneračního RD 1+1, 
4+1, Ch. Hradiště,  poz. 964 m2, 
kompl. rekonstrukce, pergola, sklep, 
garáž, dva vchody, dva vjezdy.    
TU4045S.  CENA: 2.800.000 Kč

Prodej prostorného RD 5+1 ve Dvo-
ře Králové n.L., velmi dobrý stav, 
zahrada 804 m2, zděný, lukrativní 
místo, kol.1987, garáž, ihned volné.   
DK4047S. CENA: 2.780.000 Kč 

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072
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Společenská rubrika
Sňatky
V  měsíci srpnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:
Martin Antoš a Alexandra Žďárská  – 02.08.2014
Michal Faltys a Dominika Kazdová  – 02.08.2014
Pavel Zavřel a Markéta Šílová  – 02.08.2014
Peter Horváth a Lucie Flegelová  – 15.08.2014
Jiří Macek a Jana Majerníková  – 16.08.2014
Lukáš Odl a Klára Hrubá  – 16.08.2014
František Pokorný a Aneta Prušová  – 22.08.2014
Michal Karásek a Eva Holanová  – 22.08.2014
Miroslav Kříž a Pavlína Rainová  – 23.08.2014
Pavel Kraus a Ilona Rojková  – 30.08.2014
Luděk Šec a Helena Pryšingerová  – 30.08.2014
Jan Voříšek a Regina Tchurzová  – 30.08.2014

V obci Kohoutov uzavřeli manželství:
Adam Valášek a Lenka Kumprechtová  
 – 16.08.2014
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého 
souhlasu snoubenců.

Úmrtí
V  měsíci srpnu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 23 lidí, z toho bylo 14 dvorských občanů, 
7 mužů a  7  žen.

Simona Vykouřilová,  matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  srpnu 24 
občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období 
oslavily 3 manželské páry stříbrnou svatbu, 
4 páry zlatou svatbu a  jeden pár svatbu 
diamantovou.

Bc. Lenka Valášková, předsedkyně KPOZ

Znáte své město?
Minulá otázka nás zavedla do obce Chotěborky, 
kde se v  domě naproti jedné z  nejcennějších 
zvonic u nás (na soutěžní fotografii NKR 8/2014) 
narodil F. X. Dušek – český hudební skladatel 
a jeden z nejvýznamnějších harfistů a klavíristů 
ve své době.
Správně odpověděli všichni soutěžící. Výherkyní 
se stala Anna Janečková z  Lipnice, na  kterou 
čeká drobná odměna v městském informačním 
centru na náměstí TGM. Gratulujeme!
V novém kole soutěže se vrátíme zpět do Dvora 
Králové nad Labem a  připomeneme si 140 let 
od slavnostního otevření Hankova domu a diva-
dla. Při koncertě hudebního tělesa Police Sym-
phony Orchestra, kterým jsme si v  neděli 28. 
října 2014 připomněli v sále Hankova domu toto 
výročí, mohli diváci zhlédnout na jevišti zavěše-
nou oponu. Ta byla do Hankova domu pořízena 
během první rekonstrukce této budovy, tedy 
kolem roku 1904. Ačkoliv nedosahuje věku Han-
kova domu, jedná se o  jednu z  nejvýznamněj-
ších českých opon doby secese. Jelikož je umě-
lecky i  historicky cenná, je nyní součástí sbírky 
městského muzea a pověšena je v sále Hankova 
domu jen při výjimečných příležitostech. 
Otázka zní:
Jaké čtyři objekty náležící do Dvora Králové nad 
Labem jsou zobrazeny na  oválných detailech 
kolem hlavního obrazu na této oponě? 
Odpovědi vhazujte do  schránky připra-
vené v  městském informačním centru (MIC) 
na náměstí TGM do pátku 24. října 2014. 

Ing. Kateřina Sekyrková

Jaké čtyři objekty, náležící do  Dvora Králové nad Labem, jsou zobrazeny na  oválných 
detailech kolem hlavního obrazu na této oponě?

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC v pátek 24. října 2014.   

Poděkování
Děkujeme touto cestou lékařům, sestřičkám 
a ostatním zaměstnancům chirurgického oddě-
lení královédvorské nemocnice pod vedením 
primáře MUDr.  Vaňka za  odbornou, obětavou 
a  citlivou péči, kterou poskytli panu Jindři-
chu Bartošovi v  jeho posledních dnech života. 
Zvláště děkujeme za  to, že nám umožnili být 
poslední hodiny u jeho lůžka. 

Rodina Bartošova, Nemojov

Dovolujeme si touto cestou poděkovat pracov-
níkům Diakonie ČCE  Dvůr Králové nad Labem 
za  několikaletou velmi náročnou a  obětavou 
péči o mého tatínka, pana Miroslava Křečka.    

dcera s rodinou

Chceme tímto moc poděkovat městskému 
úřadu, paní Bc.  Lence Valáškové z  komise pro 
občanské záležitosti, a  za  velkého přispění 
nemocnice oddělení LDN, paní primářce 
MUDr. Vidasové, že nám bylo umožněno uspořá-
dat diamantovou svatbu v tomto zařízení. Jsme 
zato velice vděčni.

Fáfa-Jarda a Věra Větvičkovi

Chtěl bych veřejně poděkovat příslušníkům 
městské policie a  hasičskému sboru ve  Dvoře 
Králové n. L. Při sběru hub v  lese jsem ztratil 
klíče od bytu a na radu svých přátel jsem zavo-
lal městskou policii, abych se s  jejich pomocí 
dostal večer v dešti do svého bytu, kde bydlím 
sám. Nejenže velmi ochotně a rychle přijeli, ale 
když zavolali hasiče (na  dveřích mám bezpeč-
nostní zámek), ti přijeli prakticky během 5 minut 

Jsem pravidelný čtenář Vašich novin. Vcelku je 
hodnotím kladně, jen mi v nich cosi chybí... COSI 
- neuchopitelného, detail... Možná jakási glosa 
ke  dni, týdnu, měsíci či události atp. Ale třeba 
je to jen poezie, básnička? Něco co by snad 
do obyvatel města a jeho okolí i trošku „rýplo“. 

Říjen
Říjen – měsíc plískanic –
k zimě blízko, z léta nic.
Říjen to je měsíc mraků
ale také pestrých draků.
Děti se na ně těší celý rok
tak s nimi – táto, mámo
pouštět draky choď!
 
Listí padá ze stromů,
do zahrad a do dvorů.
Zameťme si každý honem,
pod stromem i před svým prahem.
 
Sklidíme též úrodu,
ze sadů a záhonů.
A heslo jak bys našel:
                                  Co si kdo sklidí – To také zasel!

Petr Havránek

a v dešti se dostali do bytu v 1. patře, kde našli 
rezervní klíče. Vždy jsem bral s  rezervou heslo 
„pomáhat a  chránit“, ale přesvědčil jsem se, že 
to plně odpovídá. Děkuji, nezapomenu včasnou 
pomoc. 

Arch. Marin Dobrev 

K zamyšlení
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Pozvánka na akce ZŠ Schulzovy 
sady 
Zveme předškoláky a malé školáky na akce 
pro veřejnost: 
Podzimní listování – inspirativní výtvarná 
dílna s  tématem podzimu – 11. 10. 2014 
v budově B od 14:00 do 16:00 hod. 
večer s duchy – 30. 10. 2014 tradiční stra-
šidelný pochod ztemnělým parkem odstar-
tuje od budovy B v 17:00 hod. 

Běh naděje již posedmé 
ve Dvoře Králové n. L
Běh naděje, inspirovaný Během Terryho 
Foxe, je pořádán v České republice od roku 
2008. Každoročně počátkem září pořádá 
tento běh ve  Dvoře Králové nad Labem 
ve spolupráci s dalšími organizacemi Dům 
dětí a mládeže Jednička. 
Běh naděje je dobrovolnou humanitární 
akcí spojenou s veřejnou sbírkou. Jeho úče-
lem je absolvovat předepsanou trať a záro-
veň finančně přispět na  výzkum rakoviny. 
Akce má i význam solidární (vyjadřuje soli-
daritu s nemocnými) a preventivní (udělat 
něco pro své zdraví).
V pořadí již 7. ročník Běhu naděje přišlai4. 
září oficiálně zahájit starostka našeho 
města Mgr.  Edita Vaňková a  místostarosta 
Mgr.  Dušan Kubica a  všichni společně 
jsme odstartovali běh prvních účastníků. 
Postupně se na startu připravovali a záro-
veň do  cíle blížili další a  další běžci – děti 
z  královédvorských mateřských a  základ-
ních škol, studenti střední školy a gymná-
zia, pedagogický doprovod i veřejnost. 
V cíli se každý, kdo doběhl, mohl občerst-
vit, a to díky společnosti Ondrášovka, která 
účastníkům běhu věnovala nápoje růz-
ných chutí. Děkujeme všem, kteří letošní 
běh podpořili. Svou přítomností vyjádřilo 
podporu této akci celkem 1602 účastníků. 
A  finanční částka, jež letos ze Dvora Krá-
lové poputuje na  charitativní účely, byla 
vybrána v  celkové výši 20.971 Kč. Velké 
poděkování patří nejen účastníkům běhu, 
ale také všem, kteří se na akci podíleli. 
  Sylvie Černotová, DiS.

zástupkyně ředitelky DDM Jednička

S úsměvem do nového  
školního roku
Skončilo období prázdnin, kdy si žáčci 
i  pedagogové odpočinuli, a  děti se vrá-
tily do  školních lavic se spoustou zážitků 
a  s  novými kamarády. Minulý rok pro nás 
byl tím prvním, kdy jsme se poznávali, 
přesto děti ve  výuce postupovaly velkými 
kroky. Letošní rok je pokračováním a rozví-
jením společné práce, vědomostí a doved-
ností. Začínáme s  velmi dobrým pocitem, 
neboť se naše škola rozrostla o  několik 
nových žáčků. Uvítali jsme i nové pedago-
gické pracovníky. 
První den někteří vstoupili do třídy s oba-
vami, ale počáteční nejistotu vystřídal 
úsměv. S  postupem dní děti přicházejí 
do  školy s  radostnou náladou, která je 
pro nás základním stavebním kamenem 
k  jejich vzdělávání. Každý krůček kupředu 
našich dětí ve škole je obrovským krokem 
v životě. A tak jim přejeme šťastnou cestu 
dalším školním rokem.

Petra Teuberová, odloučené pracoviště 
ZŠ speciální a praktické školy Vrchlabí DČCE

Novinky ze ZŠ Schulzovy sady

Zájezd gymnazistů do Petrohradu

Překvapení pro nejmenší
Již druhým rokem probíhá v budově A postupná 
výměna nevyhovujících šatnových klecí 
za  moderní šatní skříňky. Starší žáci, kteří je 
mohli využívat již v  loňském roce, si je chválí, 
oceňují vlastní prostor pro věci, váží si soukromí. 
Během letošních prázdnin přišla řada na  šatny 
pro žáčky 1.–3. tříd. 
Na  míru vyrobené, dostatečně prostorné, 
nezbytně odolné a  barevně přitažlivé skříňky 
jsou velkou výzvou pro malé školáky – jak si uložit 
obuv a oblečení, jak se domluvit s partnerem, jak 
se postarat o zamykání, jak neztratit klíček – to je 
dobré cvičení pro rozvoj samostatnosti. 

Náročnost láká
Značný zájem o  zařazení do  třídy s  rozšířeným 
vyučováním matematiky a  přírodovědných 
předmětů projevili na  jaře žáci pátého ročníku. 
Do hodnocení uchazečů z pěti škol se započítá-
val výsledek SCIO testů z matematiky i obecných 

studijních předpokladů a  prospěch v  pololetí. 
Podle žebříčku sestaveného dle získaných bodů 
bylo ze 43 přihlášených do 6. třídy zařazeno 30 
nejúspěšnějších žáků. Od 1. září 2014 třídu vede 
Mgr. Miroslav Přichystal.

víceúčelové školní hřiště v novém
Během srpna a září se realizuje změna povrchu 
našeho školního hřiště. Díky podpoře vedení 
města a společnosti JUTA, a. s., budou žáci spor-
tovat na multifunkčním hřišti pokrytém umělým 
trávníkem. Kombinované lajnování umožní hrát 
kopanou, nohejbal, odbíjenou, přehazovanou, 
vybíjenou nebo i  tenis na  kvalitním a  bezpeč-
ném povrchu. Rozšíří se tak možnosti a výrazně 
zlepší podmínky pro zdravý pohyb venku. 
Hřiště využijeme pro výuku tělesné výchovy, 
hodiny sportovních her i  činnost zájmových 
kroužků.   

Mgr. Ivan Jugl
ředitel ZŠ Schulzovy sady

Ve středu 3. září 2014 ve 21:30 hod. jsme vyra-
zili autobusem od  budovy gymnázia. Zatímco 
jsme spali, projeli jsme celým Polskem. Po pře-
nocování v  litevské Marijampoli jsme navštívili 
Horu křížů u městečka Šiauliai. Další zastávky se 
konaly v lotyšských lázních Jurmala a v hlavním 
městě Riga, kde jsme nocovali.
V  sobotu večer jsme plni očekávání konečně 
dorazili do  Petrohradu, kde nás uvítal krásný 
hotel Moskva. Prvním bodem pestrého pro-
gramu byla v  neděli okružní jízda autobusem 
s  milou průvodkyní Jelenou, která nám dělala 
společnost po celou dobu pobytu.
Všem se velice líbil Jekatěrinský palác s Jantaro-
vou komnatou a parkem v Carském Selu (dnešní 
Puškin). V pondělí nás autobus s malou přestáv-
kou u Smolného kláštera dopravil do Petropav-
lovské pevnosti. Samozřejmě jsme nevynechali 
prohlídku Izakijevského chrámu. Obdivovali 
jsme také sochu Petra I., tzv. Měděného jezdce, 
který je symbolem Petrohradu. Nenechali jsme 
si ujít ani noční otevírání osvětlených mostů.
V  úterý jsme uctili památku obětí blokády 
Leningradu na Piskarjovském hřbitově. Neubrá-
nili jsme se slzám dojetí a smutku. Už veselejší 
bylo fotografování u křižníku Aurora a návštěva 
světoznámé galerie Ermitáž. Při samostatné pro-
cházce po Něvském prospektu jsme měli mož-
nost nahlédnout do chrámů Kazaňského a Spas 
na krovi.
Před rozloučením s  Petrohradem jsme zavítali 
k Finskému zálivu do Petrodvorců, které prosluly 

svými nádhernými fontánami.
Na zpáteční cestě jsme dvě noci strávili v Pskově 
a Vilniusu. Petrohrad nás nadchl a rádi bychom 
se tam vrátili.

Tereza Kazmirowská, Olga Škrabánková
studentky 3. C

Jako každý rok na  začátku září se žáci 8. třídy 
zúčastnili všesportovního kurzu v  autokempu 
Svatá Kateřina. Již cesta tam na  kolech byla 
vtipná a zábavná, a to díky brodům, které museli 
překonat. Při prostupu těžkým terénem se sku-
pina neztratila a zdárně dorazila do cíle. 
Čekal nás nádherný třídenní pobyt a  za  pod-
pory dokonalého podzimního slunce proběhly 
všechny naplánované aktivity – cyklistika 
v terénu, orientační závod s buzolou, kanoistický 
výcvik, slaňování a lezení na Slučích kamenech, 

střelba ze vzduchovek, sběr hub, večerní pro-
gram u  táboráku, hry na  hřišti (kopaná, ringo, 
přehazovaná), přátelení se zvířaty (lamy, opice, 
lev bílý, pávi, velbloud, ryby…). Všechny děti 
náročný program zvládly a s úsměvem a zážitky 
se vrátily domů. Akce se stala již tradičním zaha-
jovacím rituálem osmých tříd, které mohou 
s úsměvem vplout do nového školního roku.
 Mgr. Petr Novotný, Mgr. Vojtěch Hulík

učitelé  ZŠ  Podharť

Sportovní kurz Svatá Kateřina 2014

Účastníci zájezdu před sochou Měděného jezdce  
v Petrohradu.
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SKAUTSKÉ STŘEDISKo HLÁSÍ:
V  pátek 5. září proběhla 
na  zahradě u  skautské 
vily  zahradní skautská 
slavnost pořádaná k začí-
najícímu novému skaut-
skému roku a  pro nové 
zajemce o skauting.
Skautské středisko Zvičina připravilo 
pro nové zájemce, ale i  stávající skautky 
a  skauty, světlušky i  vlčata různá stano-
viště, kde se děti mohly projít po popruhu 
nataženém mezi stromy – slackline, 
zastřílely si do  terčů z  luku a  vzduchovky, 
zahrály si na hřišti ringo, mohly se houpat 
na  vysoké houpačce, vyrobily si zápich 
do květináče, nejmenší děti s maminkami 
z rodinného skautingu měly své stanoviště 
u indiánského tee-pee, kde prolézaly látko-
vým tunelem. 
Kdo měl chuť mohl si na ohni opéct buřty.  
Pro malé zájemce o skauting byly na infor-
mačních tabulích připraveny  fotky z  naší 
činnosti, jak ze schůzek, tak z našich táborů 
a  tam dostali i  informace o  jednotlivých 
oddílech a jejich schůzkách. Zde jsou časy 
konání schůzek našich oddílů, kam mohou 
případní zájemci přijít: 
3. oddíl – úterý od  16:30 do  18:00 hod.  
na  skautské vile v  Kotkově ulici (děti 
od  6 let), vodní skauti – pátek od  15:30 
do  17:00 hod. loděnice u  Pušova splavu 
(děti od 8 let), světlušky – pátek od 16:00 
do  17:30 hod na  skautské vile v  Kotkově 
ulici (děvčata od 6 let), rodinný skauting  
– středa, maminky pořádají výlety s dětmi  
(děti do  6 let), skautky –pátek od  16:30 
do  18:00 hod. na  skautské vile v  Kotkově 
ulici (děvčata od 11 let). 
Noví členové jsou vítáni.

Ing. Martin Stránský   

Užijte si malebný podzim v Zoo 
Dvůr Králové 
ZOO Dvůr Králové připravila v rámci oslav 
Mezinárodního dne zvířat akci pro 
domácí mazlíčky. Ve dnech 2.–5. října mají 
pejskové vstup do zoo zdarma. A je to letos 
i  poslední víkend, kdy mají návštěvníci 
možnost projet si Africké safari. 
V sobotu 25. 10. 2014 bude zahájen Týden 
duchů. Tato tradiční, zejména dětmi velmi 
oblíbená akce, potrvá do  neděle 2. 11.  
K  dispozici budou dýně i  pro návštěvníky, 
kteří si mohou vyřezat vlastního „ducha“, 
a  přispět tak sami ke  strašidelné atmosféře 
v  zoo. Vzhledem k  tomu, že Týden duchů 
probíhá v  době, kdy je sníženo vstupné. 
Pokladny však zůstanou otevřené do  18 
hod., aby si návštěvníci mohli svítící dýně 
prohlédnout a  vychutnat tajuplnou atmo-
sféru. Více na www.zoodvurkralove.cz. 

Jana Myslivečková, tisková mluvčí 

orientální večer  
v Hotelu Pod Zvičinou
Přijměte co nejsrdečnější pozvání na orien-
tální večer v Lázních pod Zvičinou. Budete 
se moci v sobotu 4. října od 17 hod. nechat 
unášet orientální hudbou, okouzlujícími 
tanečnicemi v  krásných kostýmech a  chy-
bět nebude ani obchůdek se šperky a ori-
entálním zbožím. Rezervace míst nutná.

Nancy Engelen, nancy@hotelpodzvicinou.cz

Běluňská expedice oslavila plnoletost
Během druhého zářijového víkendu se usku-
tečnilo další setkání táborníků I. běhu letního 
táboru Běluň a  jejich přátel z  královédvorské 
pionýrské skupiny J. Wolkera. Téměř 50 dětí 
a  dospělých se rozhodlo zúčastnit se akce 
Dobytí 13. hory. Letos jsme slavili s touto expe-
dicí 18. ročník, a proto můžeme s klidem říci, že 
je to tradiční akce jako hrom. I když nám pěkné 
počasí vydrželo jen částečně, my jsme se nedali 
a 13. horu dobývali. A jak to dopadlo? 
No samozřejmě se nám to podařilo. 
Společnými silami jsme překonávali různé 
lanové disciplíny, které byly náročné i pro ty nej-
silnější z nás. Lezli jsme do 10metrových výšek 
jištěni v sedáku, přelézali klády, prolézali kruhy, 
kouleli se po  sítích, plazili po  lanech – to vše 
pod dozorem našich kvalifikovaných vedoucích. 

Na poslední hoře, té třinácté, jsme se setkali se 
svými soupeři a  bojovali jsme, co nám síly sta-
čily. Snaha obsadit to nejlepší místo posunovala 
všechna soutěžní družstva kupředu. Nakonec 
každý obdržel pamětní medaili, sladkosti a další 
krásné ceny. A  samozřejmě jsme si odnesli, 
kromě odměn i  namožené svaly, ti šikovnější 
z nás modřiny a především mnoho nezapome-
nutelných zážitků s kamarády.
U  ohně jsme si zpívali, opekli buřtíky, zavzpo-
mínali na letní tábor a vymýšleli jsme další akce, 
které společně podnikneme. Další běluňská 
akce je za  námi a  můžeme na  100 % říci, že to 
byla bomba! Už teď se těšíme, až se zase všichni 
sejdeme! Ahoooooj!!!

Josef (Chosé) Mádle

…tak tohle byl přesně ten svět, o  kterém člověk 
sní…
„Všechno to začalo dost zvláštně. Ještě jsme 
se po  příjezdu ani nestačili rozkoukat a  už nás 
všechny hnali do nějakého tunelu. Dostali jsme 
dýchací roušku a spoustu pokynů, které jsme ani 
nestačili vnímat. Všude byl hrozný hluk a zmatek 
a jediné, na co si v ten moment vzpomínám, byl 
řev vojenského důstojníka, který se neskutečně 
rozčiloval nad tím, co že na  jeho vesmírné lodi 
pohledává banda dětiček.
No jo, někdo to parádně zvoral, takže místo vědec-
kého týmu jsme si to na Jívkandoru šupajdili my. 
Pěknej mazec, však z toho ten voják také málem 
zešedivěl, když si představil, jak jeho vědátoři si 
místo nás opékají buřty v táboře na Jívce. Ale co 
pak my jsme mohli za to, že si někdo spletl Jívku 
s Jívkandorou? My neměli ani tušení, že Pandora 
fakt existovala a že z ní zbyla už jen nepatrná část, 
a to zrovna ta, na kterou jsme se právě rychlostí 
světla řítili. Neměli jsme na výběr ani my ani ten 
důstojník. Pokud jsme se chtěli ještě někdy vrátit 
zpátky na Zem k maminkám a tatínkům, museli 
jsme zachránit Jívkandoru a obnovit tok zázračné 
energie, která tam udržuje vše živé. Bez této ener-
gie nebylo cesty zpátky. Dostali jsme se do pěkné 
šlamastiky, ale kdo mohl tušit, co nás na Jívkan-
doře ještě všechno čeká…
Nešlo jen o to přežít, museli jsme se stát součástí 
toho překrásného světa a cítit jej na plno. Připra-
vili jsme své avatary a smísili svou DNA s jejich 

a když se člověk probudil, začal vnímat všechny 
ty nové možnosti, které se před ním otevíraly.
Během pár dní byla naše těla silnější a zdatnější, 
neboť jsme se neustále zdokonalovali při různých 
hrách a  soutěžích. Nebezpečné prostředí Jív-
kandorské džungle bystřilo naše smysly a my se 
postupně přizpůsobili. Místní domorodci nebyli 
zprvu příliš přátelsky nakloněni, ale podařilo se 
nám je přesvědčit o  našich dobrých úmyslech, 
a  tak nám dovolili, abychom pomohli zachránit 
jejich Strom duší. Všechny čtyři kmeny Navi, které 
na  Jívkandoře zbyly, se sjednotily a  společnými 
silami se tak podařilo obnovit tok vzácné energie 
a přivést jej až ke kořenům Stromu duší.
Asi by se nám to nepodařilo, nebýt silného 
pouta přátelství, které nás na Jívkandoře drželo 
všechny pohromadě. Díky tomu vyslyšela Eywa 
naše přání.
Jívkandora je zachráněná a  s  ní celý ten neo-
byčejný svět. My se museli vrátit zase domů, 
ale když chci, tak přivřu oči a  otevřu naplno 
své srdce. Pak ji slyším, vidím i  cítím. Vzpomí-
nám na  tu nádhernou přírodu, pohodu tep-
lých letních dnů, praskání táborového ohně 
a na všechny pěkné okamžiky, které jsme prožili. 
Uchovávám si tu vzpomínku hluboko v  srdci, 
a kdo ví, třeba se ještě někdy podívám tam, kde 
člověk zří. “
 ... a mně se ten sen vyplnil.

Sylvie Černotová, Dis.
DDM Jednička

Letní tábor v Jívce – Avataři aneb 
jak jsme zachránili Jívkandoru   

Babí léto
Než jsme se nadáli, skončilo léto a s ním prázd-
niny. Návrat do  školy ale neznamená konec 
zábavy a  hezkých dní. Právě naopak. Žáci se 
opět setkávají se svými kamarády i  paní uči-
telkou. Společně poznávají spoustu nového 
a zažívají plno dobrodružství. V přírodě můžeme 
během babího léta pozorovat volně se vznášející 
pavučiny drobných pavouků. Když nastal u nás, 
v  Základní škole a  Praktické škole Přemyslova 
479, první den nového školního roku – 1. září 
2014, měla jsem trému. Přijdou noví prvňáčci. 
Jak se jim bude líbit v  naší škole? Jsem dosta-
tečně připravena odpovědět jim na  všechny 
otázky? Tréma mě ovšem přešla, když jsem 
viděla ty radostné tváře plné očekávání. Při 

první hodině mě zneklidňovalo, když nastalo 
ticho a  já si nebyla jista, jak dál. Děti však byly 
rády, že pracují, přemýšlí a  mají někoho, kdo 
poslouchá, reaguje, ale neruší. Když jsem to 
pochopila, ulevilo se mi a učila jsem se rozezná-
vat, kdy mám být zticha, protože přemýšlí, a kdy 
mám mluvit, protože děti potřebují nový impuls 
a navázat nit. Dost však slov a radostně do nové 
práce, nebude jí málo. Přeji proto tímto všem žá-
kům a rodičům Základní školy a Praktické školy 
mnoho radostných chvil během nového škol-
ního roku. Vždyť přeci návrat do  školních lavic 
neznamená konec zábavy a hezkých dní.

Mgr. Lenka Podrazilová
ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem
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Hledáme nové hokejisty
Oddíl ledního hokeje HC Dvůr Králové nad 
Labem pořádá nábor žáků mateřských škol 
a  nižších ročníků základních škol. První 
trénink školy bruslení se uskuteční v úterý 
7. října 2014 na  našem zimním stadionu 
od  15:15 hod. Kromě vhodného sportov-
ního oblečení a bruslí jsou nutné rukavice 
a přilba (i cyklistická). Další tréninky budou 
jednou až dvakrát týdně podle rozvrhu 
zimního stadionu. Šikovné děti mohou 
brzy aktivně hrát lední hokej. Nejmladší 
hokejisté již mají svou pravidelnou kraj-
skou soutěž v podobě minihokeje, který se 
hraje na šířku ledové plochy.

Vladimír Hušek

TJ  Sokol Lipnice zahajuje 
cvičební rok
Vyhlášení pravidelných cvičebních hodin:
Děti a rodiče út  17:00–18:00
Předškolní děti  po  16:00–17:00
Žactvo  út  18:00–19:00
Dorostenci a muži  pá  17:00–18:30
Ženy – aerobik čt  18:30–19:30
Ženy – rytmické cvičení   st  18:45–19:45
Ženy – břišní tance  pá 18:45–19:45
Ženy – zdravotní tělocvik  po  18:45–19:45
Cvičební rok zahajujeme v  sobotu 
04.10.2014 ve 14:00 hod na hřišti v Lipnici, 
kde bude pro děti nachystaný soutěžní 
a zábavný program. 

Blanka Porcalová 

Přijďte rozšířit úspěšné řady 
karatistů
Sportovní klub Shotokan Karate Do  Dvůr 
Králové pořádá nábor nových členů 
ve  věku od  7 let přičemž horní věková 
hranice není omezena. Tréninky probíhají 
2× týdně v  tělocvičně ZŠ Komenského 
ve Dvoře Králové, a  to v pondělí od 16:30 
do 17:30 a v pátek od 16:00 do 17:00 hod. 
Hlavním trenérem je Petr Kocmánek, nosi-
tel mistrovského stupně 4. dan, absolvent 
Fakulty tělesné výchovy a  sportu Univer-
zity Karlovy v Praze, současně působící jako 
lektor trenérů královéhradeckého a pardu-
bického kraje a zkušební komisař Českého 
svazu karate. Dále oddíl disponuje dalšími 
9 kvalifikovanými trenéry. 
Více na http://karatedo.dknl.net.

Defibrilátor jako pomocník při 
záchraně života
Nový automatizovaný externí defibrilátor 
pořídilo město Dvůr Králové nad Labem 
na místní zimní stadion. Přístroj slouží jako 
pomocník k  poskytnutí první pomoci při 
náhlé akutní srdeční příhodě, a  to i  pro 
laiky. V  příštím roce bude toto zařízení 
zakoupeno i na Tyršovo koupaliště. 
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Sokolští atleti na Evropských 
atletických hrách
Také v  letošním roce vyslal atletický oddíl Sokola 
Dvůr Králové n. L. dvanáctku závodníků, aby oku-
sili atmosféru neoficiálního mistrovství Evropy pro 
žactvo do 15 let.

V letošním 9. ročníku startovalo 1 200 závodníků 
z  dvanácti zemí Evropy, a  tak konkurence byla 
veliká.
Celá akce byla jako vždy zahájena slavnostním 
nástupem sportovních oddílů. Kromě oficialit si 
všichni užili ohňovou show a krásný ohňostroj.
Závodníci věděli, že uspět na těchto hrách bude 
velmi těžké, přesto se velmi snažili podat dobrý 
výkon. Janě Holubcové se podařilo postoupit 
do finále dálky, finále A na 100 m (16,12 s) pře-
kážek a finále B na 60 m. Jana podala perfektní 
výkon, když zaběhla překážky za 16,32 s a skon-
čila těsně o 0,09 s na 4. místě. V dálce vyrovnala 
svoje maximum 4,94 cm a skončila 6. S. Erbenová 
skončila ve skoku dalekém na 13. místě ze 123 zá- 
vodnic, ve  skoku vysokém si vylepšila osobní 

maximum na  129 cm a  skončila na  krásném  
5. místě. E. Špatenková postoupila do  finále 
hodu oštěpem, s  výkonem 28,75 skončila na   
7. místě. N. Erben skončil v oštěpu na 13. místě 
výkonem 28,83 cm. V. Hojný si vylepšil svůj 
výkon v  dálce na  508 cm a  skončil ve  finále  
B na 7. místě.
Také další závodníci si vylepšili svá osobní 
maxima. A  jak už to ve  sportu bývá, byly 
i nezdary. Přesto si všechny děti zaslouží za své 
výkony uznání. Velké uznání si zaslouží pře-
devším ti, kteří nastoupili k  závodu dva dny 
po finále OVOV a den po krajském přeboru, což 
nebyla právě ideální kombinace.
Evropské atletické hry přinesly všem mnoho 
sportovních zážitků, z  nichž k  největším patřil 
světový rekord mladšího žáka z Maďarska, který 
zaběhl 60 m za 7,24 s.
Již nyní se těšíme na 10. ročník tohoto mistrov-
ství, kterého se rádi zúčastníme.

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

Filip Vlček vybojoval v republikovém finále 
OVOV bronz
V  prvním školním týdnu odcestovalo do  Prahy 
13 reprezentantů města Dvůr Králové n. L. 
na republikové finále Odznaku zdatnosti olym-
pijských vítězů (OVOV). Letos se do  finále pro-
bojovalo 7 zástupců ZŠ Schulzovy sady a  po   
3 zástupcích ze ZŠ Strž a ze Sokola Dvůr Králové.
Už samotné zahájení celé akce bylo pro všechny 
obrovským zážitkem. Děti totiž tvořily na ploše 
živé olympijské kruhy. Zahájení se zúčastnila 
celá řada osobností z politiky i ze sportu. Děti ze 
ZŠ Schulzovy sady přijel podpořit ředitel školy 
Mgr. Ivan Jugl.
Děti od  začátku bojovaly ze všech sil. Konku-
rence byla obrovská, v  některých kategoriích 
bylo až 130 závodníků. Přesto se královédvor-
ským dařilo. Sestry Jana a  Kateřina Holub-
covy zvítězily v běhu na 60 m, sestry Sovákovy 
ovládly závod v běhu na 1000 m, Nela Sováková 
byla druhá v  medicinbalu, J. Holubcová byla 
druhá v  míčku, K. Holubcová a  Sára Erbenová 
vyhrály dálku, Filip Vlček, Kristián Hráský a Jakub 
Grus převedli skvělý výkon v klicích. F. Vlček zís-
kal plaketu za nejvíc provedených kliků za dvě 
minuty – bylo jich 126!
Závod nejlépe vyšel F. Vlčkovi, kterému se 
podařilo po  roce opět vybojovat medaili, ten-
tokrát bronzovou. Skvělých umístění dosáhly 
sestry Holubcovy a  S. Erbenová, které skončily 
na  výborných pátých místech, 7. místo získal  
J. Grus, 10. a 14. místo obsadily sestry Sovákovy, 
12. místo K. Hráský. Neztratili se však ani další 
naši závodníci O. Schreiber, J. Flégl, O. Vítek,  
M. Fišerová a D. Horníková.

Kromě skvělých sportovních výsledků si děti 
odnesly novou motivaci do  závodění a  také 
krásné zážitky ze setkání se sportovními legen-
dami v čele s 92letou oštěpařkou Danou Zátop-
kovou, Věrou Čáslavskou a  v  neposlední řadě 
s  duchovními otci celého projektu Robertem 
Změlíkem a Romanem Šebrlem.

Mgr. Pavlína Špatenková
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Filmy, knihy a aktuální dění ovlivňují téma letních táborů. Ačkoliv jeden z táborů pořádaných 
Domem dětí a mládeže Jednička se konal již v červenci, jeho atmosféra nasátá fantastičnem 
byla tak silná, že rozhodně stojí za to si na str. 10 přečíst o jeho průběhu. 

Foto:  archiv DDM Jednička

Skupina kmenů, špalků a velkých větví částečně zakopaných v zemi tvoří nové brouko-
viště v parku Schulzovy sady. Vhodné životní podmínky zde najdou běžné, ale i ohrožené 
druhy některého hmyzu.  Součástí tohoto ekologického prvku bude i vřesoviště a květnatá 
louka pro motýly.  Foto: TSm

Ve  středu 17. září zavítala do  Domova důchodců ve  Dvoře Králové and Labem autorka 
nejen u seniorů oblíbených knížek Ivanka Devátá. Pro tuto spisovatelku a herečku připra-
vili obyvatelé domu nejen dobroty, ale také přátelskou atmosféru. Více na str. 5. 

Foto: archiv domova důchodců

Tradiční všesportovní kurz v kempu Svatá Kateřina zahájili žáci 8. třídy ZŠ Podharť dojez-
dem od budovy školy do místa konání vlastními silami – na kolech. Více na str. 9.

Foto: archiv ZŠ Podharť

V neděli 28. září jsme si připomněli 140 let od slavnostního otevření Hankova domu kon-
certem, na  kterém se představil 55členný Police Symphony Orchestra složený především 
z mladých lidí z Náchodska. Pohlednici vydanou k tomuto kulatému výročí si lze  vyzvednout 
v městském informačním centru (náhled na str. 2 přílohy KdeCo) Foto: K. Sekyrková

V sobotu 27. září se za krásného podzimního počasí prezentovaly na náměstí TGM spolky 
a organizace působící ve Dvoře Králové nad Labem v rámci Dne spolků. Nechybělo ani fol-
kové vystoupení žákyň tanečního oboru ZUŠ R. A. Dvorského v místních krojích, které zapůj-
čil Hankův dům.  Foto: K. Sekyrková

V  sálku městské knihovny Slavoj se koná již jen do  3. října interaktivní výstava iQparku 
Liberec, která nabízí k zábavě a procvičení hlavolamy, optické klamy a logické hádanky. 
Nechybí ani obrovský ježek v kleci či známé zavazování tkaniček pomocí kleští. Výstava je 
určena pro děti i dospělé. Vstupné děti 15 Kč, dospělí 30 Kč.  Foto: K. Sekyrková

V neděli 14. září 2014 se v kostele sv. Jana Křtitele konal koncert s premiérou skladby Jiřího 
Temla (na snímku vpravo). Premiéru provedl Královédvorský chrámový sbor pod vedením 
sbormistra Víta Havlíčka.  Foto: Luděk Tureček


