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DVORSKÁ „žuMELÁž“ JAKO příKLAD pRO OSTATNí MěSTA

Letos na U3V ve Dvoře Králové n. L. promovalo 17 studentů starších 55 let Foto: J. Zahradník

Ve  čtvrtek 28.06.2012 byla podepsána dohoda 
o  narovnání, která vyřešila nepřehlednou situaci 
v  placení vodného a  stočného ve  Dvoře mezi 
městem a  společností VaK Dvůr Králové nad 
Labem, spol. s r.o. 
Několik let táhnoucí se spory o výši nájemného 
a  plateb za  čištění odpadních vod jsou 
tímto ukončeny. Obě strany k  tomuto kroku 
a  k  objasnění celé situace připravily níže 
zveřejněné společné prohlášení. Budoucí 
provozování vodohospodářské sítě bude řešit 
smlouva o  provozování vodohospodářského 
majetku uzavřená mezi městem a  společností 
Městské vodovody a  kanalizace Dvůr Králové 
nad Labem, s.r.o.

V úterý 19. června 2012 se v prostorách pražského 
Evropského domu konal informační seminář pro 
žadatele o podporu projektů partnerské spolupráce 
měst a obcí financovaných z programu Evropa pro 
občany. 
V  rámci semináře byly prezentovány úspěšné 
projekty podpořené v  předchozích letech. 
Na  seminář byly pozvány i  členky Sdružení 
pro spolupráci se zahraničím z  našeho města 
Zuzana Čermáková a Mgr. Kateřina Hojná, které 
doprovodil místostarosta Mgr.  Dušan Kubica. 
Jmenovaní seznámili účastníky s činností sdružení 
a podělili se o praktické zkušenosti s podáváním 
žádostí o  grant a  realizací projektů. Představili 
svůj úspěšný projekt „Poznáváme život v  EU“, 
v  jehož rámci přijedou v  září do  Dvora Králové 

zástupci partnerských měst – francouzského 
Verneuil-en-Halatte a  italského Piegaro. Tato 
„jumelage, gemelagio“, česky „žumeláž“ – tedy 
partnerství, probíhá právě s  finanční podporou 
výše zmíněného programu.
Ukázky spolupráce i možnosti grantu byly vedeny 
interaktivní formou. Dokladem užitečnosti 
tohoto setkání byl vysoký počet konkrétních 
dotazů od  zástupců měst a  obcí, kteří by rádi 
uspěli při podávání žádostí o grant z příslušného 
programu. Seminář byl pořádán ve  spolupráci 
Národního kontaktního místa programu Evropa 
pro občany a Svazu měst a obcí ČR.

Zuzana Čermáková
ředitelka Hankova domu

SLAVNOSTNí pROMOCE STuDENTŮ uNIVERzITY TřETíhO VěKu
Vzdělávání seniorů, tzv. „univerzita třetího věku“ 
(U3V), je aktivita s  již více než dvacetiletou histo-
rií. V současné době probíhá v různých podobách 
na  téměř všech českých vysokých školách. K  této 
tradici se přidala i  Vysoká škola podnikání, a.s., 
Ostrava, která má ve Dvoře Králové své konzultač-
ní středisko. 
V červnu 2012 bylo slavnostně zakončeno pro-
mocí studentů dvouleté studium pro seniory. 
Studium se uskutečnilo díky finanční podpoře 
města Dvůr Králové nad Labem, které hradilo 
část nákladů za seniory, a podpoře střední ško-
ly informatiky a  služeb, která poskytla zdarma 
prostory pro výuku. 

Studium bylo rozděleno do 4 semestrů. Studenti 
měli možnost rozšířit své znalosti v  počítačové 
gramotnosti, zdokonalit se v  anglickém jazyce, 
získat znalosti v oblasti práva a psychologie. Vý-
uka v roce 2010 byla zahájena imatrikulací se 34 
studenty s  trvalým bydlištěm ve  Dvoře Králové 
n. L. Osvědčení za absolvování všech čtyř kurzů 
univerzity získalo 17 studentů. 
V případě dostatečného zájmu se bude v této po-
čaté tradici vzdělávání seniorů i nadále pokračo-
vat. Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese: 
vsp@ssis.cz. 

Monika Štodtová 
vedoucí KS VŠP, a.s., Dvůr Králové n.L.

SpOLEČNÉ pROhLÁšENí 
města Dvůr Králové nad Labem 
a společnosti VODOVODY A KANALI-
ZACE Dvůr Králové n. L., spol. s r.o.
I. prohlášení o uzavření dohody o na-
rovnání
Ve  snaze narovnat sporná a  pochybná práva 
a  tím odstranit všechny dlouhotrvající spory 
mezi městem a VaK, jež jsou předmětem soud-
ních či jiných řízení, a dále též s cílem 
a) ochránit odběratele využívající vodárenskou 
infrastrukturu před negativními následky sporů 
mezi městem a VaK,
b) předejít dalším nákladům spojeným s pokra-
čováním takových řízení či řízení, ke kterým by 
následkem těchto sporů v  budoucnu mohlo 
dojít, když pravomocné rozhodnutí ve  všech 
probíhajících řízeních nelze v  nejbližší době 
očekávat,
c) umožnit řádný a  nerušený provoz vodáren-
ské infrastruktury městem k  tomu zřízeným 
subjektem, tj. společností Městské vodovody 
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., IČ: 
288 18 334, se sídlem Raisova 1032, Dvůr Králo-
vé nad Labem, PSČ 544 01 (dále též jako „měst-
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„RYChLOpAS“ NENí pLNOu NÁhRADOu zA KLASICKý pAS

pRODEJ VOLNýCh bYTŮ fORMOu ObÁLKOVÉ METODY

Někteří zájemci o vycestování do zahraničí se snaží 
na  poslední chvíli získat platné cestovní doklady. 
Tzv. „rychlopasy“ bývají dle dohody s  pracovnicí 
na  úseku cestovních dokladů zhotoveny většinou 
do 2 dnů, ale mají kratší dobu platnosti a zaplatíte 
vyšší správní poplatek.
Správní poplatek činí 1  500 Kč pro osoby starší 
15 let a  1  000 Kč pro děti do  15 let. Platnost 
„rychlopasu“ je 6 měsíců, což je pro některé 
země málo. Je nutné si ověřit, zda cílová země 
vaší dovolené nepatří mezi státy, které požadují 
minimální platnost cestovního pasu delší než 6 
měsíců. V takovém případě by pro vás „rychlopas“ 
nebyl řešením. 
Potřebné informace o  podmínkách vstupu 
a pobytu na území vybraných států (např. vízum 
a  požadovaná minimální platnost cestovního 

dokladu) naleznete na  stránkách ministerstva 
zahraničních věcí (www.mzv.cz), včetně seznamu 
a kontaktních údajů jednotlivých zastupitelských 
úřadů. Pokud v dané zemi mimo Evropskou unii 
nemá Česká republika zastupitelský úřad, mohou 
se občané České republiky s  žádostí o  pomoc 
obrátit též na  kterýkoliv zastupitelský úřad 
členského státu EU.
Připomínáme, že zapisování dětí do  cestovních 
dokladů rodičů bylo zrušeno. Od 27. 06. 2012 musí 
mít dítě svůj vlastní cestovní pas. V případě cesty 
do zemí EU lze jako cestovní doklad použít platný 
občanský průkaz, který se od 01. 01. 2012 vydává 
i pro děti s platností 5 let.

Ing. Eva Ježková
vedoucí odboru VVS

Rekonstrukce jednotky intenzivní péče (JIP) Městské 
nemocnice ve  Dvoře Králové nad Labem začala 
2. července 2012. Dvorská „jipka“ je přemístěna 
na místní chirurgii do začátku letošního srpna, kdy 
budou opravené prostory JIP předány k užívání.
„Jednotka intenzivní péče bude mít díky 
rekonstrukci centrální rozvod kyslíku, lůžka 
pacientů budou umístěna ve větším soukromí. 
Ošetřující budou mít k  pacientům lepší 
přístup. Při práci s defibrilátory či resuscitátory 
neměli dosud zdravotníci pro práci dostatek 
místa. Celkově se zlepší hygienické podmínky 
pracoviště, které je pro nemocnici velice 
potřebné,“ popsala výhody modernizace hlavní 
sestra dvorské nemocnice Jana Holanová.
Od  loňského léta slouží v  půdních prostorách 
dvorské nemocnice lékařům a  sestrám 

nové šatny a  lékařské pokoje. Na  podzim se 
zrekonstruovala oddělení urologie a  vstup 
na oddělení následné péče. Během posledního 
roku se ve  dvorské nemocnici proinvestovalo 
bezmála 7 milionů korun. Za  rekonstrukci JIP 
zaplatí Královéhradecký kraj 2,5 milionu korun.
Městská nemocnice Dvůr Králové nad 
Labem se stala součástí Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje v  roce 
2005. V  nemocnici pacientům slouží interní, 
chirurgické a  urologické oddělení, ARO 
a oddělení následné péče. Působí zde pracoviště 
CT, ultrazvuk a rentgen. 
Nemocnice nabízí svým pacientům celkem 166 
lůžek. 

Imrich Dioszegi 
Královéhradecký kraj

Město Dvůr Králové nad Labem zveřejnilo 
na  úřední desce MěÚ další nabídky na  prodej  
volných bytových jednotek v majetku města, a to 
formou obálkové metody. 
Aktuálně nabízíme k  prodeji touto formou 
dalších 7 volných bytů. Využijte  šanci získat volný 
byt do  osobního vlastnictví za  výhodnou cenu! 
Minimální nabídková cena je stanovena podle 
ceny bytu dle znaleckého posudku a pořizovacích 
nákladů. Opět se jedná o byty v domech, kde byl 
již v  minulosti zahájen prodej bytů stávajícím 
nájemníkům. 
Zájemci o  odkoupení uvedených bytů mohou 
své nabídky doručit na  předepsaném formuláři 
do  09.08.2012 do  13.00 hodin na  podatelnu 
MěÚ. Otevírání obálek proběhne dne 13.08.2012  
komisí pro otevírání obálek, schválenou radou 
města. Otevírání obálek mohou být přítomni 
jejich odesílatelé, přesná hodina otevírání obálek 
je na  jednotlivých zveřejněných záměrech. 
Následně dojde k  vyhodnocení nabídek 
a  v  případě, že bude více stejných nejvyšších 
nabídek, rozhodne o  vítězi další kolo, které se 

uskuteční do  týdne od  vyhodnocení nabídek 
prvního kola. Vítěz obdrží protokol o  výsledku 
řízení a  následně s  ním bude sepsána kupní 
smlouva.  Prodej bytové jednotky podléhá 
schválení v radě města a následně v zastupitelstvu 
města. Částka uhrazená jako „kauce“ bude 
započtena oproti celkové kupní ceně a  zbylou 
část kupní ceny je nutné uhradit nejpozději 
do  90 dnů od  vyrozumění žadatele o  výsledku 
výběrového řízení. Nedojde-li k zaplacení kupní 
ceny včas, právo uzavřít kupní smlouvu zaniká 
a  uhrazená kauce propadá ve  prospěch města 
Dvůr Králové jako smluvní pokuta. 
Podmínky účasti jsou součástí dokumentu 
na  úřední desce. Předepsaný formulář si lze 
nechat okopírovat v  městském informačním 
centru nebo stáhnout na stránkách www.mudk.
cz. S  případnými dotazy se obracejte na  odbor 
rozvoje, investic a majetku města buď osobně – 
v 1. patře čp. 35, náměstí T. G. Masaryka, či na tel. 
499 318 147, e-mail: palachova.jitka@mudk.cz.

Jitka Palachová
odbor RIM

číslo bytu ulice výměra 
v m2

umístění velikost kauce v Kč nabídková cena 
v Kč

1902/42 nábř. Benešovo 49,40 IV. NP 1+1 34.200 682.516

1068/11 nábř. Benešovo 53,60 I. NP 2+1 41.300 825.330

511/22 Tylova 57,40 II. NP 2+1 32.800 656.225

1988/12 nábř. Benešovo 52,20 I. NP 2+1 31.800 636.908

1988/32 nábř. Benešovo 50,80 III. NP 2+1 31.000 620.699

1989/13 nábř. Benešovo 22,40 I. NP 0+1 12.900 257.082

1989/21 nábř. Benešovo 50,40 II. NP 2+1 30.700 613.348

ské VaK“), který by městu mimo jiné umožnil 
plně realizovat svá práva a  oprávněné zájmy 
vycházející a založené vlastnictvím vodárenské 
infrastruktury ve  vztahu k  čistírně odpadních 
vod ve Dvoře, především pak vůči jejímu vlast-
níku a  provozovateli, a  to mimo jiné v  rámci 
soudních sporů města týkajících se čistírny 
odpadních vod, či umožnil městu se ucházet 
o získání dotace z evropských fondů související 
s nezbytně prováděnou a finančně nákladnou 
renovací vodárenské infrastruktury nacházející 
se ve vlastnictví města, 
si město a VaK dovolují sdělit, že dnešního dne, 
tj. 28. června 2012, uzavřely dohodu o narovná-
ní (dále též jako „dohoda“).

II. prohlášení o stanovení přechodného 
období 
V  souvislosti s  možností řádného naplnění 
dohody, spočívající mj. v  předání vodárenské 
infrastruktury společností VaK zpět městu, kte-
ré ji následně předá k  zajištění jejího řádného 
provozu městským VaK, si město a  VaK tímto 
dovolují sdělit, že z  důvodů nezbytnosti zajiš-
tění řádných dodávek pitné vody a  odvádění 
odpadních vod v období trvajícím od dne uza-
vření dohody do okamžiku předání vodárenské 
infrastruktury městským VaK společně vyhlašu-
jí přechodné období trvající právě od uzavření 
dohody do  okamžiku předání vodárenské in-
frastruktury městským VaK (dále též jako „pře-
chodné období“). O  ukončení přechodného 
období budou odběratelé předem informová-
ni. Ukončení přechodného období se předpo-
kládá v měsíci září 2012.

III. prohlášení určené řádně platícím 
odběratelům
V  souladu s  dohodou si město a  VaK dovolují 
požádat odběratele, kteří dosud hradili vodné 
a stočné městu, aby tak činili po dobu přechod-
ného období i nadále. V souladu s dohodou si 
město a VaK dále dovolují požádat odběratele, 
kteří dosud hradili vodné a stočné VaK, aby tak 
činili po  dobu přechodného období i  nadále. 
Pokud dojde k  naplnění dohody a  k  předání 
vodárenské infrastruktury městským VaK, bude 
o tom město a VaK odběratele veřejně informo-
vat a ode dne předání pak budou všichni odbě-
ratelé povinni hradit cenu vodného a stočného 
nadále městským VaK.  

IV. prohlášení určené neplatícím odbě-
ratelům
Město a VaK společně prohlašují, že odběrate-
lé, kteří v období trvajícím ode dne 01.04.2010 
do  okamžiku ukončení přechodného obdo-
bí neuhradili či neuhradí své závazky z  titulu 
úhrady ceny vodného a stočného ani městu ani 
společnosti VaK, jsou povinni uhradit tyto své 
závazky městu. Podle dohody města a  VaK je 
město vůči odběratelům, kteří povinnost uve-
denou v  předchozí větě nesplní dobrovolně, 
oprávněno provést veškeré kroky k  vymáhání 
takovéhoto dlužného vodného a  stočného. 
Společnost VaK poskytne městu součinnost 
pro případ soudního sporu mezi městem a ta-
kovým odběratelem – dlužníkem k  tomu, aby 
město mohlo takový dluh řádně vymoci.

V. prohlášení určené všem odběratelům
Město a VaK si dovolují sdělit, že v případě, po-
kud jejich postup předcházející uzavření doho-
dy způsobil na straně odběratelů jakékoli kom-
plikace, se město i VaK omlouvají. V souvislosti 
s tím si dovolují sdělit, že postupovaly-li město 
a  VaK před uzavřením dohody v  rámci svého 
vztahu jakkoli, činily tak vždy s nejlepším vědo-
mím, přesvědčeni o správnosti a oprávněnosti 
takového svého postupu s ohledem na všech-
ny v daném čase a místě dostupné skutečnosti, 
o  jeho souladu s právem a zásadami právního 
demokratického státu s tím, že takovéto kroky 
byly vždy činěny v nejlepší víře v to, že město či 
VaK jsou oprávněný takovýto postup realizovat. 

 Mgr. Edita Vaňková, starostka 
město Dvůr Králové nad Labem

a  Ing. Zdeněk Kouba, jednatel
VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L., spol. s r.o.

NOVÁ „JIpKA“ buDE SLOužIT JIž NA zAČÁTKu SRpNA
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TEChNICKÉ SLužbY INfORMuJí 
Vzhledem k  množícím se případům nepovolených 
umístění reklamních zařízení, kontejnerů, lešení atd. 
vám připomínáme povinnosti vyplývající ze zákona 
o pozemních komunikací. 

Obecné užívání
Každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně 
obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou 
určeny. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu 
a dopravně technickému stavu komunikace, jak 
je dáno ze zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zakázáno je znečišťovat nebo poškozovat 

pozemní komunikace a  jejich součásti 
a  příslušenství. Dále je zakázáno např.: 
odstraňovat, zakrývat, poškozovat a pozměňovat 
dopravní značení nebo na nich cokoli umisťovat, 
vypouštět vodu, splašky nebo jiné tekuté 
odpady, odstavovat silniční vozidlo, které je trvale 
nezpůsobilé k provozu a není opatřeno SPZ nebo 
které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé 
k provozu (vrak), atd.
Porušení některé z  těchto povinností je 
přestupkem fyzické osoby nebo správním 
deliktem právnické a  podnikající fyzické osoby, 
za které hrozí pokuta až do výše 300.000 Kč.

zvláštní užívání
Pokud má být užita silnice či místní komunikace 
neobvyklým způsobem nebo k  jiným účelům, 
než pro který je určena, je každý povinen zažádat 
o  povolení zvláštního užívání příslušný silniční 
správní úřad. Jedná se o následující případy:
• umisťování a provozování reklamních poutačů
• umisťování, skládání, nakládání věcí nebo 

materiálu (staveniště, skládka stavebních 
hmot, kontejner, lešení)

• provádění stavebních prací
• zřizování vyhrazeného parkování
• zřizování a provoz stánků či jiných přenosných 

prodejních zařízení
• umisťování inženýrských sítí a  jiných 

nadzemních či podzemních zařízení v silničním 
pozemku nebo na něm 

• pořádání sportovních, kulturních, 
náboženských, zábavných a  podobných akcí, 
jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost 
nebo plynulost silničního provozu

• výjimečné užití samojízdnými stroji 
a  přípojnými vozidly traktorů, které nemají 
schválenou technickou způsobilost, dle 
zvláštního předpisu

Žádosti je možno v  elektronické podobě 
stáhnout na  stránkách města v  sekci Radnice, 
Dokumenty a  formuláře, Odbor dopravy 
a silničního hospodářství. 
K  žádosti o  povolení zvláštního užívání žadatel 
doloží souhlas vlastníka dotčené pozemní 
komunikace, a může- li být ovlivněna či ohrožena 
bezpečnost provozu, i  souhlas příslušného 
orgánu Dopravního inspektorátu v Trutnově.
Žadatel vyplněnou žádost podá na  podatelnu 
městského úřadu nebo ji zašle poštou minimálně 
30 dnů před plánovanou akcí.

Lenka Brůnová, Dis., ODP

I KONTEJNER NA ChODNíKu VYžADuJE zVLÁšTNí užíVÁNí

Středisko správy 
komunikací
Byly provedeny další 
výspravy výtluků 
v  ulicích: Nerudova, 
Nedbalova, Riegerova, 
R o o s e v e l t o v a , 
Č e l a k o v s k é h o , 
Zborovská a  na  Rašínově náměstí. Zároveň 
jsme završili renovace komunikací Palackého 
a  nám. Republiky, kde již dodavatelské firmy 
instalují nová dopravní značení. Dokončili jsme 
další úsek renovace chodníku v  Rooseveltově 
a  některé opravy okrajových neasfaltovaných 
komunikací, jako například v ulici Na Lukách.
Na  řadě míst města, jako je ul. Rooseveltova, 
Seifertova, Krkonošská (pod hřbitovem), 
Riegrova a  Rokycanova, jsme opravovali 
dešťové vpusti, které byly v  havarijním stavu. 
Znovu jsme opravili altán v Schulzových sadech 
a  doufáme, že v  této podobě vydrží i  nadále. 
Věříme, že jste si také všimli renovace zábradlí 
a autobusových zastávek ve městě.  Jako zatím 
poslední byly natřeny: zastávky v ul. 5. května 
u  pily, na  křižovatce ulic 28. října a  Raisova, 
na  Benešově nábřeží za  mostem J. Palacha 
směrem k  zoo, zábradlí v  ul. Sladkovského 
naproti oční škole a  na  mostě přes Hartský 
potok. Údržbu průběžně provádíme 
i na plakátovacích plochách.
Pro některé méně využívané plakátovací plochy 
jsme našli využití v  podobě velkoplošných 
prezentací naší společnosti a  služeb. Využitý 
prostor zároveň slouží i jako komerční nabídka 
pro podnikatelské subjekty ve  městě, které si 
mohou od nás plochu pronajmout. 

Středisko údržby zeleně
Pracovníci ze střediska údržby zeleně průběžně 
udržují stav veřejné zeleně i  přes značné 
výkyvy počasí. Hlavně začátkem července 
jsme likvidovali popadané stromy a  větve 
po četných bouřkách a vichřicích, a to zejména 
v  parku Schulzovy sady a  v  ul. Legionářská. 
Provedli jsme pokácení lípy u  Hankova domu 
a  ve  Zboží u  pomníku. Jsme si vědomi, že 
kvalita údržby městské zeleně má výrazný vliv 
na  vlastní tvář města, a  věřte, že se chceme 
propracovat k  tomu, abychom zrenovovali 
některé lokality s městskou zelení. Budeme rádi 
i za vaše adresné podněty a doufáme, že spolu 
s  námi dohlédnete i  na  to, aby nedocházelo 
k poškozování městské zeleně.

Středisko úklidu města
Toto středisko pečuje o čistotu ve městě a má 
trvale zvyšující se úroveň. V  těchto dnech se 
ale více potýkáme s  nedostatkem pracovníků 
poskytovaných v rámci „veřejné služby“ z úřadu 
práce. Zároveň nám také pracovníky i techniku 
váže úklid spadlých květů v místech vzrostlých 
alejí ve  městě. Tento stav se dá směle srovnat 
s podzimním úklidem listí.
z  městských sportovišť je v  těchto dnech 
především využíváno Tyršovo koupaliště. 
Slibná návštěvnost ze začátku měsíce poněkud 
poklesla vlivem počasí, ale doufáme, že 
i  tak bude veřejnost tyto prostory využívat 
ke  svému aktivnímu odpočinku. Pokusili jsme 
se pro vás zvýšit kvalitu služeb v tomto zařízení, 
a  to od úprav prostředí, úklidu až po rozšíření 
služeb, občerstvení apod. Opět předem 
děkujeme za vaše možné podněty. 
Přejeme vám příjemné prázdninové zážitky.

Ing. Miroslav Petrů
ředitel TSM

www.tsdvur.cz

V minulém čísle Novin královédvorské radnice 
jsme vás informovali o  opravě vodovodu 
a  rekonstrukci komunikace v  Dukelské ulici. 
Tehdy jsme předpokládali dobu trvání těchto 
stavebních pracína na přibližně 8 týdnů.
Nyní již známe detailněji časové rozvrhy prací 
jednotlivých firem podílejících se na  opravě.  
Bohužel z  těch vyplývá, že uzavírka ul. 
Dukelská bude trvat déle. 
Po  opravě vodovodu, plánované do  konce 
srpna, kterou realizuje město, nastoupí 
zhotovitelská firma Správa a  údržba silnic 
Královéhradeckého kraje. Ta by měla práce 
na opravě mostu přes Hartský potok a práce 
na krytu vozovky dokončit do 27. října 2012. 
Mapu objízdné trasy, objížďkové jízdní 
řády autobusů a  aktuální přesné informace 
o  uzavírce s  touto rekonstrukcí související 
naleznete na  úřední desce a  webových 
stránkách města. 
Všem občanům města se omlouváme 
za  způsobené komplikace a  děkujeme 
za pochopení a trpělivost. 

V  případě nejasností a  otázek se obracejte 
na osoby zodpovědné za daný úsek:
VODOVODY DK: 
Ing. Josef Oulehla, tel.: 602 466 405
SKANSKA:  
Antonín Kvoček tel.: 737 257 319

MěÚ Dvůr Král. n. L.:
Kateřina Kašparová (ODP) tel.: 499 318 102

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM

pRODLOužENÁ uzAVíRKA 
DuKELSKÉ uLICE

Ptačí budka nepatří na značku, ale na strom Foto: Lenka Brůnová
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JAK bY TříDěNí ODpADŮ VYpADAT NEMěLO! RECYKLACE ODpADu SNIžuJE 
MNOžSTVí EMISí VE VzDuChu

KÁCENí LípY u hANKOVA 
DOMu

pLASTOVÁ OKNA NA KRÁLOVÉDVORSKÉ NÁMěSTí NEpATří 

V minulém čísle jsme začali seriálem na téma, jak by 
se s odpady nakládat nemělo. Bohužel, stále máme 
o čem psát a co zveřejňovat.
Upozorňujeme občany, že odkládání odpadů 
mimo kontejnery je přestupkem dle § 47 písm. h) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném 
znění, za který lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Fotografie zachycuje tabuli skla s  drátěnou 
vložkou, která je opřená o  zelený kontejner 
na  barevné sklo. Sklo s  drátěnou vložkou nelze 
dále využít, a  proto patří buď do  popelnice, či 
kontejneru na směsný komunální odpad. 

Text a foto: Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

Smíšené reakce u  občanů vzbudilo pokácení 
vzrostlé lípy u  Hankova domu, které proběhlo 26. 
června 2012. 
Při pohledu na pařez tohoto stromu se nabízela 
otázka, proč musel být pokácen zdravý strom. 
Ve  skutečnosti byl však zdravý jen zdánlivě. Při 
podrobnějším zkoumání celého kmene bylo 
možné zaregistrovat otevřenou dutinu, z  které 
již několik let vyrůstala plodnice dřevokazné 
houby choroše šupinatého. Ta měla za následek 
výraznou infekci kmene ve výši 3 metrů nad zemí 
a  rozsáhlou destrukci jedné z  kosterních větví, 
která tvořila zhruba třetinu koruny. Z uvedeného 
vyplývá, že strom byl pro své okolí již nebezpečný 
a  hrozilo jeho statické selhání. Vitalita stromu 
byla již také viditelně zhoršena a  jeho ošetření 
by nebylo smysluplné. Na  přiložené fotografii 
lze dokumentovat i  to, že pouze podle pařezu 
nelze opravdu odvodit celkový stav pokáceného 
stromu. Za  pokácenou lípu byla rozhodnutím 
uložena náhradní výsadba.

Bc. Milan Šimek, DiS.
referent odboru životního prostředí (OŽP)

V  roce 2010 byla společností EKO-KOM, 
a.s.,zpracována studie „Posouzení vlivu sběru 
a  recyklace využitelných komunálních odpadů 
včetně obalové složky na  životní prostředí“. 
Výsledky tohoto výzkumu prokázaly přínos celého 
systému třídění a recyklace odpadů v ČR pro životní 
prostředí. Studie je každoročně aktualizována. 
V  roce 2011 bylo díky recyklaci papíru, plastů, 
skla, kovů a nápojových kartonů v rámci celého 
systému EKO-KOM uspořeno 25,03 milionů 
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v  průměru 
spotřebuje za rok 280 000 domácností. V případě 
tolik diskutovaného globálního oteplování 
přispěl EKO-KOM ke snížení emisí o 1,031 milionů 
tun CO2, což představuje asi 1 % celkových emisí 
skleníkových plynů ČR.
Tříděním odpadů v našem městě jsme v loňském 
roce dosáhli úspory 38 358 249 MJ energie, což 
odpovídá průměrné roční spotřebě asi 450 
domácností. Dále jsme zabránili vzniku 1 603,352 
tun CO2, čímž jsme přispěli ke snížení „uhlíkové 
stopy“. 
Vám všem, kteří odpady třídíte, bych chtěla touto 
cestou moc poděkovat. Věřím, že budete třídění 
odpadu nakloněni i v dalších letech. 

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

Na  území našeho města se nachází městská 
památková zóna. Většina z  vás tuší, kde se zhruba 
nalézá - jejím přirozeným centrem je náměstí  
T. G. Masaryka s  přilehlými ulicemi (viz mapa). 
Tato zóna, stejně jako objekty kulturních památek 
jsou chráněny zákonem 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. 

předem vyžádané závazné stanovisko
Vlastník kulturní památky je povinen k  údržbě, 
opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné 
úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí 
opatřit si předem závazné stanovisko orgánu 
státní památkové péče obecního úřadu obce 
s  rozšířenou působností (§14 odst. 1 zákona 
20/1987 Sb., o památkové péči).
Rovněž tak vlastník, správce, uživatel 
nemovitosti, která je v  památkové zóně, je 
povinen k  zamýšlené stavbě, změně stavby, 

terénním úpravám, umístění nebo odstranění 
zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin 
nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si 
předem vyžádat závazné stanovisko. 

Konzultace na MěÚ
Žádost o  závazné stanovisko je k  dispozici 
na  www.dvurkralove.cz v  sekci Dokumenty, 
formuláře 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 (viz http://
monumnet.npu.cz/).
Orgán státní památkové péče obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností může za nesplnění 
povinností vyplývajících ze zákona o  státní 
památkové péči uložit pokutu až do  výše 
2.000.000 Kč.

Ing. Táňa Nováková
odbor ŠKS

povinnosti vlastníků objektů, které jsou kulturní památkou nebo se nachá-
zejí v městské památkové zóně
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 památková zóna

Pokud se do popelnice odpad kvůli větším rozměrům nevejde, lze ho odložit do sběrného dvora. 
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KVALITNěJší LETECKÉ SNíMKY KRÁLOVÉDVORSKA NOVě DOSTupNÉ I pRO šIROKOu VEřEJNOST

ALTÁNEK V SChuLzOVýCh SADECh bYL OpěT OpRAVEN

Na  mapovém portálu města můžete nově 
zhlédnout letecké snímky území obce s rozšířenou 
působností (ORP) Dvůr Králové nad Labem, 
pořízené v  červnu 2011. Data jsou k  dispozici 
v  dosud nejvyšší možné kvalitě. Předchozí data 
dostupná veřejnosti byla v  rozlišení max. 20 cm/
pixel, zatímco nejnovější data mají rozlišení 12,5 
cm/pixel. Rozdíl je patrný na přiložených snímcích. 

Rozšířená licence
Do této doby byly na mapovém portálu veřejnosti 
k  dispozici snímky z  roku 2007 s  rozlišením 50 
cm/pixel, respektive 20 cm/pixel přímo pro 
katastrální území města Dvůr Králové nad Labem. 
Pro potřeby rozhodování úřadu byly na intranetu 
k dispozici kvalitnější snímky z let 2008 a 2010. Ty 
ovšem nesměly být kvůli licenčním podmínkám 
zveřejněny. Odboru informatiky MěÚ se nyní 
podařilo dojednat takové podmínky, které 
umožňují veřejnosti využívat stejně přesná 
a  kvalitní data, jaká jsou denně využívána 
úředníky v rámci plnění služeb občanům. 

Výhody detailních leteckých snímků 
Ortofoto snímky denně na  úřadě pomáhají 
k dosažení co nejpřesnějších výsledků pro daný 
region. Pro odbor informatiky (OI) slouží ortofoto 
snímky jako významný podklad pro mapový 
portál nebo k  tvorbě map pro potřeby MěÚ 
a informačního centra. 
Hlavní předností snímků je však to, že slouží 
k  tvorbě, správě a  doplňování různých 
tematických vrstev, které jsou poté z  pracoviště 
GIS distribuovány prostřednictvím mapového 
portálu na  příslušné odbory úřadu. Z  toho 
samozřejmě i  vyplývá, že čím přesnější jsou 
vstupní data (12,5 cm/pixel), nad kterými se 
jednotlivé tematické vrstvy tvoří a  upravují, tím 
přesnější jsou výstupy práce na  jednotlivých 
odborech.
Další výhody si můžete přímo vyzkoušet v praxi 
na  mapovém portálu města v  sekci „Cestovní 
ruch“. Na  rozdíl od  běžně využívaných webů, 
jako jsou Mapy.cz nebo Google maps, nabízí 
mapový portál kvalitnější a detailnější prohlížení 
vybraného území a  navíc také mnohem 
větší přiblížení (zoom). Pokud si přes letecké 
snímky necháte zobrazit například turistické 
nebo cyklistické trasy, během chvíle si můžete 

podrobně prohlédnout terén vámi naplánované 
trasy a víte, co můžete na výletu očekávat. Nebo 
můžete naopak podle náročnosti terénu trasy 
výletu plánovat.

užití snímků na MěÚ
Odbor rozvoje, investic a  majetku MěÚ (RIM) 
využívá ortofotomapy například pro výpočet 
odtoku srážkových vod do  městské kanalizace 
z  budov, ve  kterých se nachází prostory pro 
podnikání. Zjišťuje se tak, jak velká je skutečně 
zastavěná plocha, ze které voda odtéká. Při 
uzavírání kupních smluv se pomocí snímků 
kontroluje, jaký je skutečný stav pozemků a co vše 
se na nich nachází. Také se orientačně kontroluje, 
zda se na  pozemcích města nenacházejí prvky, 
které by tam být neměly (soukromé garáže, 
oplocení, atd.). Velmi důležité je, že na  nových 
snímcích z  roku 2011 jsou již dobře patrné 
dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení 
nebo kanalizační poklopy, které se v  datech 
s menší přesností jen velmi těžko rozeznávaly. 
Odbor výstavby a  územního plánování (VÚP) 

používá letecké snímky především ve  spojení 
s  katastrální mapou. Porovnáním těchto dvou 
vrstev se zjišťuje skutečný stav velikosti pozemků 
atd. Velmi důležité jsou tento rok snímky jako 

výchozí zdroj informací pro aktualizaci územně 
analytických podkladů, které odbor VÚP 
zpracovává vlastními silami. Díky kvalitním 
podkladům tak ušetří velkou finanční částku 
(stovky tisíc korun), která by jinak musela 
být vynaložena na  aktualizaci dat externím 
dodavatelem. Takto by se dalo pokračovat 
i v rámci odboru dopravy (ODP), odboru životního 
prostředí (OŽP) a dalších. 
Právě díky mapovému portálu http://mapy.
mudk.cz jsou ortofota dostupná i  pro další 
městem zřizované organizace (TSM, městská 
policie a další) a obecní úřady všech obcí ORP. 
Nezbývá, než vás pozvat na  mapový portál 
města, kde si můžete informace z  článku ověřit 
v praxi.

Bc. Filip Kraus
správce geografických informačních systémů (GIS), OI

Schulzovy sady ke  Dvoru neodmyslitelně patří. 
Park by mohl vyprávět nejeden lidský příběh, je pro 
občany Dvora Králové citlivým tématem. Dříve se tu 
pořádaly tancovačky a zábavy. 

Stejně jako třeba zoo nebo Betlém v  lese nad 
Žirčí býval altán v  sadu místem setkávání lidí 
různých věkových kategorií. Maminky s kočárky 
sem chodily na procházky, mladí po škole vyse-
dávali a senioři relaxovali. Plno místních si ráno 
o chvilku prodlužovalo spánek a následně dobí-
halo cestou přes sady na autobus nebo do cen-
tra. Dnes je už bohužel kouzlo místa ztraceno 
a lidé se altánu spíše vyhýbali. 
Svůj díl na  tom má i  pochybná mládež, kte-
rá v  kdysi romantickém altánku pije alkohol 
a  mnohdy zkouší i  jiné návykové látky. Ruku 
v ruce s těmito návštěvníky začal altán chátrat 
a padl do rukou vandalů.  
Již loni prošel kompletní rekonstrukcí s opravou 
střechy a okapových svodů. Letos v červenci byl 
uveden do stavu, v jakém se nacházel před zá-
sahem sprejerů-vandalů v minulém roce. 
Teď už jen záleží na přístupu místních, jestli se 
do zachovaného altánku vrátí a s nimi i ta správ-
ná zábava. 

Technické služby města Dvůr Králové nad Labem
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pRONÁJEM V AREÁLu 
NA SLOVANECh

• 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

V ýKup KOVŮ
EKOLOGICKá LIKVIDACE AUTOVRAKů

LIKVIDACE STROJNíCH ZAříZENí
ŽELEZO, BAREVNé KOVY

provozovna:  Slovany 3051  
(býv. Tiba – Slovany)

po – pá 7. – 16. hod, so 8. – 12. hod
Tel. 777 086 085, 777 082 083

STřEChA SOS
Opravy
- zatékání - plechování komínů 
- okapů - všech klempířských prvků
pROhLíDKA A OpRAVA IhNED!
Telefon: 603 217 922

Vyhotovím posudek o ceně 
Vaší nemovitosti - soudní znalec 
Ing. Ivo Petráš, tel.: 602 246 358.

Vyměním řadový RD v klidné části Dvora 
Králové za byt jakékoliv velikosti + 
doplatek v TU nebo DK.  
Více na www.dumnaprodej.xf.cz  
nebo 605 779 539.  RK nevolat.

KOupíM DŮM, pOpř. bYT ve  Dvoře 
Králové a okolí. Tel.: 724 299 588, 
e-mail: bardax@seznam.cz

Provedeme povinnou kontrolu 
spalinové cesty komínu dle nařízení vlády
č. 91/2010Sb. včetně protokolu a měření 
úniku CO. Tel.: 603 217 922

Pronajmu byt 1+1 na Benešově nábřeží 
ve zvýšeném přízemí, rekonstruovaná 
koupelna. Tel.: 724 975 301

Pronajmu byt 2+1 v přízemí o rozloze 
75m2 ve Dvoře Králové, Benešovo nábřeží.
Cena dohodou.  Tel.: 728 206 864

hlídání dětí ve Dvoře Králové v do-
mácím prostředí. Volná místa od září. 
Jedná se o malou skupinu dětí, kterým 
bude poskytnuta péče v nových pro-
storech vybavených k tomuto účelu. 
Více info na 732 744 099. 

Od 28.08.2012 
bude přestěhována 

OČNí AMbuLANCE
MuDr. Česánková (Maršíková) 

do nových prostor v ul. J. Hory 34, 
1. patro - nad optikou na náměstí.

tel.: 499 329 170

Moduly v ceníku jsou však levnější. 
Nevěříte?

Dvůr Králové nad Labem: městské informační centrum na nám. TGM, recepce městského úřadu, domovní schránky dvorských občanů
Správní obce: OÚ Mostek, OÚ a obchod Jednoty v Třebihošti, OÚ Bílá Třemešná, OÚ Kuks. 

Máte-li zájem o noviny i u vás, pište na: noviny@mudk.cz.

Prodáme v obci Zvičina u Dvora Králové 
domek-chalupu se zahradou ve velmi 
dobrém stavu, ihned k užívání. V místě 
lyžařský vlek, výborná dopravní 
dostupnost, vhodné i pro rodinu s dětmi. 
Telefon: 736 405 316

  KuRzY ANGLICKÉhO JAzYKA
 Dvůr Králové nad Labem
 Mgr. Martin Kučera
 tel. 604971312
 www.anglictina-kucera.cz

Ceník inzerce a informace o nákladu 
a distribuci najdete na webu města 
www.dvurkralove.cz/radnice/noviny 
radnice.

Inzerci objednávejte na: 
e-email: noviny@mudk.cz 
tel. :499 318 258, 734 178 517

Tento měsíčník vychází v nákladu 
7550 ks. 

Je distribuován do každé domácnosti  
ve Dvoře, Lipnici, Sylvárově, Verdeku, 
Zboží, Žirči  a Žirecké Podstráni zdarma.

TENTO INzERÁT 

V CENíKu NENAJDETE.

přESTO TADY JE.

JE VYRObENý NA MíRu.

Cena:  2.383  Kč 
(35,3 Kč za 1 cm2)

Pronajmu 1+kk  pod ZOO (1.500 Kč 
+služby). Při rychlém jednání dohoda jistá. 
Volejte do  02.08.12 na tel.: 777 721 638..
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Vladimír but
Lipnice 69
544 01 Dvůr Králové n. L.
e-mail: v.but@centrum.cz
telefon: 604 119 197

pokrývačské práce všeho druhu:
• oplechování, parapety, žlaby, svody...
• realizace plochých střech a bazénů z PVC fólií
• montáž a revize hromosvodů, výškové práce

w

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

TRIGA REALITY  realitní kancelář
nám.  TGM  82,  Dvůr  Králové  n.L. NABÍZÍ 

byt 1+0 OV Dvůr Král.,15 m2,centrum,přízemí,sprch.kout,pro 1 os. 220.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,32 m2,zděný,nová okna,u JUTY 1,1.p.,volný  650.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,55 m2,lok.nábřeží,po rek.,pěkný,vč.kuchyně  699.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,62 m2,pěší zóna,k rek.,pavlač,supr cena  399.000 Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,ihned volný  490.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,27 m2,zvýš.příz.,po rekonstrukci,sprch.kout  620.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,51 m2,předěl.na 2+1,zděný,část.rek.,zahrada  730.000 Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,52 m2,prostorný,vč.nové kuchyně,dobrý st  390.000 Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,45 m2,volný,k nastěhování,nová elekřina,zahr.  350.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,38 m2,panel,1.p.,Strž,n.okna,výb.stav  4.000 Kč/měs.+ink. 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,68 m2,centrum,2p.,velký,nutná vnitřní rek.   599.000 Kč 
byt 2+kk OV Dvůr Král.,50 m2,přízemí,výb.stav,volný od 1.8. 7.500 Kč/měs. č.ink. 
byt 2+kk OV Dvůr Král.,63,5 m2,zděný,novostavba,pod ZOO,2.p.  1,090.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,75 m2,velký,zděný,pod hřbitovem,garáž,1.p.  699.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,nadstandard,kompl.rek.,nutné vidět  1,190.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,88 m2,1p.,zděný,k vnitřní rek.,nová okna, lukr. 690.000 Kč
dr.byt 2+1 Úpice,60 m2,panel,kompl.rev.domu, výtah,centr.výb.stav  675.000 Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,75 m2,zděný,výborný stav,volný od 1.7. 5.000 Kč/měs.+ink.
byt 3+1 OV Hostinné,67 m2,panel,dobrý stav,balkon,ihned volný  690.000 Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,86 m2,1.p.,zd.,u muzea,terasa,zahrada,volný  990.000 Kč 
byt 3+1 OV Úpice,64 m2,zd.,balkon-fčr.okno,centrum,sklep,dobrý st.  630.000 Kč
2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení,  180.000 Kč 
novostavba H.Brusnice,lux. 5+1,3060 m2,kol.2008,pod Zvičinou  1,999.000 Kč
rod.dům Dvůr Král.,5+1,382 m2,lok.Podharť,řadový,nutné úpravy  1,790.000 Kč 
rod.dům Slotov,3+1,2543 m2,tr. DK-JA,vnitřní rek.,krásný výhled  1,700.000 Kč
rod.dům Habřina,kol. 2005,6+1,1457m2,garáž,lux.,doporučujeme  3,590.000 Kč 
rod.dům Komárov,4+1,1459 m2,dobrý stav,nová pergola, volný  1,090.000 Kč
rod.dům V.Vřešťov,4+1,2104 m2,obyt.část+stodola-nová střecha  1,490.000 Kč
rod.dům Kocléřov,2+1,u rybníka, velká zahrada,2313 m2,výb.stav  1,236.000 Kč 
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  inf.v RK
st.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,supr místo,výhled,ÚP města,inf. RK  310 Kč/m2 

st.pozemek Klášterská Lhota,1094 m2, ÚP ano,přípojka elektřiny  270.000 Kč 
st.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,stavba CT, zákl.deska  199.000 Kč 
st.pozemek Trutnov-Bojiště,1506 m2,krásné slunné místo,lze stavět  765.000 Kč 
pozemek Rudník-Javorník,348 m2,u KRNAPu,dobrý přístup,na srub  85.000 Kč 
pozemek Heřmanice-Slotov,2561 m2,louka,trasa DK-JA,i u Kuksu   65.000 Kč 
zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město,hory,el.ano,u lesa  160.000 Kč 
poloroub.chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  790.000 Kč 
garáž Dvůr Králové,lok.za Penny u koupalište,22 m2,výb.stav,el.ano  84.000 Kč
garáž Dvůr Králové,5.květen,23 m2,výb.stav,el.ano,nová krytina  8 9.000 Kč
garáž Dvůr Králové,Strž, 22 m2,dobrý stav,el.ano,vyklápěcí vrata   85.000 Kč
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S o u h l a s í m  s e 
 z v e ř e j n ě n í m  

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO / NE

Kde se tento pavouK nachází? 
uvítáme další informace o tomto objektu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odpovědi na  otázku s  vyplněnou kolonkou 
jméno, příjmení, ulice vystřihněte a  vhoďte 
do  osudí v  městském informačním centru 
na náměstí T. G. Masaryka. 
.

Losování výherce proběhne v  pátek 
20. srpna 2012.

řešení z minulého čísla NKR naleznete v článku vedle fotografie.
Výhercem z minulého čísla NKR je pan František Brož ze Sadové ulice. 
Výhru si může vyzvednout v městském informačním centru na nám. TGM.

NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V červnu 2012 se naro-
dilo v  našem městě 8 
občánků - 4 chlapci a 4 
děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V  měsíci červnu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 17 lidí, z toho bylo 10 dvorských občanů, 
5 mužů a 5  žen.

Simona Vykouřilová, matrika

pODěKOVÁNí
Děkuji za  milé přání k  mým narozeninám, paní 
starostce Mgr.  Editě Vaňkové a  komisi pro 
občanské záležitosti.

 Jan Vašíček

Vážení soutěžící, těší mě 
všechny správné odpovědi 
na  otázku v  minulém kole. 
Zřejmě jsem vás podcenila. 
Zajímají vás nejen výlohy, ale 
také fasády starých domů v širokém centru. Znění 
správné odpovědi najdete v  níže zveřejněném 
dopise, jehož součástí je i  hezká vzpomínka 
na dobu minulého století. 
Otázku dalšího kola najdete pod fotkou. Její 
znění se nijak neliší od kol minulých.
Ještě připomínám moji výzvu: máte-li doma 
starou či novou, ale pro naši soutěž zajímavou 
fotografii, která ještě nebyla v  naší soutěži, 
pošlete nám ji oskenovanou e-mailem  
na  noviny@mudk.cz nebo zaneste osobně 
do  redakce na  městském úřadě na  náměstí 
TGM. Rádi ji s  vaším komentářem zařadíme 
do soutěže. 
Hezký zbytek léta!

 Ing. Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka

SpRÁVNÁ OpOVěď z ČíSLA 6/2012
„Jedná se o  obchůdek pana Jana Exnera 
v  Havlíčkově ulici, vedle něj je prodejna  kol 
p. Paříka.
Z dětství si pamatuji, že tam měl svoje hodinářství 
pan Fiala. Denně usedal na  židli u  okna, před 
sebou stolek, na  kterém stál mikroskop. A  pan 
hodinář měl na  jednom oku nasazen okulár 
a prohlížel a opravoval poškozené hodinky. Bylo 
na něho vidět skrze výklad, když se šlo po ulici. 
Byl to pěkný, vysoký pán, alespoň z pohledu nás, 
dětí. Zabýval se nějakými dobročinnými akcemi 
v  rácmi spolku (snad ČSČK). A pro nás, děti, byl 
váženým občanem.“

Božena Voňková

JubILEA A VíTÁNí ObČÁNKŮ
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  červnu 18 
občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období 
oslavilo 12 párů stříbrnou svatbu, 7 párů zlatou 
svatbu a 2 páry diamantovou svatbu. 

Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 12 no-
vorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

NOVÉ KNIhY  
V KNIhOVNě

KERSNOVSKAJA, JEVfROSINIJA:
JAKÁ JE CENA ČLOVěKA
IKAR, 2012
Jevfrosinija Antonova Kersnovskaja (1907-
1994) pochází z  polského hraběcího rodu. 
Na  otcově panství 
v Besarábii žila do roku 
1940, odtud byla 
poslána do vyhnanství 
na  Sibiř. Po  návratu 
z gulagu žila s matkou 
a sepsala tuto unikátní 
rukopisnou knihu 
vzpomínek, opatřenou 
700 vlastnoručními 
ilustracemi. 

Vzpomínky politické vězenkyně jsou 
nejbrutálnějším vylíčením poměrů 
v  sovětských pracovních táborech, jaké 
se u  nás objevilo. Autorka byla vyhnána 
z rodinného statku a odsunuta do narymské 
tajgy, kde pracovala pod vedením 
sadistického vedoucího v  lese. Odtud 
utekla a po zatčení byla odsouzena k trestu 
smrti, změněnému na  10 let nápravného 
pracovního tábora, který se ve  40. letech 
teprve budoval a  patřil k  nejhroznějším 
místům v SSSR.

Roční poplatky:
Děti do 15 let 50 Kč
Dospělý čtenář 130 Kč
Rodinný průkaz 160 Kč
Matky na MD, studenti, důchodci, ZTP 80Kč
Důchodci nad 70 let zdarma

Dne 26. července 2012 oslavila v dobrém zdraví 
své 95. narozeniny paní Věra Holičová ze Dvo-
ra Králové nad Labem. Všechno nejlepší, hod-
ně zdraví a  životní pohody přejí děti, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 2. září 2012 bude paní Marii Charvátové 90 
let. K tomuto významnému životnímu výročí pře-
jeme pevné zdraví, hodně elánu při práci na za-
hrádce, radost z  vnoučat a  mnoho dalších let 
prožitých ve zdraví.

Marie Svobodová s manželem

bLAhOpřÁNí

uzAVřENÉ SŇATKY
v měsíci červnu uzavřeli ve dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Vojtěch Andrejs a Lenka Janečková – 09.06.2012
Radek Heil a Lucie Strnadová – 15.06.2012
Martin Šťastný a Marie Serenčíšová – 16.06.2012
Milan Rada a Klára Nosková – 16.06.2012
Radek Vonka a Kateřina Pitrová – 16.06.2012
Lubomír Kreisel a Lucie Aubrechtová – 22.06.2012
Jaroslav Ježek a Lucie říhová – 23.06.2012
Jiří Svoboda a Zuzana Doubravová – 23.06.2012
Radek Baše a Veronika Jáklová – 30.06.2012

v obci vítězná uzavřeli sňatek tito snoubenci:
Viktor Odráška a Lenka Pátá – 15.06.2012

v obci Kuks v kostele uzavřeli sňatek tito snou-
benci:
Luboš Hynek a Jana Jindrová – 30.06.2012

v golfovém areálu nová amerika uzavřeli man-
želství tito snoubenci:
Jan Čáp a Veronika Šubrtová – 30.06.2012

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika



strana 9

Noviny královédvorské radniceNKR č.7/2012

CMYK STRÁNKA

STuDIE „pO STOpÁCh píSKOVCE pODKRKONOšíM“
Díky podpoře Královéhradeckého kraje 
mohla vzniknout studie „Po  stopách pískovce 
Podkrkonoším“, která si klade za  cíl zmapovat 
oblast Podkrkonoší v  návaznosti na  výjimečný 
stavební a  umělecký materiál, kterým pískovec 
bezesporu je. 
Studie se věnuje získávání a  zpracování 
kamene, především pískovce a  opuky, a  také 
tvorbě z  kamene. V  rámci studie byly také 
prostudovány místní činné i zaniklé lomy, které 
se věnovaly těžbě a zpracování kamene. 
Studie dále naplánovala a  připravila 
nejvhodnější vedení plánované stezky Cesty 
kamene, která má být páteřní trasou vedoucí 
územím Podkrkonoší a  představí oblast jako 
bohatou krajinu na stavební i umělecký přírodní 
zdroj – kámen.  

DM Podzvičinsko

pROhLíDKY VěžE KOSTELA 
SV. JANA KřTITELEPřestavba pavilonu lidoopů v  Zoo Dvůr Králové, 

realizovaná v  rámci projektu „Turistický cíl - 
Pavilon goril“, proběhla za rekordních 6 měsíců. 
Práce na  generální rekonstrukci starého, 
nevyhovujícího pavilonu byly zahájeny 16. 
prosince 2011, ihned po té co byla přestěhována 
zvířata, která pavilon obývala. Gorily Tadao 
a  Shinda nalezly dočasný domov v  Zoo Liberec, 
skupina šimpanzů a  guerez angolských byla 
umístěna v náhradních prostorách domovské zoo. 

Stav pavilonu před rekonstrukcí
Původní pavilon byl realizován v  letech 1972 – 
1984 a  byl posledním neopraveným pavilonem 
v  klasické části zoo. Nevyhovoval moderním 
chovatelským trendům, byl energeticky náročný 
a pořádně nefungoval ani topný systém. 

získávání finanční podpory
Zoo dlouho sháněla peníze na  jeho generální 
rekonstrukci, což se podařilo až v  roce 2011.
Projekční práce byly zahájeny v roce 2007, v roce 
2009 byla předložena žádost o  financování 
akce z  Evropských fondů. Pro nadbytek žádostí 
o  dotaci nebyl však projekt vybrán, a  proto 
v  lednu 2011 byla podána nová žádost v  rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod v  rámci rozvoje doprovodné 
infrastruktury pro ČR v  oblasti Kuks. Jednalo 
se o  rozvojovou aktivitu turistického ruchu 
navazující na projekt „Kuks – Granátové jablko“, 
probíhající v  nedalekém areálu barokního 

klenotu východních Čech – Kuksu, která bude 
realizována až do roku 2014.
Plánovaná cena přestavby činila přes 31 milionů, 
nakonec se podařilo v soutěži získat dodavatele 
s cenou necelých 23 milionů.  

Současná podoba pavilonu
Jako první se do dvorské zoo vrátil ve středu 27. 6. 
ze Zoo Liberec gorilí samec Tadao. V Liberci zůstala 
dosavadní družka Tadaa gorila Shinda, která brzy 
odcestuje do Zoo Moskva k nové rodině. Bohužel, 
přes takřka pětileté soužití s Tadaem nezabřezla, 
a  tak musí odejít k  plodnému samci. Jak Tadao, 
tak navrácení šimpanzi a guerezy bez problémů 
poznali, že jsou zpět doma. 
Součástí pavilonu je i  informační a  vzdělávací 
systém, z  kterého návštěvníky asi nejvíce 
zaujmou audiovizuální informační kiosky, které 
obsahují i prezentaci areálu barokního hospitalu 
Kuks, který leží jen osm kilometrů od Dvora.

firmy a osoby podílející se na opravě
Investorem přestavby byla ZOO Dvůr Králové, 
a.s., projekci zajistili: Ing.  arch. Libor Toman, 
Ing. Hynek Stiehl, Ing. Petr Jiřička a Ing. Vladimír 
Mertlík. Jako generální dodavatel zvítězila 
ve  výběrovém řízení Stavební společnost Žižka, 
spol. s  r.o., Dvůr Králové n. L. Technický dozor 
zajistila společnost EPOS CZ, spol. s  r.o., Dvůr 
Králové n. L. 

Jana Myslivečková
tisková mluvčí zoo

REKONSTRuKCE pAVILONu GORIL pROběhLA V REKORDNíM ČASE

Jediný aktivní pískovcový lom v Hořickém chlumu - Podhorní Újezd Foto: T. Hájek

Autobusovými zastávkami mnoho z  nás den 
začíná a  také končí. Bývají nudné, šedé, často 
zničené a  oprýskané. Ve  Dvoře Králové nad 
Labem ale hodlají všední rána a  večery změnit. 
Čekání na autobus bude v barevných zastávkách 
příjemnější. 
Současné zděné autobusové zastávky 
dostanou novou barevnou podobu. Oživí je 
výtvarné provedení ve  stylu graffiti z  dílny 
místních mladých umělců, kteří vystavovali 
svá díla v  Domě dětí a  mládeže Jednička. 
Tímto krokem chtějí TSM za pomoci Domu dětí 
a mládeže předejít vandalismu. „Jde o podporu 
dětské umělecké tvorby a pokus o zhodnocení 
majetku, ne jeho ničení,“ vysvětlil Miroslav 
Petrů, ředitel TSM. 
Provedení graffiti má změnit veřejné mínění, 
které obecně chápe tento pouliční styl jako 
vandalismus. Naopak graffiti jsou i  svébytným 

uměním ulice, které může probarvit městskou 
šeď. Autobusové zastávky jsou vhodným 
objektem pro dětskou představivost, kdy při 
čekání na cestu do školy mají děti čas snít.
Návrhy děti udělají nejdříve na  provedení 
zvenčí a  následně i  na  vnitřní část zastávky. 
„Jako první na  řadu by měla přijít zastávka 
na  Tyršově ulici, kterou většina místních 
zná pod jménem U  Zpěváčků, druhá bude 
zastávka na  Spojených národech, přesněji se 
jedná o místo před hřištěm Na Podharti,“ uvedl 
Petrů. V současné době shánějí TSM prostředky 
na  nákup barev a  informují možné sponzory 
o  spolupráci. Kromě renovace zděných 
zastávek průběžně opravují Technické služby  
města i klasické autobusové zastávky po celém 
městě. 

TSM (Technické služby města Dvůr Králové nad Labem)

GRAffITI NEMuSí býT JEN VANDALISMuS, ALE I uMěNí

Všichni jste zváni k prohlídce kostela sv. Jana 
Křtitele a jeho 64 metrů vysoké věže, ve které 
se nachází i kobka, v níž byl nalezen Rukopis 
královédvorský. Kostelem vás provede pan 
Langfelner, který vám ukáže nejen kobku, 
ale velmi poutavě vám povypráví o historii 
kostela, jeho výzdobě a vykopávkách, které 
byly v kostele provedeny.

Vstupné:  dobrovolné

Otevírací doba- léto 2012:
14.08. 10 - 12 h 14 - 16 h
16.08. 10 - 12 h 14 - 16 h
18.08. 10 - 12 h 14 - 16 h
19.08.  14 – 16 h
21.08. 10 – 12 h 14 – 16 h
23.08. 10 – 12 h 14 – 16 h
25.08. 10 – 12 h  14 – 16 h

Mimo tyto uvedené časy jsou možné 
prohlídky pouze pro skupiny, a  to 
po  předešlé telefonické domluvě s  panem 
Langfelnerem na tel. čísle 602 561 204.
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VýSLEDKY SAfARI  pOhÁRu NA DVORSKÉM LETIšTI A přípRAVA 
NA VELKÉ OSLAVY
V  sobotu 14. července skončil jubilejní 15. ročník 
Safari poháru kluzáků. Průběh závodů byl 
poznamenán dvěma mimořádnými událostmi. 
Při srážce dvou kluzáků ve vzduchu mladý pilot 
duchapřítomně vyskočil, druhý kluzák bez 
poškození bezpečně přistál. Větrná smršť, která 
se přehnala přes letiště, vytrhla řádně ukotvený 
kluzák, vynesla do  výše 20 m a  odhodila ho 
na vedlejší pole podvozkem nahoru. V konečném 
výsledku ale vše dopadlo dobře, nikdo nebyl 
zraněn, případy zničených kluzáků řeší 
pojišťovna. 
Počasí se k  nám chovalo nevlídně, méně 
výkonné kluzáky v  klubové třídě uletěly jen 
jednu disciplinu. Protože v  propozicích máme 
stanoveno, že pro platnost soutěže musí být 
splněny nejméně tři disciplíny, nemohli jsme 
vyhlásit vítěze poháru v této třídě. V kombinované 
třídě se s výkonnějšími kluzáky podařilo odlétat 4 
disciplíny. Na 1. místě skončil Jiří Pešta, Aeroklub 
Dvůr Králové, 2. místo patří stálému účastníkovi 
našich závodů Wolfgangu Slukovi z AK  Liberec, 
3. místo Janu Šindelářovi z AK Kunovice, také již 
našemu tradičnímu hostu.

Nyní se soustředíme na přípravu oslav 80. výročí 
prvního vzletu kluzáku na Hrubých lukách, který 
považujeme za první let aeroklubu Dvůr Králové, 
tenkrát ještě pod názvem Masarykova letecká 
liga. 
Jak jsme vás již informovali, na přípravě oslav se 
podílí i studenti Střední školy informatiky a služeb 
ve Dvoře Králové nad Labem. Součástí spolupráce 
je nejen soutěž o  nejlepší návrh plakátu pro 
tuto akci, kdy odměnou za  nejlepší návrh bude 
vyhlídkový let v  kluzáku. V  rámci výuky budou 
studenti na této akci také poskytovat své služby 
zdarma. Na své si přijdou jak dámy, které budou 
moci využít kosmetických či kadeřnických služeb, 
tak i  pánové, jimž studenti oboru hotelnictví 
připraví míchané nápoje za velmi příznivé ceny. 
Všem návštěvníkům budou k  dispozici studenti 
oboru cestovní ruch jako průvodci městem 
i okolím.
Těšíme se na setkání s vámi na letišti, ne-li dříve 
za příznivého počasí o víkendu, tak určitě 15. září 
2012. 

Eva  Hořejší
Aeroklub Dvůr Králové nad Labem

Budova byla rodinným majetkem továrníka 
Deutche. Po  válce byla zkonfiskována a  v  roce 
1946 zde byl založen Okresní dětský domov pro 
děti od 0 do 21 let věku. Od roku 1951 byl dětský 
domov předán zdravotnictví a  zajišťoval péči 
o děti od 1 roku do 3 let.
Od  01.01.1992 byl dětský domov organizačně 
včleněn do  příspěvkové organizace Sdružení 
ozdravoven a  léčeben okresu Trutnov. V  roce 
2001 byl dětský domov rozšířen o  kojenecký 
ústav, který byl přemístěn z Trutnova.  Od března 
2006 se v  kojeneckém ústavu a  dětském 
domově zřídilo zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a  oddělení pro matky 
s  dětmi. K  01.10.2009 došlo k  přejmenování 
domova na dětské centrum.

Léto u nás
Poslední květnový den byly děti pozvány 
na  Dětský den do  Kopidlna. Mladí zahradníci 

z  Domova mládeže Střední školy zahradnické 
Kopidlno si připravili pro děti den plný her. Děti 
poznávaly známé pohádkové postavičky, plnily 
úkoly a z převleků mládeže byly unešeny. 
Letní náladu dětem navodili i  žáci ze Základní 
školy Schulzovy sady, kteří přišli zahrát 
a  zazpívat veselé písničky za  aktivní účasti 
našich malých svěřenců. 
Naše děti milují koně. Díky Útulku pro koně 
Bianka v  Žirči děti vědí, jak se pečuje o  koně, 
které nikdo nechce. Našli však nový domov, 
kde je o  ně hezky postaráno. Děti se svezly 
na  koních, zaměstnanci pro ně připravili 
program a dali jim nějaké dárečky.
Touto cestou všem děkují děti a  zaměstnanci 
Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem.

Mgr. Veronika Pourová
soc. pracovnice dětského centra

Od vzniku našeho zařízení v roce 2008 jsme poskytli  
okamžitou pomoc 180 dětem s  různým osudem. 
Jsme jediné zařízení v  Královéhradeckém kraji pro 
děti od 3 do18 let a přijímáme děti z celé republiky.
Tím, že poskytneme zázemí a  péči potřebným 
dětem, pomáháme nejen jim, ale i jejich rodičům, 
aby vyřešili své problémy a obtíže a připravili pro 
děti bezpečné zázemí. 
Od  poloviny května děti opět využívají našeho 
krytého bazénu. Učí se nebát vody a plavat. 
Konečně dozrály borůvky a  „naše“ děti mají 
modré borůvkové pusy. Pořádáme soutěže 
ve sběru borůvek.
Prázdniny jsou u  nás nabité různými aktivitami. 
Dětem ukázal kouzlo klasických tanečních kroků 
taneční mistr. Pan myslivec Lokvenc děti učí 
lásce k lesům a zvěři. A častokrát se náš les stane 
zázemím pro mnoho pohádkových bytostí, 
u kterých děti musí splnit různé úkoly. 
Těšíme se na  spolupráci s  kynology, hasiči, 
chovatelem dravých ptáků, divadélkem 
a například i hudební skupinou hrající na africké 
bubny, s  břišními tanečnicemi a  slečnami 
karatistkami. Veškeré tyto činnosti pro děti 
připravují naši přátelé zdarma.  Jejich práci ocení 
rozzářené dětské oči a široký úsměv na líčku. 
Vážení rodičové, kdybyste měli po svých dětech 
odstrkovadla nebo kola, prosím, vzpomeňte 
si na  „naše“ děti. Odstrkovadla pro děti kolem 
3 let a  kola u  nás najdou další využití a  vděčné 
zájemce. Tel.. 725 130 598.
Všem našim přátelům a spoluobčanům přejeme 
pohodový letní čas a dětem krásné prázdniny.
BÚ 20036-1303710389/0800, var.symbol 215000.

Vladimíra Zilvarová

bORŮVKOVý pOzDRAV 
z DěTSKÉ OzDRAVOVNY 
KRÁLOVSTVí

JAK VzNIKALO DěTSKÉ CENTRuM VE DVOřE (KOJENECKý ÚSTAV)

Přemýšlíte-li o  možnosti přihlásit se do aktivních 
záloh (AZ), navštivte Krajské vojenské velitelství 
Hradec Králové (KVV), kde získáte všechny potřeb-
né informace. 
Příslušníkem aktivní zálohy může být občan ČR,  
který dosáhne věku 18 let a nepřesáhne věk 60 
let. Písemně požádá krajské vojenské  velitelství 
(KVV) podle místa trvalého pobytu o dobrovolné 
převzetí výkonu branné povinnosti a o zařazení 
do jednotky AZ. 
Další podmínky pro zařazení do AZ jsou: 
• zdravotní způsobilost žadatele; trestní bezú-

honnost žadatele
• potřeba ozbrojených sil,  tedy  že je k  dispozici 

volné místo v jednotce AZ, pro kterou uchazeč 
splňuje podmínky

• uzavření dohody mezi žadatelem a KVV
Za standardních  mírových  podmínek  musí  pří-
slušník  AZ  absolvovat každoročně  cvičení  v  
délce  trvání do tří týdnů.
Při  plnění podmínek dohody o zařazení do  AZ 
má voják nárok na  odměnu ve  výši 500 Kč mě-
síčně. Při povolání na vojenské cvičení má nárok 
na  poměrnou část dvojnásobného základního 
měsíčního služného podle  dosažené hodnosti. 
Voják v AZ má nárok na náhradu mzdy, na propla-
cení  jízdného do místa  určení  nástupu na  vo-
jenské cvičení a zpět do místa trvalého pobytu. 
Voják v záloze má po dobu výkonu vojenského 
cvičení nárok na  bezplatné stravování a  ubyto-
vání. 
Kontakt: 
Velké náměstí 33, 500  01 Hradec Králové, 
tel.: 973  251  442, 973  251  441, 973  251  410,  
e-mail:kvv.hradeckralove@army.cz.
Branná povinnost zaniká dnem dosažení věku 60 
let .

Krajské vojenské velitelství

AKTIVNí zÁLOhA 
OzbROJENýCh SIL ČR  

Budova dětského centra se nachází v ulici R. A. Dvorského 1710, která je souběžná s Krkonošskou ulicí, hlavní silnicí 
vedoucí ze Dvora na Trutnov Foto: archiv dětského centra
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ExTRÉMNí pOČASí SOKOLSKÉ CVIČENCE NA SLETu NEpORAzILO
Začátkem července vyvrcholily letošní oslavy 150. 
výročí založení Sokola XV. všesokolským sletem 
v Praze. Sletu se mezi tisícovkami sokolů zúčastnila 
také stovka sokolů ze Dvora Králové n. L., kteří 
vystoupili v osmi skladbách.

Vše odstartoval desetitisícový sletový průvod 
Prahou, který nadšeně pozdravovali přihlížející 
Pražané i  turisté. V  čele župy Podkrkonošské 
pochodoval nejstarší praporečník sletu - 88letý 
Luděk Kleander a spolu s ním jeden z nejmladších 
praporečníků - 13letý Vojtěch Hojný. Nechyběla 

skupina dvorských dětí v historických sokolských 
krojích a  naši cvičenci. Atmosféra sletového 
průvodu byla úžasná. 
Bohužel sokolský slet doprovázelo extrémní 
počasí. Bouřka s  průtrží mračen předčasně 

ukončila lampiónový průvod na  Petřín, 
a  plánovaný program tak neproběhl celý. Velká 
vedra zastihla cvičence zkoušející hromadná 
vystoupení a také sokolské sportovce připravující 
se na  exhibiční vystoupení Sokol Gala. Na  toto 
vystoupení byla vybrána sletová skladba 

Návštěvníci. K  naší velké radosti byli k  jejímu 
předvedení vybráni cvičenci sokolské župy 
Podkrkonošské, mezi nimiž bylo i  16 cvičenců 
z královédvorské jednoty. 
V  samotném jedinečném programu Sokol Gala 
se představili zástupci nejrůznějších sportů, 
které jsou součástí sokolské činnosti. Vystoupili 
začínající sportovci i reprezentanti. Nabitou halu 
Tip sport arény pozdravily sportovní legendy – 
sportovní gymnasté manželé Růžičkovi a  Věra 
Čáslavská. Její milé vystoupení, ve  kterém se 
vyjádřila, že si připadá jako v Japonsku, kde diváci 
umí povzbudit všechny sportovce, diváci ocenili 
ve stoje.
Na čtvrtek a pátek byly připraveny dva programy 
sletových vystoupení. První sletový program 
předznamenala obrovská bouřka a  liják, kdy 
cvičenci Věrné gardy museli stát nastoupeni 
v dešti přes půl hodiny a pak teprve odcvičit svoji 
skladbu. Diváci jim za to tleskali ve stoje.
Také naši Návštěvníci, kteří ve skladbě předvádějí 
stoj na  ramenou a  kotouly, předvedli skvělý 
výkon. Fakt, že se museli vyválet v  blátě, brali 
s  humorem, ostatně stejně jako všichni ostatní 
cvičenci. Program druhého dne naopak provázelo 
obrovské vedro. Cvičenci opět prokázali odolnost 
vůči proměnlivému počasí a program zvládli.
Sletová vystoupení byla předvedena cvičenci 
s  obrovským nadšením a  stejně tak byla 
i  přijímána diváky. Na  všech byla vidět radost 
z  pohybu a  ze společného cvičení. Slet skončil 
a nám nezbývá, než říci: „Zdar XVI. všesokolskému 
sletu v roce 2018!“ 

Pavlína Špatenková
Sokol Dvůr Králové n. L.

VýSLEDKY KRÁLOVÉDVORSKÉhO OKRuhu 2012 
Tropická vedra postihla i  letošní 16. ročník závodu 
O  cenu Františka Šťastného. V  sobotu 30. června 
na  tréninky a  v  neděli 1. července se sjeli fandové 
a  příznivci historických závodních motocyklů 
a sidecarů do Dvora Králové nad Labem.

Náročná organizace
První podnik pod ČSMS neměl už od  začátku 
na  růžích ustláno. Už samotná příprava závodu, 
který vede celý v ulicích města, si vyžádala nemalé 
úsilí pořadatelů z pořádajícího Old Racing Clubu, 
Autoklubu v AČR a Veteran Car Clubu Dvůr Králové 
nad Labem. Oprava komunikací, na  kterých je 
velké množství kanálů, je každoročním tvrdým 
oříškem pro všechny složky, které se na opravách 
podílejí. V letošním roce do toho vstoupila ještě 
oprava plynu ve  Sladkovského ulici, a  tak to 
ještě měsíc před termínem vypadalo, že se bude 
muset závod zrušit. Oprava plynu i  potažení 
asfaltovým kobercem se stihly včas, a  tak se 
mohly začít navážet balíky na  trať. Celotýdenní 
vedra prověřila odolnost pořadatelů na trati.
Ti samí nadšenci stavěli od  čtvrtka trať a  pak 
celou sobotu od  rána do  večera zajišťovali trať 
jako pořadatelé. To samé v  neděli, až na  to, že 
je ráno prověřila dešťová přeháňka. Za  hodinu 
bylo už zase vedro jako na  Sicílii. Nedělní ranní 
déšť posunul začátek o 30 minut, ale to nikomu 
nevadilo, ba naopak.

Slavnostní zahájení
Slavnostní zahájení provedl místostarosta 
Mgr.  Dušan Kubica, Miroslav Frodl a  ředitel 

závodu Petr Civín ml. Ten ve  svém veteránu 
Jaguar SS Saloon přivezl Jarmilu Šťastnou-
Königovou. Ta se právě 1. července dožila 80 let 
a oslavila své narozeniny spolu s fanoušky závodů 
historických motocyklů stejně jako čerstvě 65letý 
britský jezdec David Webber. 

Lékař na motorce
Už první jízda přinesla překvapivou novinku 
pro diváky, kteří byli ve  Dvoře Králové poprvé. 
Pro rychlé ošetření v  prvních kolech závodu, 
kdy dochází k  nejvíce nehodám, vyjel na  trať 
za  startovním polem hlavní lékař závodu 
MUDr.  Karel Kubíček na  rychlém motocyklu 
Buell. Po  vzoru závodů na  britských ostrovech 
jsme tuto službu zavedli v  České republice 
i  my. V  některých rychlých třídách dochází totiž 
v  prvních kolech k  dojetí automobilu s  lékařem 
vedoucím jezdcem.

„Sajdkáry“ – zlatý hřeb závodu
Výsledky jednotlivých kategorií jsou zveřejněny 
v  rozsáhlejším článku na  webu města (www.
dvurkralove.cz) a také na stránkách pořádajícího 
Old Racing Clubu (www.old-racing.cz). Zmíníme 
tedy jen průběh závodu závěrečné kategorie, 
která je zlatým hřebem závodů. 
Tady ve  Dvoře Králové to jsou vždy sidecary 
kategorie Z vyrobené v letech 1968-1978. V této 
třídě máme dost rychlých domácích posádek 
a  už v  tréninku se bojovalo jako o  život mezi 
posádkami Nechanický-Boháč, Bednář-Bednář 
a Humlovými. Bednářovi už v sobotním tréninku 

zadávili motor a náhradní, který se jim podařilo 
sestavit do závodu, byl pomalý.
Po startu, kde se bojovalo o nejlepší pozici mezi 
Nechanickým s  Boháčem a  Humlovými, kteří 
zajížděli časy kolem 2:03.450, se zdálo, že jsou bez 
šance na  umístění. Pomalý, no ,,pomalý”motor, 
se kterým Bednářovi zajížděli pravidelně 
kola 2:05.360, je dovedl k  vítězství ve  třídě Z, 
na druhém místě skončila opět domácí posádka 
Jaroslav Nechanický-Radek Šimek a  třetí dojeli 
Slovinci Srebočan Alen a Cvirn Božo s BMW 1000. 
Nejrychlejší kolo v této jízdě za 2:01.810 zajeli otec 
a syn Humlovi na Suzuki 750 při stíhání vedoucí 
dvojice Ondřej Nechanický a  Robert Boháč 
Honda 750. Tato domácí posádka také po zásluze 
za  svoji bojovnost získala cenu Fr. Šťastného. 
Po sečtení výsledků se čekalo na poslední body 
sidecarů do absolutního pořadí. Na třetím místě 
skončil vítěz třídy J do r. 1967 Jiří Medek. Druhý 
skončil do sidecarů vedoucí Jaroslav Jančík, vítěz 
kat. X na Kawasaki 1000 Egli, a absolutními vítězi 
16. ročníku Královédvorského okruhu 2012 se 
stali Jan Bednář sen. a Jan Bednář jun. na sidecaru 
Honda 83O.
Chtěl bych touto cestou poděkovat místním 
občanům za  trpělivost a  shovívavost, všem 
firmám, které s  námi spolupracují, městu 
Dvůr Králové nad Labem a  všem traťákům 
a pořadatelům, kteří to v tom vedru vydrželi.

Oldřich Prokop
za pořádající organizace Old Racing Club, Autoklub 

v AČR Dvůr Králové nad Labem a Veteran Car Club

Historické sokolské kroje při slavnosntím pochodu Prahou oblékli kromě pana Kleandra i nejmenší „sokolíci“  
 Foto:  P. Špatenková
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Členky Sdružení pro spolupráci se zahraničím Zuzana Čermáková a Mgr. Kateřina Hojná 
prezentovaly spolu s Mgr. Dušanem Kubicou svůj úspěšný projekt „Poznáváme život v EU“ 
na semináři konaném v pražském Evropském domě. Více na str. 1. Foto: Evropský dům

Ve dnech 23. a 24. 06. 2012 se konal pátý závod 6. ročníku šampionátu rádiem řízených 
modelů 1:10 v kategorii rally. Více informací o tomto závodě s názvem Safari rally na-
jdete na stránkách šampionátu www.safaricup.cz. Foto: František Doležal 

Podharťský rybník se opět začíná stávat cílem procházek po Dvoře Králové. Vysoké rá-
kosí je domovem pro více než 10 kachen, na hladině skáčou vodoměrky a voda vykazuje 
známky čistoty. Přístupnosti rybníka prospěla i oprava zábradlí. Foto: K. Sekyrková

V sobotu 14. července skončil čtrnáctidenní 15. ročník Safari poháru kluzáků, který byl 
letos poznamenán letům nevyhovujícím počasím, srážkami letounů a malým torná-
dem, které si pohrálo i s řádně ukotveným kluzákem. Více na str. 10.  Foto: AKDK

Dne 27.06.2012 se starostka města Mgr. Edita Vaňková slavnostně rozloučila s Mgr. Jose-
fem Sedláčkem, dlouholetým ředitelem ZŠ Schulzovy sady, v souvislosti s jeho odchodem 
do zaslouženého důchodu. Jeho nástupcem se stal Mgr. Ivan Jugl. Foto: odbor ŠKŠ

Na zahajovacím koncertě festivalu Hudební léto Kuks se zaplněnému kostelu předsta-
vila 08.07.2012 houslistka Gabriela Demeterová s varhaníkem a cembalistou Jarosla-
vem Tůmou. V rámci festivalu ještě proběhnou dva koncerty v srpnu (04.08. a 18.08.).

Děti v Dětské ozdravovně Království si užívají letních radovánek včetně vodních her v ba-
zénu. Zázemí zde má také spousta pohádkových bytostí, u kterých děti musí splnit různé 
úkoly. Více informací na str. 10. Foto: archiv dětské ozdravovny

Královédvorské hudební léto pokračovalo 11. července promenádním koncertem zva-
ným „Setkání s dechovkou“. Na pódiu na náměstí TGM se vystřídaly dechové hudby 
Podzvičinka z Bílé Třemešné a Krakonoška z Trutnova. Foto: V. Bartoška


