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Aktualizace firemního rejstříku 
na městském webu

KRÁLOVÉDVORSKÉ KOuPALIŠTĚ SLAVí 80. NAROzENINY 

Obraz Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem v roce 1933 od Józy Mikše je umístěn spolu s dalšími obrazy téhož 
autora v zasedací místnosti starostky v hlavní budově MěÚ na náměstí TGM. 

V  červenci byl na  webu města www.
dvurkralove.cz. dle dostupných údajů 
aktualizován rejstřík místních firem včetně 
přehledu lékařů a  sociálních služeb. 
Prosíme tímto všechny místní podnikatele 
a provozovatele lékařských ordinací, aby si 
zkontrolovali, zda jsou v seznamech vedeni 
a  zapsané údaje jsou správné. Případné 
návrhy na zápis či změnu zasílejte na e-mail: 
noviny@mudk.cz.

Ing. Kateřina Sekyrková

Léto a  koupání patří neodmyslitelně k  sobě. Dle 
zmínky Bedřicha Söllnera v  Pamětní knize města 
Dvůr Králové nad Labem z  roku 1926–1937 (dále 
jen „kronika“) se Královédvoráci v  minulosti 
koupali v Labi nebo v okolních rybnících. Ke konci 
20. let 20. století však narůstal počet stížností 
na  kvalitu vody v  Labi. „V  Labi není možné 
více se koupati, poněvadž voda jest továrnami 
od Vrchlabí až po Dvůr úplně zkažená.“ Z tohoto 
důvodu se začalo uvažovat o  stavbě koupaliště. 
Letos je tomu 80 let, co na západním okraji města 
ve  volné krajině v  údolí potoku Netřeba vyrostlo 
přírodní Tyršovo koupaliště.

Obří projekt v době hospodářské krize
Dle zápisu B. Söllnera, při hledání místa pro 
koupaliště „přicházelo v  úvahu na  prvním 
místě naše Údolíčko za  Matějem. Dále rybník 
v  České Podharti, kde byla již před válkou 
krásná plovárna s  kabinami. Také se mluvilo 
o  Klazarově rybníku“.  Volba nakonec opravdu 
padla na  Údolíčko. V  roce 1931 mělo město 
již zakoupené potřebné pozemky. V  lednu 
1932 delegace města, vedená starostou města 
Jaroslavem Bilinou, byla žádat na  ministerstvu 
zdravotnictví o tzv. subvenci. Náklady na stavbu 
byly stanoveny na 700.000 Kč. Za tuto částku se 
měl vybudovat „basen 30 x 90 m pro sportovní 
závody a  hry, tribuny, šatny, běžecká dráha, 
sluneční pláž a dětský basen“. Stavbu provázela 
řada potíží a  hlavně v  době hospodářské krize 
nedostatek financí. Celý projekt zachránila 
Městská spořitelna královédvorská, která 
převzala náklady na  stavbu koupaliště. Bylo 
také rozhodnuto, že ponese název „Tyršovo 

koupaliště“. Již v září 1932 se na novém koupališti 
konaly první plavecké závody.

Slavnostní otevření koupaliště 
Oficiálního otevření se však koupaliště dočkalo 
až 18. června 1933. Takto událost zachytil 
dobový tisk: „Ač nebe bylo zataženo těžkými 
mraky a hustý déšť se snášel k zemi, byla slavnost 
zahájena průvodem krojovaných korporací, 
v jejichž čele byli zástupci okresního úřadu, města 
a  městské spořitelny. Průvod vyšel v  9:30 hod. 
z Hankovy zahrady a ubíral se hustým špalírem 
obecenstva ulicí Revoluční, Masarykovým 
náměstím, Husovou ul. a  po  nábřeží Benešovu 
ke  koupališti.“ Po  příchodu na  koupaliště pak 
následovaly proslovy představitelů města, 
Městské spořitelny královédvorské atd. Při této 
příležitosti Jan Holub, bývalý starosta města 
a  předseda Městské spořitelny královédvorské, 
oficiálně předal koupaliště městu a  jeho 
obyvatelům. Po proslovech předvedli členové SK 
Slavia Praha ukázky skoků do vody. Odpoledne 
pak proběhly závody.

Původní podoba koupaliště
Koupaliště se rozprostíralo na  ploše téměř 
34.000 m². Bazén byl 120 m dlouhý a  36 m 
široký s  hloubkou 80 cm, odtud se pozvolna 
svažoval do  hloubky 450 cm na  straně druhé, 
kde se nacházela skokanská 5m věž. Odděleně 
od tohoto velkého bazénu mělo koupaliště ještě 
dětský bazén o  výměře 26 × 26 m. Na  severní 
straně byla umístěna restaurace, na  kterou 
navazovaly dámské a  pánské šatny. U  vstupní 
brány byly rodinné kabiny.

Oprava komunikace v ulici 
hradecká
Na loňskou opravu komunikace a vodovodu 
v  Dukelské ulici naváže v  letních měsících 
oprava v  Hradecké ulici. Vodovodní řad 
bude vyměněn v  úseku od  křižovatky 
s Husitskou ulicí po úroveň areálu SÚS. Tuto 
rekonstrukci (oprava vodovodního řadu, 
přepojení stávajících přípojek) hradí město, 
předpokládané náklady se pohybují ve výši 
2 mil. Kč. Opravu krytu vozovky od úrovně 
ulice Zborovská po  křižovatku s  ulicí 
K  Rybníkům zajišťuje Královéhradecký 
kraj (bezmála 4,5 mil. Kč). Informace 
o  uzavírkách související s  touto stavbou 
čtěte na str. 3.

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

Pokračování na str. 9

Ve čtvrtek 26. června 2013 předala osobně 
ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského Mgr.  Ivana 
Černá částku 12.800 Kč starostovi města 
Svoboda nad Úpou Ing.  Jiřímu Špetlovi. 
Právě Svoboda nad Úpou byla jednou 
z  nejvíce postižených obcí květnovou 
povodní. Nejvíce lidé přispěli v rámci akce, 
kterou ZUŠ organizovala na pomoc obcím 
postiženými povodní na náměstí TGM dne 
18. června 2013. 

Místní zuŠ pomohla Svobodě 
nad Úpou
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NOVÉ jEDNOSMĚRKY VE DVOřE KRÁLOVÉ NAD LAbEM

V  únoru letošního roku iniciovalo město 
Dvůr Králové nad Labem založení 
občanského sdružení MAS Královédvorsko, 
které získalo finanční prostředky 
na  „rozjezd“ místního partnerství mezi 
veřejnou správou, podnikatelským 
a  neziskovým sektorem. Cílem takového 
partnerství je rozvoj daného území 
na  základě komunitně vytvořeného 
strategického plánu. Předpokládáme, 
že prostřednictvím fungující MAS bude 
možné čerpat dotační prostředky 
v  daném území v  období 2014–2020 
v  řádu milionů korun a  rozdělovat je 
na  základě vlastních, v  území určených, 
priorit.
Tyto prostředky budou moci čerpat 
různé subjekty na  území celé MAS. Tedy 
nejen obce, ale např. i  jejich příspěvkové 
organizace, neziskové organizace, 
podnikatelské subjekty atd. Dotace mohou 
být určeny např. na úpravy návsí, vybavení 
pro spolkovou činnost, výstavby dětských 
hřišť, opravy budov obecních úřadů, 
obnovy památek, k  podpoře podnikání 
v  zemědělství i  v  nezemědělském 
sektoru, k  podpoře cestovního ruchu, 
ke vzdělávání, apod.
Pro více informací o  plánovaných 
aktivitách, možnostech zapojení a formulář 
přihlášky do  MAS se neváhejte obrátit 
na  Ing.  Veroniku Tomkovou, odbor RIM, 
tel.: 499  318  144 nebo 734  267  295, e-mail: 
tomkova.veronika@mudk.cz.

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM

NAbíDKA ČLENSTVí  
V MAS KRÁLOVÉDVORSKO

Podle schváleného časového harmonogramu 
probíhá během letošních letních měsíců 
první etapa zateplení mateřské školy Elišky 
Krásnohorské na  sídlišti Strž. Dodavatel 
stavebních prací již provedl výměnu všech 
dožitých oken a  dveří v  budově „Berušek“ 
a navazující budově s kancelářemi a kuchyní. 
Nyní je dokončována  výměna oken na patrové 
budově ostatních tříd MŠ E. Krásnohorské. 
Tímto způsobem dochází k osazování nových 
plastových výplní otvorů s  předepsaným 
koeficientem prostupu tepla. Uvedené práce 
budou podle smlouvy o  dílo dokončeny 
do 20. srpna 2013. 
V  příštím roce dojde k  zateplení obvodového 
a střešního pláště všech pavilonů této mateřské 
školy. Uvedený projekt je spolufinancován 
Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním 
fondem životního prostředí ČR v  rámci 
Operačního programu Životní prostředí.

Ing. Jan Fíla, odbor RIM

Postup prací na zateplení 
mateřské školy E. Krásnohorské Další krok ke zklidnění dopravy a ke zvyšování 

bezpečnosti provozu na  místních 
komunikacích byl realizován koncem května 
v  ulicích Klazarova a  Všehrdova, které se staly 
jednosměrkami. Spolu s  umístěním svislých 
dopravních značek byl v obou ulicích oficiálně 
zřízen parkovací pruh podél komunikace 
pomocí vodorovného značení. V  uvedených 

Město uspělo se svojí žádostí o  finanční 
příspěvek na  výsadbu dubového stromořadí 
na  Hrubých lukách. Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR přispěje městu částkou 100.000 Kč. 
Výsadbou, která proběhne v  podzimních 
měsících, vznikne ekologicko-stabilizační 
pruh zeleně s  mimořádným estetickým 
a  funkčním významem. Vytvořené stromořadí 
může sloužit i  jako relaxační místo. Stromy 
budou vysazovány do  jedné řady a  přibližně 
22 metrů od  sebe. K  výsadbě bude použito 
60 ks dubu letního, který bude poskytovat 
vhodné prostředí především pro bezobratlé 
živočichy a ptactvo. V lokalitě se zvýší druhová 
rozmanitost prostředí a  zvolené dřeviny zajistí 
její dlouhodobou udržitelnost.

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

Dubová alej na hrubých lukách

Začátkem července mohli obyvatelé 
města sledovat, jak roste lešení na  budově 
zdejšího gymnázia. Firma KP – Realizace 
Střech, která vyhrála veřejnou zakázku, 
začala s  odstraňováním havarijního stavu 
fasády východního a  části severního křídla 
budovy. V  rámci této akce bude do  konce 
října prováděna obnova zaatikového žlabu 
včetně výměny části krovu, korunní římsy, 
vlysů a zděných atik.  Celkové náklady na tyto 
opravy jsou 2.375.863 Kč včetně DPH. Dále 
se v  rekonstrukci fasády bude pokračovat 
v následujících letech.

Tomáš Machek, odbor RIM

Oprava fasády gymnázia

Senior automobil
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 
zřizuje od  1. září 2013 novou službu, a  to SENIOR 
AUTOMOBIL. 
Cílem služby je zajistit osobám nad 65 let 
a  osobám zdravotně postiženým dopravu 
zejména k lékaři, za nákupy či na úřady v případě, 
že nemohou volit jiný způsob dopravy, obávají se 
náledí nebo potřebují doprovod. 

Místní dostupnost služby: 
Dvůr Králové nad Labem a  spádové obce, dle 
dohody doprava v  rámci Královéhradeckého 
kraje.
Časová dostupnost: 
pracovní dny 6:00–14:30 hod. (osobní domluvy 
jsou možné)
Cena: 10 Kč /1 km. Cena je účtována za automobil, 
nikoliv za  sedadlo. Pokud se tedy domluví více 
osob, cena se dělí mezi všechny přepravované 
osoby. 
Bližší informace na  www.psdvurkralove.cz, sekce 
SENIOR AUTOMOBIL, případně na  telefonu 
604 212 697.
Kontakty pro objednávání dopravy: 732 320 575, 
e-mail: seniorautomobil@seznam.cz. 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

ulicích dále připravujeme omezení průjezdu 
nákladních vozidel přesahujících 3 500 kg.
Do  budoucna počítáme se zjednosměrněním 
ještě dalších ulic. Ačkoliv jde vždy o  zásadní 
změnu pro místní občany, věříme, že sami pocítí 
zvýšení bezpečnosti na  těchto komunikacích 
a stanou se k těmto změnám otevřenější.

Jan Sedláček
vedoucí ODP

Podoba jednosměrek v Klazarově a Všehrdově ulici  Foto: V. Tomková
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Nový venkovní cvičební stroj v Schulzových sadech

TEChNICKÉ SLuŽbY INFORMují Dokončení obnovy fasády domu 
č. p. 57 na náměstí TGM

Od loňského listopadu mohou občané využívat 
v  parku Schulzovy sady relaxačně rehabilitační 
venkovní stroj podobný Orbitreku, na  který 
město získalo finanční podporu od  Nadace 
správného životního stylu ve  spolupráci se 
společností COLMEX, s. r. o. 
Když byla následně vyhlášena fotosoutěž 
o získání dalšího stroje, pracovníci úřadu neváhali 
a  zaslali do  soutěže sérii účelově pořízených 
fotografií. Skvělé umístění mezi prvními 
třemi výherci znamenalo pořízení dalšího 
cvičebního stroje od  společnosti COLMEX, s. r. 
o., včetně montáže zdarma. Pro výběr nového 
stroje byli osloveni klienti nedalekého Domu 
s  pečovatelskou službou Sadová, kteří stávající 
stroj rádi a  pravidelně využívají. Z  nabídky si 
vybrali model pro procvičování chůze (aktuální 
cena 32.382 Kč). Od  července se tak skromný 
dvorský „cvičební park“ rozrostl o další stroj. Tato 
„venkovní tělocvična“ je určena pro osoby starší 
15 let (zejména kvůli vzrůstu a  tedy správnému 
způsobu provedení cviků), je tedy také 

V  loňském roce byla  provedena  generální 
obnova hlavní a  východní části fasády 
uvedeného objektu na  náměstí T. G. 
Masaryka (článek v  NKR 11/2012), jejímž 
cílem bylo navrácení původní secesní 
podoby z  počátku 20. století. Vzhledem 
k  nevhodným klimatickým podmínkám 
na  konci minulého roku byly dokončovací 
práce přesunuty na  červenec letošního roku. 
Dokonale vyzrálé omítky byly opatřeny 
vápenným modifikovaným pololazurním 
nátěrem a následně hydrofobizovány (ochrana 
zamezující přístupu vody do  konstrukce 
fasády). Tato finální povrchová úprava zajistí 
dlouhodobou trvanlivost provedeného 
uměleckořemeslného díla.

Ing. Jan Fíla , odbor RIM

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych 
vám nejprve v  době 
dovolených popřál 
strávení hezkých letních 
chvil, a  doufám, že ti, 
co budou část svého 
volna trávit v  našem 
městě, využijí Tyršovo 
koupaliště a budou s jeho 
službami spokojeni. Všechny aktuální informace 
hledejte na  našem webu www.tsdvur.cz
nebo na facebookovém profilu. 
V  červenci jsme dokončili hlavní fáze oprav 
komunikací s  asfaltovými povrchy. Opraveny 
byly ulice: Alešova, Staškova, Klicperova, 
Karolíny Světlé, Presslova, částečně jsme 
opravili zpevněné cesty na Sylvárově. Z větších 
akcí nás nyní čeká oprava ulice R. A. Dvorského. 
Poté se vrhneme do  oprav místních výtluků 
na  asfaltových cestách a  nezpevněných 
štěrkopískových komunikacích. 
Drobné opravy ještě plánujeme v  ulicích 
Zborovská, Čelakovského, Chelčického 
a Eklova. Dále jsme dokončili úpravy chodníku 
před Starou lékárnou, nyní nás to čeká v Lipnici 
u  rozvodny. Postupně obnovujeme veřejné 
osvětlení v Hradecké ulici.
Co se týká městské zeleně, technologicky jsme 
opět posílili, když jsme převzali do  majetku 
další sekačku se sběrem a nulovým poloměrem 

otáčení. Předání se uskutečnilo za  účasti 
majitele dodávající firmy a místostarosty města 
Béma v pondělí 15. 7. 2013. Nyní již máme tato 
zařízení dvě. Novinky jsou i  v  úseku úklidu 
města, kde proběhlo další výběrové řízení 
na  střední zametací stroj, který by měl ještě 

Město Dvůr Králové nad Labem (dále jen 
město) zveřejňuje svůj záměr prodat 
následující volnou bytovou jednotku 
v majetku města formou obálkové metody:
byt  č. 1984/22 v  č. p.  1984, 65,70 m2, 
ul. Roháčova, za  minimální nabídkovou 
cenu 874.989 Kč.
Uzávěrka: pátek 11.10.2013 do  13:30 hod. 
Zájemci o  odkoupení výše uvedeného 
bytu  mohou své nabídky  doručit 
na  předepsaném formuláři do  13:30 hod.  
dne  11.10.2013. 

Na  základě usnesení Rady města Dvůr 
Králové nad Labem č. R/1372/2013 – ze 
dne 18.06.2013 se zveřejňuje záměr 
města pronajmout byt č. 132 v  čp. 400, 
v  ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 
a to formou obálkové metody.
Uzávěrka: pátek 09.08.2013 do 13:30 hod. 

S případnými dotazy se obracejte na odbor 
rozvoje, investic a  majetku města, tel.: 
499 318 147, Bc. Petra  Holzhauserová, DiS. 
nebo e-mail: holzhauserova.petra@mudk.cz.

Bc. Petra Holzhauserova, DiS.
 odbor RIM

AKTuÁLNí NAbíDKA  
PRODEjE ČI PRONÁjMu 

MĚSTSKýCh bYTů

v  tomto roce nahradit náš historický zametací 
stroj na podvozku Avia. Vizuální změnu můžete 
sledovat v  označení pracovníků Veřejně 
prospěšných prací, kteří nosí nově žluté vesty, 
čímž se odlišují od  ostatních pracovníků TSm. 
Do  budoucna bychom chtěli obnovit i  náš 
vozový park na  svoz komunálního odpadu, 
kde se nám řetězí technické závady. Tady jsme 
ale teprve před výběrovým řízením, nicméně 
věříme, že i toto dokážeme úspěšně dotáhnout 
až k získání dotace vyhlášené Fondem životního 
prostředí ČR.
Na  závěr bych chtěl podotknout, že TSm jsou 
zde pro město a  jeho občany a  že vás jako 
občany chceme mít za  spojence, kteří nám 
pomohou zlepšit naše služby a  tím zvýšit vaši 
spokojenost.
Krásný zbytek prázdnin.

Ing. Miroslav Petrů, ředitel TSm

ideální mimo jiné pro rodiče dětí, které si hrají 
na dětském hřišti v těsném sousedství cvičebních 
strojů. 

Ing. Veronika Tomková 
odbor RIM

uzavírka komunikace 
v ulici hradecká
Rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku této 
komunikace na  dobu 2 měsíců v  termínu 
od  05.08.2013 do  06.10.2013 od  hranice 
křižovatky silnice II/299 s  ulicí K  Rybníkům 
po  hranici křižovatky silnice II/299 s  ulicí 
Zborovská. 
Objízdná trasa povede po  dobu zavírky 
po  silnici II/300 ze Dvora Králové n. L. 
do  obce Kocbeře, následně po  I/37 do  obce 
Choustníkovo Hradiště a  zpět. Uzavírka 
ovlivní na  tuto dobu také provoz příměstské 
autobusové dopravy. Zastávka Dvůr Králové 
n.L., Zboží bude po dobu uzavírky přemístěna 
do prostoru křižovatky Choustníkovo Hradiště, 
Žireč, (II/299 a III/29925). 
Po  dobu uzavírky nebude obsluhována 
zastávka Dvůr Králové n. L., mlékárna, náhradní 
zastávkou bude Dvůr Králové n. L., pošta a Dvůr 
Králové n. L., aut. st. 
Objezdné jízdní řády včetně map objízdných 
tras jsou k  dispozici na  úřední desce (fyzické 
i webové).
Chtěli bychom se tímto občanům omluvit 
za  způsobené komplikace a  poděkovat 
za pochopení a trpělivost.

Alena Řeháková, ODP

V sobotu 20. července 2013 proběhlo ve Dvoře 
Králové nad Labem sčítání cyklistů. Dopravní 
průzkum probíhal od  9:00 do  17:00 hod. 
na pěti stanovištích a jeho cílem bylo zmapovat 
zejména rekreační cyklistiku ve městě, převážně 
v místech, kterými prochází cyklotrasy.  
„Výsledky se teprve budou zpracovávat 
a  vyhodnocovat, ale již nyní víme, že nejvíce 
jízdních kol projelo křižovatkou na  Denisově 
náměstí, za osm hodin sčítání přes 800 cyklistů. 
To je více než jsme očekávali. Naopak jsme 
byli překvapeni, jak málo je využívaná Labská 
cyklotrasa ve  Štefánikově ulici před zoo,“ říká 
Zbyněk Sperat, který zpracovává pro město 
studii rozvoje infrastruktury pro cyklisty. 
„V září bude ve vybraný pracovní den probíhat 
další, rozsáhlejší sčítání zaměřené zejména 
na  každodenní dojíždění na  kole do  práce 
a  do  škol. Chtěli jsme ho provést již v  červnu, 
ale deštivé počasí nám to znemožnilo,“ doplnil 
Sperat. 
Zároveň se sčítáním cyklistů proběhl 
i  monitoring parkování jízdních kol na  území 
města. I  ten se bude vyhodnocovat a  v  září 
na něj naváže další. 

odbor ODP

První sčítání cyklistů ve městě
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jak by třídění odpadů vypadat nemělo...
Na  fotografii si všimněte tabulí skla, které 
jsou opřeny o  kontejner na  sklo v  Klazarově 
ulici. Pokud někdo takto zanechá sklo vedle 
kontejnerů, může velice snadno dojít k  jeho 
rozbití. Skleněné střepy rozsypané okolo 
kontejnerů se pak již nedají využít a  může 
dojít třeba i  ke  zranění dětí nebo propíchnutí 
pneumatik.

Kam tedy tabulové správně sklo patří?
Lze ho vhazovat do  zelených kontejnerů 
na  barevné sklo (na  zelených kontejnerech je 
speciální vhoz pro sklo tabulové). Tabulové sklo 

je svým složením podobné sklu barevnému, 
se kterým ve  sklárnách zpracovává, a  proto 
nepatří ani do  bílého kontejneru na  sklo bílé. 
Pokud se do  vhozu u  zeleného kontejneru 
na sklo kvůli větším rozměrům nevejde, lze ho 
odložit do sběrného dvora. 
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. 

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Vyšlo Vlastivědné čtení o našem 
městě i jeho okolí
V měsíci červenci vyšlo další číslo 5. řady vlasti-
vědného čtení, které částečně navazuje na loň-
ské 51. číslo. Karel Martinek zde pokračuje v cyk-
lu kapitol z historie Zvičiny. Přibližuje čtenářům 
stav a  význam Lázní U  studně mariánské pod 
Zvičinou v období první republiky. 

Nechybí ani vzpomínka na architekta Karla Jaro-
límka, jehož lyžařský můstek stával pod Zvičinou 
a který by se letos dožil 125 let. Mezi další vzpo-
mínané osobnosti patří i „obyčejný“ klempíř, kte-
rý se podílel na stavbě kostelní věže. Hned úvod 
čtení však patří novodobým královnám věnných 
měst - na  druhé straně obálky se na  čtenáře 
smějí hned 4 královny z  našeho města, kterým 
se podařilo tento titul od roku 1999 získat. Mezi 
zcela unikátní texty čtení v tomto čísle patří do-
sud nepřeložené texty z životopisu F. A. Šporka 
(vyšel ve Vídni v  roce 1923) od Heinricha Bene-
dikta, které se týkají hradišťského panství. Další 
významná část čtení je věnována osobě a  dílu 
Leoše Pryšingera, který byl za  svoji řezbářskou 
práci oceněn letos i na mezinárodní úrovni.
Vlastivědné čtení (č. 52) je k  zakoupení 
v městském informačním centru, v knihkupectví 
u Veselých a vybraných trafikách za 50 Kč.

Ing. Kateřina Sekyrková

Úspěchy královédvorských občanů  

Nejkrásnější maturantka roku 2013

Nejtrpělivější student
Martin Tlučhoř ze Dvora Králové nad Labem, 
nyní student biomedicíny na ČVUT, se přihlásil 
do  soutěže portálu iDNES.cz Tvůj příběh. 
Mladí lidé do pětadvaceti let si v této soutěži 
vytyčili své cíle a  pokud se jim je podařilo 
splnit, získali odměnu sto tisíc korun. 
Martin Tlučhoř se stal jedním z  padesátky 
finalistů, kteří svého cíle dosáhli – rok 
a  půl slepoval přes šest tisíc dílů ucelené 
vystřihovánky Městské památkové rezervace 
architekta Richarda Vyškovského. 
Konečné dílo o velikosti 1,2 × 1,6 metru bude 
na  podzim vystaveno v  královédvorském 
Domě dětí a mládeže Jednička.

Ing. Kateřina Sekyrková

Již třetím rokem se letos konala soutěž 
o  nejkrásnější maturantku roku – Maturantka 
Roku 2013. Finálový večer proběhl 21. června 
2013 na  českobudějovickém náměstí Přemysla 
Otakara II. a  nás těší, že mezi finalistkami byla 
také Martina Čtvrtečková ze Dvora Králové 
nad Labem, nyní již absolventka Obchodní 
akademie, Střední odborné školy a  Jazykové 
školy s právem státní jazykové zkoušky Hradec 
Králové.
Na základě hodnocení odborné poroty, složené 
ze zástupců partnerů, známých sportovců, 
loňské Maturantky Roku nebo třeba herečky 
Alice Bendové, skončila zástupkyně z  našeho 
města na  krásném druhém místě. Stala se 
zároveň Sombersby Maturantkou Roku, když 
získala u  svého snímku s  oblíbeným ciderem 
v ruce nejvíce hlasů ve facebookové aplikaci.
Soutěž je určena pro všechny odvážné 
dívky, které maturují v  daném roce. Letos se 
na  začátku vybíralo z  více jak 700 maturantek 
z celé republiky.

Prezident Miloš Zeman společně s  kardinálem 
Dominikem Dukou navštívili při příležitosti 
návštěvy Hospice Anežky České i další středisko 
Oblastní charity Červený Kostelec, Domov sv. 
Josefa. Návštěvu z  nejvzácnějších očekávali 
nejen obyvatelé Domova, ale i  lidé z  městské 
části Dvůr Králové nad Labem-Žireč. Byla to první 
prezidentova cesta do Královéhradeckého kraje.
Po  uvítání vedoucím tohoto prvního a  stále 
jediného zařízení v  ČR pro lidi nemocné 
roztroušenou sklerózou (RS) Mgr.  Dominikem 
Melicharem se vzácní hosté vydali na prohlídku 
prostor bývalého jezuitského kláštera 
a seznámili se s prostředím, kam se lidé nemocní 
RS jezdí z  celé naší republiky léčit. Prohlédli 
si zejména oddělení rehabilitace, vodoléčbu 
i ostatní prostory. 
S  klienty a  zaměstnanci se uskutečnilo setkání 
v přilehlém kostele sv. Anny, kde uslyšeli několik 
skladeb na  unikátní zvonkohru, se zájmem si 
poslechli životní příběh pacienta Josefa Bašeho 
(spolužáka kardinála). Poté v  krátkém projevu 
pozdravil přítomné prezident a  závěrečné 
požehnání udělil všem pan kardinál. Program 
pokračoval přes nedávno otevřenou bylinkovou 
zahradu do  zámeckého parku, kde došlo 
k rozloučení a k předání dárků. Oba představitelé 
se zvěčnili do kroniky. 

Jitka Holcová

Státní návštěva v Domově sv. josefa
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Letní miniolympiáda pro seniory

Poutní benefiční koncert byl 
úspěšný

Muzeum vystavuje unikáty ze svých sbírek

Před začátkem letních prázdnin jsme uspořádali 
pro naše seniory v  Domově důchodců Dvůr 
Králové nad Labem letní miniolympiádu. 
Vzhledem k  horkému počasí toho dne jsme 
museli původně na  zahradu plánovanou akci 
přesunout do vnitřních prostor domova. 
Zaměstnanci připravili čtyři jednoduché 
soutěžní disciplíny tak, aby je zvládli i obyvatelé 
na  invalidních vozících. Na  prvním stanovišti si 
soutěžící vylosovali tři neúplná přísloví, která 
bylo nutné správně dokončit. Na  druhém 
stanovišti soutěžící shazovali tenisovým míčkem 
barevně označené plechovky, které byly 
narovnané do tvaru pyramidy. Každá plechovka 
byla obodována podle obtížnosti nutné k jejich 
shození. Na  třetím stanovišti lovili soutěžící 
na udičku papírové rybky z bazénku v časovém 
limitu jedné minuty. Posledním stanovištěm byly 
oblíbené ruské kuželky, na  jejichž shození měl 
každý tři pokusy. 

Soutěže se zúčastnilo 38 obyvatel a  mezi nimi 
překvapivě i  ti, kteří jindy aktivizační činnosti 
a  akce nenavštěvují. Na  závěr soutěže jsme 
odměnili pět soutěžících s  největším počtem 
dosažených bodů. Vítězkou miniolympiády se 
stala paní Jaroslava Kopitzová. 
Příjemné odpoledne jsme zakončili opékáním 
špekáčků, po  kterém jsme si ještě společně 
zazpívali za doprovodu kytary. Akce měla velký 
úspěch a obyvatelé domova se nás už teď ptají, 
kdy pro ně zase něco zábavného vymyslíme.

Mgr. Linda Mocová, sociální pracovnice

Dne 22. 6. 2013 proběhl v kostele sv. Jana Křtitele 
poutní benefiční koncert pořádaný farní charitou 
ve  Dvoře Králové nad Labem ve  spolupráci 
s  římskokatolickou farností Dvůr Králové nad 
Labem. Výtěžek koncertu ve  výši 16.000 korun 
poputuje do Centra pro rodinu Klubko, které má 
na  starosti rodiny s  dětmi v  náhradní rodinné 
péči. Koncert zahájil mladý talentovaný vítěz 
pěvecké soutěže Česko zpívá 2013 Michal Horák. 
Jako hlavní hvězda vystoupila zpěvačka Kamila 
Nývltová, která zazpívala známé muzikálové 
skladby. 
Získané finanční prostředky budou použity pro 
děti, které vyrůstají v  náhradní rodinné péči 
a  spolupracují s  Centrem pro rodinu Klubko. 
Konkrétně pomůžeme dětem z  těchto rodin 
financovat zakoupení vzdělávacích pomůcek, 
podpoříme zájmové aktivity a  dovybavíme 
hernu v  centru Klubko. Děkujeme Kamile 
Nývltové a Michalu Horákovi, kteří vystoupili bez 
nároku na honorář, sponzorům a všem, kteří přišli 
a podpořili dobrou věc.

Kateřina Veselá, Farní charita Dvůr Králové n. L.

V minulém čísle NKR jsem vám představila některé 
skvosty z  našeho bohatého muzejního fondu. 
Tentokráte vám přiblížím sbírku malovaného 
lidového nábytku, jehož skromnou ukázku můžete 
zhlédnout na výstavě „Jak se žilo v podkrkonošských 
chalupách“. 
Lidový malovaný nábytek patří v našem muzeu 
svým počtem a hodnotou k jedné z významných 
a  rozsáhlých částí muzejního sbírkového 
fondu. Ve svém mobiliáři jej má muzeum okolo  
40 kusů. Pochází z období od 18. do 20. století. 
Za pravé poklady této sbírky vystavené na právě 
probíhající výstavě se dají považovat především 
podkrkonošská šatní skříň a postel s nebesy.  
Bohaté malbou a řezbou zdobené truhly, skříně, 
misníky a ostatní nábytkové kusy uložené v naší 
sbírce dokumentují nábytek nejen z Podkrkonoší, 
ale i  z  českých či moravských zemí. Někdo se 
možná podiví nad tím, proč má regionální 
muzeum ve svém fondu nábytek z jiných lokalit. 
Je tomu tak proto, že migrace obyvatel způsobila 
putování předmětů se svými majiteli, a tak se tyto 
nábytkové kusy dostaly i do regionů s odlišným 
výtvarným projevem. 

Vraťme se však nyní do  minulosti… Vývoj 
venkovského nábytku byl daleko pozvolnější 
než měšťanského, a  to vzhledem k  uspořádání 
interiéru, které mělo přesná pravidla 
a zachovávalo tradici. Interiér byl velmi skromný 
až do 2. poloviny 18. století, kdy se na venkově, 
zejména v  zámožnějších usedlostech, rozšířily 
malované kusy nábytku.
Nábytkové formy se vyvíjely v  závislosti 
na  slohovém prostředí a  osobitost každého 
kusu byla dána osobou většinou anonymního 

lidového malíře. Výzdoba lidového nábytku tak 
byla především motivována osobně a  citově. 
Vznikaly takové prvky malby, které odporují vší 
logice – květina vyrůstající ze srdce, na  jednom 
stonku květy odlišných druhů apod. Výzdoba 
však skrývala i  řadu symbolů vycházejících 
z  pohanských a  křesťanských tradic. Navíc 
vzhledem k  ekonomicko-sociální situaci 
venkovského obyvatelstva nebylo možné zdobit 
nábytek nákladným způsobem. Charakter 
výmalby byl pak také ještě pochopitelně ovlivněn 
regionem, kde byl daný kus zhotoven.
Pro lidový nábytek z  Krkonoš a  Podkrkonoší je 
charakteristický modrý, bíle mramorovaný základ. 
Často je základní nátěr také zelený. Na  tomto 
podkladu jsou symetricky umístěna bílá nebo 
žlutá pole, obvykle vyplněna pestrými kyticemi. 
Jádro těchto kytic tvoří tři růže nad vázou, 
někdy doplňované velkými modrými hrozny. 
Kromě této výzdoby najdeme na  krkonošském 
a  podkrkonošském nábytku malbu figurální či 
stylizovanou architekturu. V  kompozicích se 
často uplatňují vlivy empíru a  druhého rokoka. 
Kromě již popsaných dekorů najdeme na skříních 

z  Krkonoš zobrazení pestrých ptáčků či celých 
postav nebo polopostav světců.
Jelikož se nábytek v  této oblasti vyráběl 
ve  velkém měřítku, rozvážely se krkonošské 
a  podkrkonošské truhly a  skříně na  výroční 
trhy daleko do  kraje. Dlužno dodat, že nábytek 
z  Krkonoš patří k  nejkrásnějším a  výtvarně 
jednotným typům z  celých Čech. Tak neváhejte 
a přijďte se na skvosty naší sbírky podívat.

Ing. Lenka Stehnová
Městské muzeum Dvůr Králové n. L.

Tyto malbou a řezbou bohatě zdobené truhly a skříně jsou ke zhlédnutí na aktuální výstavě  „Jak se žilo 
v podkrkonošských chalupách“ probíhající do 1. září ve výstavních prostorách staré radnice Foto: archiv muzea

KRÁLOVÉDVORSKý OKRuh jIŽ POSEDMNÁCTÉ
Když byl v  roce 1997 královédvorský okruh 
obnoven, nepočítal nikdo s  tím, že počtem znovu 
uspořádaných ročníků překoná původních deset, 
které se jely v letech 1952–1964...
Cena Františka Šťastného přilákala letos na  náš 
městský náročný okruh 198 motocyklů solo a 20 
sidecarů. Škoda, že „hořičáci“ letos přešli pouze 
na  rychlostní závody, kde nemohou startovat 
předválečné stroje. 
Soutěžící absolvovali v  pátek 20. června 
administrativní a  technickou přejímku. Večer 
se sestavila startovní listina, která se ještě ráno 
doplnila o  opozdilé jezdce. V  sobotu ráno 
časoměřiči zaujali svá místa ve  věži a  mohlo se 
jezdit. Právě sobota se dvěma tréninky pro každou 
kategorii je časově nejnáročnější. Každé přerušení 
tréninků vyžaduje posun harmonogramu. 

V neděli 23. června slavnostně zahájila samotné 
závody starostka města Dvora Králové nad 
Labem paní Edita Vaňková. A  závodilo se fest 
– v  protahováku u  muzea spadl M. Svědiroh, 
a to tak nešťastně, že mu zapadl jazyk. Jen díky 
rychlému zákroku se ho podařilo rozdýchat. 
Letošní ročník přinesl nový poznatek – vzrostl 
zájem o  skutečně zajímavé závodní čtyřtakty. 
Závodění s  levnými japonskými motocykly se 
s  nedostatkem náhradních dílů stává drahou 
záležitostí. Doufám, že příští rok dojde k  ještě 
většímu nasazení strojů, které tvořily českou 
historii. Děkuji všem, kteří se jakoukoli formou 
na  pořádání Královédvorského okruhu 2013 
podíleli.

Oldřich Prokop
Old Racing Club Dvůr Králové n. L.
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STřEChA SOS
Opravy
– zatékání – plechování komínů 
– okapů všech – klempířských prvků
PROhLíDKA A OPRAVA IhNED!
Telefon: 603 217 922KuRzY ANGLICKÉhO jAzYKA

Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Martin Kučera, tel. 604971312
www.anglictina-kucera.cz

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

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

V ýKuP KOVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

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

PROVOzOVNA: SLOVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

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

VÝZVA K ÚČASTI NA HROMADNÉ POPTÁVCE 
NA CENU PLYNU PRO ROK 2014 V DOMÁCNOSTECH

Naše kancelář v České Skalici organizuje k 15. 8. 2013  individuální hromadnou 
cenovou poptávku na dodávku plynu pro domácnosti na rok 2014. Letos je 
to již podruhé a po velmi dobrých zkušenostech z 1.kola, které se konalo v květnu 
pro našich 300 klientů. 
V současné době máme připraveno téměř 90 nových zájemců na podobnou 
akci. Abychom byli ještě silnější vůči dodavatelům plynu, oslovujeme tímto 
další zájemce, kteří si chtějí zajistit příští topnou sezónu co nejlevnější. Víte 
velice dobře, že  jako jedinec  té nejlepší ceny nedosáhnete. Naše kancelář bude 
poptávat množství větší než 2 000 MWh plynu na rok 2014. Pokud se k našim 
stávajícím klientům chcete přidat, učiňte tak do 10. 8. 2013. Vše je zdarma. 
Potřebujeme od Vás pouze roční vyúčtování plynu (ne starší dvou let) a pokud 
využíváte nějakého alternativního dodavatele plynu (ČEZ Prodej, Bohemia 
Energy, Centropol a podobně), tak i kopii smlouvy. Po zkušenostech z 1. kola jsme 
přesvědčeni, že se  s cenou opět přiblížíme k hranici 800 Kč/MWh bez DPH se 
stálým měsíčním platem 0 Kč. Takové podmínky nenajdete v žádných cenících.  
Cena a smlouva bude pouze na 1 rok a poté se bude poptávka opakovat.
Pro srovnání uvádíme ceny za MWh nejdůležitějších dodavatelů (bez DPH): 
RWE nové letní ceny po topné sezóně 994 Kč / MWh a 106 Kč / měs.
ČEZ Prodej  nové letní ceny po topné sezóně 982 Kč / MWh a   90 Kč /měs.
Bohemia Energy nové letní ceny po topné sezóně  954 Kč / MWh a 100 Kč / měs.
Centropol nové letní ceny po topné sezóně 944 Kč / MWh a 100 Kč / měs.

Při spotřebě domácnosti ve výši 20 MWh/rok plynu chceme docílit úspory 
oproti výše uvedeným dodavatelům více než 6000 Kč/rok. První kolo nám to 
jednoznačně prokázalo.  Při spotřebě domácnosti ve výši 30 MWh/rok chceme 
docílit úspory více než 9 000 Kč/rok. Tato akce je organizačně a časově náročná. 
Neponechávejte Vaše rozhodnutí na poslední chvíli. Myslíme, že touto akcí k 15. 
8. 2013 naplníme naše firemní motto: ,,Energetické dobro- Zlepšujeme situaci 
na trhu s energiemi‘‘.

Mgr. Michal Bors Miloš Černý
Generální reprezentant, produktový specialista  energetický poradce
a naceňovač poradenské společnosti Dvůr Králové nad Labem
OPTIMAL - ENERGY. cz, a.s., Brno  tel.: 724 528 361
kancelář Husovo nám. 22, 552 03 Česká Skalice  cerny.milos@dvk.cz
mbors.optimalenergy@seznam.cz  
tel.: 731 508 654 
www.optimal-energy.cz
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TRIGA  REALITY  realitní  kancelář
nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej zajímavého rod.domu 5+1 
ve Dvoře Králové n.L.- lokalita Pod-
harť. Dobrý stav, pozemek 382 m2, po-
sezení, možnost půdní vestavby.   
DK3099S. CENA: 1,499.000 Kč

Na prodej RD s pěknou velkou sto-
dolou a chlévy v Doubravici. Jde 
o 3+1, garáž. Pozemek 1234 m2. 
Dobrý a udržovaný stav, střed obce. 
TU3114s.  CENA: 1.190.000 Kč

Prodej prostorného zd. bytu 3+1 
ve Dvoře Králové n.L. v OV v 2.p., 
plocha 71 m2. Jde o lok. 5.kvě-
ten. Velká lodžie, nová kuchyň.  . 
DK3040S. CENA: 1.120.000 Kč 

Prodej stav. pozemku ve Dvoře 
Králové n.L. „pod nemocnicí“. 
Výměra 5811 m2, lze rozdělit na 2 
části. ÚP ano, st.povolení na studnu. 
DK3019S CENA: 340 Kč/m2

Prodej většího RD, klidná část Mi-
letína se zahradou, slunný poz. 703 
m2 za domem, u náměstí. Dobrý 
stav, všechny sítě, ihned volný.   
JC3115S. CENA: 1.100.000 Kč 

Prodej lux. bytu 1+1, Dvůr Král. 
n.L. ,OV, plocha 43 m2. Jde o 2NP, 
kompl.rek. 2007. V ceně nová lin-
ka, spotřebiče, výhled - Zvičina.  
 DK3006S. CENA: 790.000 Kč

Prodej zd.RD na okraji Dvora 
Králové n.L.–Sylvárov, 4+1, část.
rek. Pozemek 689 m2, pod lesem 
na okraji obce s výhledem na město.    
DK2144S.  CENA: 1.190.000 Kč 

Prodej zavedené restaurace v okraj. 
části Dvora Králové – Lipnice s tera-
sou, vč.vybavení. V patře je luxusní 
podkrovní byt 5+1 se zimní zahradou. .  
DK3082S.  CENA: 4.600.000 Kč 

Prodej bytu 1+1 ve Dvoře Králové 
n.L. na nábřeží, plocha 44,7 m2. Byt 
v OV, dobrý stav, nová okna, zvý-
šené přízemí, jihozápadní strana. 
DK2150S. CENA: 570.000 Kč 

Prodej bytu 1+1,OV, 1.p., Dvůr Krá-
lové n.L., předělaný na 2+1, 51 m2. 
Část.rekonstrukce. K bytu plech.
garáž, pergola, kolna, posezení. 
TU2038S.  CENA: 650.000 Kč

Prodej menšího objektu Žireč u Dvo-
ra Král.n.L. , poz. 897 m2.,býv.malý 
teletník, vhodné na sklad. účely 
apod. Nutná celk.rekonstrukce.  
DK3118S.  CENA: 299.000 Kč

Prodej prostorného bytu 4+1 
ve Dvoře Králové n. L., pl.69,6 m2. 
Byt je v OV, dobrý stav, nová okna, 
4. patro, panel, výtah, ihned volné.   
DK2168S. CENA: 1.150.000 Kč 
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NOVí ObČÁNCI 
MĚSTA
V  červnu 2013 se 
narodilo v našem městě 
10 občánků – 5 chlapců 
a 5 děvčat.

 Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

ÚMRTí
V  měsíci červnu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 17 lidí, z toho bylo 8 dvorských občanů –  
4 muži a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

jubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti navští-
vili při životních jubileích v  červnu 15 občanů 
s gratulací a kytičkou. 
Ve stejném období oslavilo 9 manželských párů 
stříbrnou svatbu, 3 páry zlatou svatbu a  1 pár  
diamantovou svatbu. 

Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 7 no-
vorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

SňATKY

OzNÁMENí

V  měsíci červnu uzavřeli ve  Dvoře Králové 
nad Labem sňatek tito snoubenci:
Petr Kašpar a Miroslava Holzäpflová  – 01.06.2013
Zdeněk Ponikelský a Lenka Hamáčková –   
 14.06.2013
Jiří Német a Markéta Košková  – 15.06.2013
Jakub Ševc a Kateřina Nováková  – 15.06.2013
Tomáš Bařinka a Zuzana Doncová  – 21.06.2013
Martin Kotík a Klára Fickerová  – 22.06.2013
Marcel Havelka a Šárka Ulrichová  – 29.06.2013
Petr Bartoň a Marie Koldová   – 29.06.2013
Zdeněk Kramar a Tereza Králová  – 29.06.2013
V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Filip Procházka a Kateřina Skočdopolová  
 –  08.06.2013
Milan Rudolfský a Kristina Gabrielová   
 –  22.06.2013
Tomáš Kutheil a Lucie Štěpánová  –  22.06.2013
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

SOuTĚŽNí OTÁzKA:
Máme krásné slunné letní 
dny, které vybízejí k  pro-
cházkám v  parku či lese. 
Takto zní tip od  dalšího 
čtenáře NKR na  „dobře 
zadanou hádanku“, kte-
rou rádi zveřejňujeme.
Kde ve vzdálenosti několika kilometrů od Dvo-
ra Králové nad Labem se nachází památní des-
ka, která vzpomíná básníka K. H. Máchu? Do-
kažte nám, že jste na tomto místě byli osobně 
(fotka místa – lze i společná s více lidmi – nebo 
reportáž z výletu atd.).
Odpovědi lze zasílat i emailem na e-mail: 
noviny@mudk.cz, předmět: znáte svoje město, 
a to do 21. srpna 2013. 
Jinak lze samozřejmě odpovědi se soutěžními 
kupóny odevzdat i do speciálního boxu v měst-
ském informačním centru (MIC) na náměstí TGM. 
Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC  
dne 22. srpna 2013. 

Výherci minulých kol soutěže
Výhercem minulého kola soutěže se stala paní 
Jiřina Blažková z Trocnovské ulice. Gratulujeme!
Zároveň doplňujeme výherce předminulého 
kola soutěže (Staffova pila pod vlakovým 
nádražím), kterým se stal Josef Šnábl. 
Prosím tímto oba výherce a  zároveň autora 
minulé křížovky, aby si ceny vyzvedli v městském 
informačním centru na náměstí TGM.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Dne 11. června 2013 se rodičům Jitce a Martinovi 
Strunovým narodil syn Filip. 

manželé Strunovi

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

Jm é no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pří j m ení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ul ice,  č .  do mu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Městská knihovna Slavoj obhájila krásné 
3. místo v  soutěži „Kamarádka knihovna,“ 
ve  které jsou oceňovány nejlepší dětské 
knihovny z  celé republiky. Děkujeme všem, 
kteří nám svými „vysvědčeními pro knihovnu“ 
k tomuto ocenění dopomohli. 

Mgr. Petra Vondroušová
ředitelka knihovny

NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIhOVNĚ SLAVOj

Kateřina Schwabiková:
CESTY DĚTí DO STALETí,
nakl. Slovart, 2013.

NOVÉ KNIhY 

OCENĚNí KAMARÁDKA KNIhOVNA

„… Ráda odpovídám na  vaši soutěžní otázku, 
jelikož jsem za  svobodna bydlela vedle parku. 
Když v  sobotu večer tam v  pavilonu (altánek – 
pozn. redakce) vyhrávala dechovka a  já musela 
pomáhat skládat snopky obilí na patro ve stodole, 
to jsem se ke zpěvu moc neměla. Doufám, že tam 
opět uslyším vyhrávat hudbu, když je tak hezký 
pavilon opravený, a  ne jej nechat ničit vandaly. 
Já bych si tam nyní došla ještě v mých 85 letech 
k poslechu. Srdečné díky!“

MĚSTSKÁ KNIhOVNA SLAVOj 
V SRPNu OPĚT OTEVřENA 

Městská knihovna Slavoj byla zavřena celý 
červenec – neobvykle poloprázdné regály 
v oddělení pro dospělé čtenáře jen dokazovaly, 
že čtenáři svými výpůjčkami v  měsíci červnu 
výrazně pomohli s  probíhající revizí fondu. 
Kromě této revize došlo v  knihovně k  výmalbě 
místností a  pokládce nové podlahové krytiny 
v oddělení pro dospělé.

Minulá soutěž

Křížovka s  tajenkou se zatím stala hitem letoš-
ního roku v soutěži Znáte svoje město. Dle pro-
cházení všech odpovědí se tohoto kola zúčastnili 
i lidé, kteří jsou mladší a staré fotky třeba nemají 
šanci poznat, ale vyluštit křížovku jim nic nebrání. 
Rádi zveřejňujeme osobní vzpomínku na Schul-
zovy sady doby minulé paní Marie Kudrové:

KDE VE VzDÁLENOSTI NĚKOLIKA KILOMETRů OD DVORA KRÁLOVÉ NAD LAbEM SE 
NAChÁzí PAMÁTNí DESKA, KTERÁ VzPOMíNÁ bÁSNíKA K. h. MÁChu? 

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

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

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

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

Pokud patříte mezi kreativní čtenáře s  chutí vy-
myslet další křížovku, rádi ji v některém z dalších 
čísel otiskneme. Jedinou podmínkou je, že křížov-
ka musí nějakým způsobem souviset se Dvorem 
Králové nad Labem (buď otázkami, hesly nebo 
tajenkou).

Velké množství dějově plných kreseb a  čtivý, 
zábavný a srozumitelný text jsou hlavní přednosti 
knihy, která dětské čtenáře poutavým způsobem 
seznámí s naší historií. Hlavní hrdinové, sourozenci 
Běla a  Kuba, se pomocí starobylého stroje času 
v muzeu dostanou do deseti historických období 
a  zažijí tam nevšední dobrodružství. Čtenáři 
sledují jejich osudy například v  době kamenné, 
v  přemyslovském hradišti, za  vlády Karla IV., 
na  renesančním zámku, za  Rakouska-Uherska 
či za  socialismu. Každá z  kapitol obsahuje 
kreslený příběh s  dialogy, doplněný krátkými 
popisky, a vysvětlující texty, tip na výlet i  různé 
hříčky a  úkoly. Autorka se nevyhýbá nastínění 
základního historického rámce epoch, ale víc 
se soustřeďuje na  každodenní život – jak se 
lidé oblékali, co jedli, jak bydleli apod. Knížka 
je určena dětem různých věkových kategorií. 
Předškoláci mohou zkoumat obrázky nebo si nad 
kresleným příběhem povídat s  rodiči o  životě 
v minulosti. Menší školáci si už přečtou kreslený 
příběh sami. Když trochu povyrostou, zvládnou si 
knížku prostudovat celou, včetně doprovodných 
textů nabitých spoustou informací.
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KRÁLOVÉDVORSKÉ KOuPALIŠTĚ SLAVí 80. NAROzENINY

Průběžné změny 
Za  80 let existence prošlo koupaliště řadou změn. Mezi ty nejzásadnější 
patřilo počátkem padesátých let provedení vrtu artézské studny v blízkosti 
koupaliště o hloubce cca 130 m s vydatností 10 l/s. Voda z artézské studny je 
od té doby zdrojem vody pro bazény koupaliště, (plavecký bazén již s filtrací). 
Dále byl původně jeden velký bazén rozdělen betonovou přepážkou na dva 
– jeden plavecký o  rozměrech 50 × 27 m s  hloubkou 1,8 až 2,0 m a  druhý 
rekreační o  rozměrech 66 × 27 m s  hloubkou 0,6 m až 1,2 m. Současně byl 
vybudován i  dětský bazén nepravidelného tvaru s  hloubkou 0,2 až 0,4 m 
umístěný na  horní terase, nad velkými bazény. Ochozy všech bazénů byly 
provedeny z betonových dlaždic. 

Současný stav
Při srovnávání dobových a  současných fotografií je zřejmý zejména vzrůst 
v minulém století důmyslně zasázené zeleně v areálu koupaliště, která je jeho 
důležitou součástí. Právě „parková podoba“ koupaliště s polohou v údolí jej 
odlišuje od většiny koupališť a je jeho největší devizou. Vždyť stín vzrostlých 
stromů je v  parných dnech stejně osvěžující jako skok do  vody. V  letech 

2001–2002 prošly zásadní rekonstrukcí původní kabinky pro rodiny, které 
tímto nahradily již nefungující kabinky v  hlavní budově, a  plavecký bazén. 
V posledních 10 letech dochází průběžně k rozšíření nabídky služeb, hlavně 
nabídky sportovních aktivit – nové dětské hřiště, kurt na  beachvolejbal 
a  volejbal, stoly na  ping-pong. Úplnou novinkou je hřiště na  minigolf. 
Do budoucna jsou připraveny i další změny včetně rekonstrukce rekreačního 
bazénu, který se již letos stal po nátěru modrou barvu atraktivnějším zejména 
pro větší děti.

Kultura u vody
V  posledních letech také dostává koupaliště nádech kulturní – letos se 
konal v areálu druhý ročník hudebního festivalu DÉKÁ fest.  Zpestřením je 
také již tradiční rodinná akce  Královédvorská lávka. V  tomto jubilejním 
roce se k  těmto akcím přidává také slavnost 80. výročí otevření koupaliště. 
Přijďte v  sobotu 31. srpna 2013 na  koupaliště trochu zavzpomínat 
a pobavit se. Program tohoto slavnostního dne najdete v příloze KdeCo a 
na www.80let koupaliste.cz.

Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka městského muzea
Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Pokračování ze str. 1

obr. 1 a

obr. 2 a

obr. 3 a

obr. 1 b

obr. 3 b

Srovnávací fotografie
V levém sloupci jsou fotografie pocházející z Geislerovy sbírky, které dokumentují 
stav koupaliště ve  30. letech. Jistě stojí za  povšimnutí, že za  hlavní budovou 
koupaliště (obr. 1 a) jsou ještě holá pole – dnes je těsně za  branami koupaliště 
zoo (na  obr. 1 b jsou již u  hlavní budovy vzrostlé stromy, tak zoo z  koupaliště 
není vidět). Na  obr. 2 a  je dětský bazén s  klouzačkou, kterou děti sjížděly ještě  

na začátku 80. let. Přízemní kabinky pro rodiny jsou vidět za plaveckým bazénem 
na obr. 3 a. Dnes je tato budova dvoupodlažní – rodinné kabinky jsou v 1. patře, 
v přízemí se nacházejí šatny, které již v hlavní budově byly zrušeny. Písek v okolí 
plaveckého bazénu (obr. 3 a) byl nahrazen betonovými dlaždicemi.
Fotografie v pravém sloupci jsou z července 2013 (foto: K. Sekyrková).

obr. 2 b
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SKAuTSKÉ STřEDISKO hLÁSí: 

 Dětský den v Lipnici 

Co se letos dělo ve školním 
lese…

Úspěchy hankova domu na výtvarných soutěžích 

Letos jsme měli s  pořádáním „Dětského dne 
na  hřišti v  Lipnici“ opravdu štěstí. Za  termín 
konání byla dlouhodobě stanovena sobota  
8. června. Ačkoliv kolem oběda ještě proběhla 
prudká přeháňka, potom se počasí umoudřilo 
a mohlo se začít slavit. 
V  13:30 hod. byl započat bohatý program: 
ukázka agility – paní Eva Neumannová; MŠ 
Lipnice; Orient studio Dimitra, Dvůr Králové n. L;  
ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Král. n. L; TJ Sokol 
Dvůr Král. n. L; ukázka vozů integrovaného 
záchranného systému. Pro děti byla připravena 
řada atrakcí: sjíždění na  laně, skákací hrad, 
trampolína, malování na obličej, pletení copánků, 
jízda na konících, dětský koutek MC Žirafa …
Věříme, že si děti odpoledne u  nás užily – 
v  mnoha případech se akce zúčastnily i  celé 
rodiny. Podařilo se nám tak přispět k aktivnímu 
trávení volného času všech, kteří na hřiště přišli.
Nutno podotknout, že akce se uskutečnila 
za  přispění města Dvůr Králové nad Labem 
a  všech našich štědrých sponzorů, kterým ještě 
jednou děkujeme! Další důležitou složkou byli 
místní dobrovolníci, kterých je i  dnes v  Lipnici 
naštěstí dostatek. Celé hřiště pro vás posekali, 
shrabali, postavili atrakce a  u  nich po  celou 
dobu asistovali, a to ve svém volném čase a zcela 
nezištně. Díky. 

Ing. Tereza Slezáková
TJ Sokol Lipnice

Skautské středisko Zvičina 
má za  sebou tábor vlčat 
a  světlušek konaný 
na  Kateřině. Letošní tábor 
se vydařil i  díky počasí, 
které přálo táborovým 
činnostem. Děti přijely 
domů bohatší o zkušenosti 
jak se postarat sám o sebe, 
naučit se fungovat v  kolektivu, vědět, že mám 
zodpovědnost za  sebe i  kamarády, zvládnout 
pomoc při službě v kuchyni – takové dovednosti 
oceňuje stále více rodičů. Děti strávily čas se 
svými kamarády z  oddílů při hrách, sportu, 
uprostřed přírody i  užily zažité rituály nebo 
táborový oheň.
Letošní rok se uskuteční přes 1000 skautských 
táborů po celé České republice. Většina z nich jsou 
tábory s  podsadovými stany nebo indiánskými 
teepee. Jsou určené především pro děti, které 
navštěvují oddíly pravidelně v průběhu roku.
V  současné době probíhá tábor třetího oddílu 
na tábořisti v Kalu u Pecky.
Za  skautské středisko Zvičina bych chtěl 
poděkovat všem dospělím, kteří se starají jak 
o děti, tak i o přípravu a chod našich táborů. Patří 
jim velký dík. 

Ing. Martin Stránský

Můj sen
Dne 1. června 2013 se konala v Příboru slavnostní 
vernisáž s  předáváním cen a  diplomů vítězům 
12. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže   
Můj sen, která má za  cíl propagovat osobnost 
a  dílo příborského rodáka Sigmunda Freuda – 
zakladatele psychoanalýzy.  K velké radosti i letos 
v soutěži uspěly děti z výtvarného kroužku Vandy 
Kotíkové při Hankově domě ve  Dvoře Králové 
nad Labem. V kategorii I. (3-6 let) získala Anička 
Heřmanová 1. Místo a  Laura Rumlová 2. místo.  
Gratulujeme!

Malujeme po síti
Mezinárodní výtvarná soutěž pro děti Malujeme 
po  síti je tradiční akcí Českého rozhlasu. Každý 
rok v lednu je zadáno nové téma soutěže, které 
má děti přimět k  zamyšlení a  také k  diskusi 

s  pedagogem či rodičem. Soutěže se účastní 
tisíce prací v  různých kategoriích z  celého 
světa. Soutěžní práce hodnotí porota složená 
z  osobností české kultury, například výtvarník 
Adolf Born, Kamil Hlubuček, herečka Naďa 
Konvalinková, houslista Pavel Šporcl a další.
Letos se konal již 18. ročník  na téma: „Nebojme 
se strašidel“. V  galerii vítězných prací najdeme 
i  obrázky dětí z  našeho výtvarného kroužku: 
Šimona Ryby, Nely Tauchmanové a Aničky Šírové.
Vernisáž se měla konat 19. června v  zahradě 
Kinských. Vzhledem k  povodním a  následně 
zákazu vstupu do parků se vernisáž koná až v září 
2013, kde budou vyhlášeni absolutní vítězové. 
Možná to bude někdo i  z  našich dětí, tak jako 
v minulém ročníku…

Vanda Kotíková, Hankův dům  

Jak je již všeobecně známo, ZŠ Schulzovy sady 
má „svůj“ les. Také letos v  něm bylo velmi 
rušno. Hned v září jsme v příjemném prostředí 
lesa uspořádali Evropský den jazyků. Žáci 
devátých ročníků připravili různě po lese úkoly 
pro mladší spolužáky, kteří poznávali vlajky, 
trénovali paměť nebo procvičovali anglickou 
slovní zásobu.
Ani školní družiny nezahálely a  na  podzim 
využily prostory lesa na  stavění domečků 
pro lesní skřítky a  vycházky do  přírody. Před 
zimou jsme náš les zkontrolovali v doprovodu 
lesníka, ochránili jsme mladé smrčky koudelí 
a nezapomněli ani na zvířátka, aby v zimě měla 
něco na zub.
Po  čas zimy byl v  lese relativně klid. Některé 
naše třídy absolvovaly další vycházku s  naším 
lesníkem panem Lokvencem v  rámci projektu 
„Les ve škole, škola v lese“ a také si vyzkoušely 
rozdělat oheň na sněhu. Dále probíhala těžba 
dřeva a  náš úkol na  jaře byl jasný – uklidit 
všechno klestí. 
Hodiny pracovních činností žáci využili pro 
výrobu ptačích budek pro zahnízdění sýkorek, 
které poté společně rozvěsili po  lese. Kromě 
toho se dozvěděli praktické informace o  tom, 
jak má správná budka pro sýkorky vypadat, jak 
ji připevnit a čím je vhodné ptáčky v zimě krmit. 
Na jaře také proběhla výsadba nových stromků. 
Dětem se dostalo nejen odborného výkladu, 
ale i praktické ukázky. Vysázeli jsme letos přes 
500 sazenic.
Velké poděkování patří Městským lesům 
a  především panu řediteli Ing.  Petru Teperovi 
za vstřícný přístup, trpělivost a ochotu. Těšíme 
se na  spolupráci v  příštím školním roce, kdy 
máme v plánu hned několik zajímavých aktivit 
pro školy i  veřejnost. O  všech uskutečněných 
i  plánovaných aktivitách se dočtete 
na webových stránkách naší školy, kde můžete 
zhlédnout i fotografie.

PaedDr. Zuzana Mertlíková
koordinátor EVVO

Ohlédnutí z Domu dětí a mládeže jednička
Léto v  tomto roce přicházelo do  Dvora Králové 
velmi pozvolna, a  tomu bohužel odpovídalo 
i  počasí na  Den dětí v  jedničce. Den dětí se 
měl konat v krásném areálu Tyršova koupaliště, 
nicméně dlouhodobý déšť rozhodl jinak, a  tak 
se celá akce přesunula do  budovy DDM a  pod 
párty stany na  zahradu. I  tak dorazilo přes 400 
dětí z  královédvorských škol a  z  Bílé Třemešné. 
A kdo vstoupil, neprohloupil. Velkým hitem bylo 
tetovací studio, kde si děti mohly nechat nastříkat 
dočasné tetování. Přestože celé dopoledne 
lilo jako z  konve, děti se počasí nezalekly 
a  na  zahradě Jedničky tancovaly za  účasti DJ 
mezi kapkami deště.  
Týž den odpoledne nečekaně vyšlo slunce 
a  v  Jedničce tak mohla proběhnout dlouho 
připravovaná závěrečná akademie. Na  ní 
se sešla velká spousta rodičů a  diváků z  řad 
veřejnosti. V  bezmála tříhodinovém programu 
se tančilo, zpívalo, hrálo divadlo. Děti se vyřádily 
i na skákacím hradu a dalších stanovištích. 
S  jedničkou jste také mohli v  červnu vyrazit 
na tradiční a velmi oblíbený pohádkový pochod. 
Na  trase příměstskými lesy mohly děti potkat 
mlynáře, duchy i  Červenou karkulku. Také letos 
získali všichni za splnění úkolů sladkou odměnu. 
Uspořádali jsme také úspěšnou dílnu 
korálkování, ze které si účastnice odnesly řadu 
pěkných výrobků i  nápadů. V  červnu nechyběl 
ani bazar společenského oblečení. 
Jednička ale nezapomněla ani na  školáky - své 
znalosti a schopnosti mohly děti prokázat během 
okresního kola Poznávání přírodnin, soutěže 
Ostrostřelci v Jedničce nebo v Turnaji ve vybíjené. 
Ošklivé počasí také provázelo krásnou akci 
v  „oční škole“. Spolu s  Léčebnou zrakových 
vad Jednička před začátkem prázdnin připravila 
dopolední program pro školáky. Vyzkoušet si 
tak děti mohly, jak se změní jejich prostorová 

orientace při pohybu se „zaslepeným okem“, 
jak i  zdánlivě jednoduchý úkol zapsat noty 
do osnovy, může být rázem velmi těžký.   
Na  začátku prázdnin vyrazila Jednička 
s  padesátkou účastníků do  Itálie a  uskutečnily 
se první pobytové i  příměstské tábory. Jak léto 
s dětmi i dospěláky probíhá, se dozvíte zase příště. 

Mgr. Iveta Hanušová, DDM Jednička
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 Úspěšná dětská olympiáda jarní úspěchy sokolských atletů

Přijďte fandit na juTA CuP!

Máme za  sebou již 6. letní olympiádu dětí 
a mládeže, která se tentokráte konala pod záštitou 
Jihomoravského kraje. Do  centra atletických 
soutěží – Uherského Hradiště, se ve  dnech  
23.–28. 6. 2013 sjeli nejlepší atleti a atletky z celé 
ČR v kategorii mladší a starší žactvo. Naši krajskou 
výpravu tvořilo 34 nejlepších zástupců z různých 
atletických disciplin.
Je velmi potěšitelné, že z  tohoto počtu bylo  
9 sportovců z  našeho oddílu TJ a  Sokola. 
Celkem se naší výpravě podařilo získat jednu 
zlatou, dvě stříbrné a  jednu bronzovou medaili. 
Velkým úspěchem je, že právě členky našeho 
oddílu atletiky TJ získaly zlatou a  stříbrnou 
medaili v  hodu kriketovým míčkem, jmenovitě 
vítězka Adéla Linková hodem 59,34 m a stříbrná  
Anežka Bartoňová výkonem 56,51 m. Nelze ani 
opomenout řadu finálových umístění: Linková 
– 8. místo výška, Holubcová a  Hajnyš v  dálce 
shodně 10. místa, člen štafety Ondra Hajnyš  
– 5. místo.
Většina našich členů výpravy si vylepšila svoje 
osobní nejlepší výkony, což svědčí o maximálním 
nasazení a  úsilí během celého pětidenního 
soutěžení, které bylo doplněno řadou kulturních 
akcí. Tyto akce jistě přispěly ke  zdárnému 
průběhu této olympiády, na  kterou budeme 
jistě všichni zúčastnění rádi vzpomínat a již nyní 
se těšíme na olympiádu v roce 2015, tentokráte 
v Západočeském kraji.

Josef Pospíšil 

Královédvorskému tenisovému družstvu 
dospělých se po 2 letech opět podařilo postoupit 
do  východočeské divize. Družstvo, které je 
složeno převážně z  mladých hráčů ve  věku  
14–19 let, na  cestě za  vysněným cílem ani 
jednou ze sedmi zápasů neprohrálo a dosáhlo 
úctyhodné bilance 54:9 v jednotlivých utkáních.
Rozhodující zápas o  postup sehrál Tennis 
club Dvůr Králové proti Lázním Bělohrad. 
Tento zápas byl nejdříve rozehrán 2. června, 
po  necelé hodině však přerušen pro vytrvalý 
déšť a dohrávka byla stanovena na 16. června. 
V první sérii zápasů dvouher získali očekávané 
body Patrik Malý a  Gabriela Knutsonová, 
naopak Tereza Baumová a  Jan Rajs svým 

zkušenějším soupeřům podlehli. Utkání se 
začalo lámat ve  zbývajících dvou dvouhrách. 
Daniel Truhlář zvítězil v  atraktivním zápase 
plném rychlých výměn a  čtvrtý bod získal 
po velké třísetové bitvě Jan Blažek. Rozhodující 
bod vybojovaly v  krásném zápase Gabriela 
Knutsonová s Terezou Baumovou. 
Družstvo si postup zasloužilo nejen svými 
výkony, ale i příkladným přístupem k zápasům. 
Vytvořila se výborná parta, se kterou byla 
radost pracovat. Za rok v divizi to bude daleko 
těžší, ale družstvo má výborný potenciál, 
a  pokud zůstane pohromadě, pevně věřím, že 
se ve vyšší soutěži udržíme. 

Mgr. Michal Vágner

SuVERÉNNí POSTuP TENISTů DO DIVIzE

Juta cup 13. ročník tenisového turnaje dospělých 
pod záštitou Karla Nováčka se koná 2.–6. 8. 2013 
na tenisových dvorcích ve Dvoře Králové n. Labem.  
Celkem se přihlásilo 50 mužů a  50 žen  a  tak 
veříme, že hráčům bude přát počasí a  opět 
uvidíme skvělou atmosféru sportovního zápolení  
jako v  minulých ročnících. Výsledky a  průběh 
turnaje můžete sledovat na www.optimtour.cz.

V sobotu 20. července se v areálu Strž hrál první 
turnaj v  barevném volejbale. Přes 30 dětí se tak 
poprvé seznamovalo s barevným minivolejbalem 
pod záštitou volejbalového klubu VK Tambor 
Dvůr Králové nad Labem.
Pro děti byly připraveny 3 kurty na  trávě poblíž 
antukových hřišť, a  tak zápolení v  minivolejbale 
vytvářelo hezký nádech současně probíhajícímu 
klání v turnaji smíšených družstev a přátelskému 
zápasu mezi VK Tambor Dvůr Králové n. L. 
a  TJ Zikuda Turnov (1:3 a  3:2). TJ Turnov skončil 
v  uplynulém roce na  3. pozici 2. ligy a  patří jim 
poděkování za  to, že přijeli a  náš tým důkladně 
prověřili před nadcházející sezónou.
Barevný minivolejbal byl rozdělený na  dvě 
kategorie – 6–8 let a 9–10 let. Během jednotlivých 
zápasů začínající volejbalisté mohli využít 
trampolínu (díky p.  Janečkovi), bazének (VK DK 
n. L.), koloběžky (penzion Za vodou), ale ze všeho 
největší radost měli z malování na obličej (VK DK 
n. L. a díky skvělé rodině Hoškových). 
Turnaj skončil vyhlášením vítězů, předáním 
medailí a  věříme, že i  hezkých cen. Další turnaj 
v barevném minivolejbale se bude konat poslední 
prázdninový den 1. 9. 2013 v penzionu Za vodou.

VK Tambor Dvůr Králové nad Labem

První turnaj v barevném 
minivolejbale

Florbalisté – elévové ze Sokola Dvůr Králové n. L. – v sezoně 2012/2013 pod vedením trenérů Jardy Tomáše 
a  Pepy Flégla získali bezkonkurenčně 1. místo ve  své divizi v  rámci Královéhradeckého a  Pardubického 
kraje. Je to výsledek důsledné a cílevědomé přípravy trenérů a bojové síly celého kolektivu.
Zleva: Trenéři: Pepa Flégl, Jaroslav Tomáš, (hráč) Jan Tomáš. Hráči: Vojtěch Antuš, Marek Fischer, Karel 
Vašák, Alexandr Teodoridis, Viliem Podzimek, Vojtěch Marel, Vít Vejnar, Martin Flégl, Michal Havran,  
Roman Koudelka, František Šír. Golmani: Richard Janďourek, Lukáš Rejl.  Foto: M. Rejl

V  Sokole se věnuje atletice nejen oddíl atletiky, 
ale také oddíly všestrannosti předškolních 
dětí a  žactva a  také gymnasté. Naším cílem je 
všestranný rozvoj cvičence.
S  atletikou seznamujeme děti od  4 let, kdy 
je učíme startovní povely, jak se postavit 
na startovní čáru a  jak správně běžet v běžecké 
dráze. Už takto malým dětem umožňujeme 
„přičichnout“ k  závodění. Účastní se závodů 
v  přespolním běhu, desetiboji i  atletickém 
víceboji. Děti od  prvních tříd mohou pak 
navštěvovat oddíl atletiky. Neznamená to však, 
že by děti, které zůstanou v oddíle všestrannosti, 
s atletikou skončily, i zde má atletika velký prostor. 
Do  atletických družstev jsou pak zařazováni 
nejen atleti, ale i  gymnasté a  „všestraňáci“. 
Díky této symbióze dosahují sokolští atletičtí 
závodníci velmi dobrých výsledků, které byly již 
prezentovány v předchozích číslech NKR. 
Nezmínili jsme se však ještě o atletickém testování 
přípravek, kterého se zúčastnilo 60 dětí a  které 

připravil atletický svaz v  rámci projektu atletika 
pro děti. Nejlépe se umístila N. Havlová, když mezi 
dvěma stovkami dětí skončila na  druhém místě 
a S. Erbenová, která skončila ve své kategorii 4.
Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV) se podařilo po  celoročním plnění získat 
téměř padesátce dětí, deset odznaků mělo 
nejvyšší - diamantovou, hodnotu. Ti nejlepší pak 
reprezentovali své školy. Můžeme se pochlubit, 
že všech sedm dětí, které prezentovaly své školy 
v okresním a krajském kole OVOV a probojovaly 
se až do  republikového finále, jsou našimi 
odchovanci. 
Na  podzim čekají naše závodníky závěrečná 
kola krajského přeboru, finále OVOV v Praze a ty 
nejlepší také účast na  Evropských atletických 
hrách v  Brně. Přejeme našim závodníků krásné 
prázdniny a hodně úspěchů v dalším závodění.

Pavlína Špatenková
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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V prostorách nové moderní počítačové učebny MěÚ Dvůr Králové nad Labem se v čer-
venci uskutečnilo první ze třech 20hodinových bezplatných školení pro seniory s ná-
zvem „SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“, realizovaná prostřednictvím Nadačního fondu Livie 
a Václava Klausových. Další kurz bude v termínu 1–6. 9. 2013.  Foto: P. Zivrová

Neckiáda se již stala tradiční červencovou akcí. Letos byla poprvé zkrácena jen k loděnici, 
kde na všechny diváky i účastníky jízdy čekalo občerstvení a  odpolední zábava. Na Labi se 
bylo na co koukat: mravenci, bezdomovci, čtyřbob z filmu Kokosy na sněhu, rodina vodní-
ků či mořská panna – ti všichni si užívali divácké ovace již během jízdy. Foto: K. Sekyrková

Jízda sidecar patří mezi nejatraktivnější část přeboru jízd pravidelnosti historických zá-
vodních motocyklů a sidecarů – závodu Cena Františka Šťastného. Tento závod se  letos 
jel ve Dvoře Králové nad Labem za parného letního počasí (více str. 5).  Foto: J. Zahradník

Ve  středu 16. července naše město navštívil Michal Jančařík a  Petr Válek, hlavní 
aktéři natáčení oblíbeného pořadu České televize Cyklotoulky. Do  této propagace 
královédvorska se zapojilo celé vedení města, průvodcem na kole byl místostarosta Jan 
Bém. Premiéra pořadu je plánována na 10. srpna 2013. Foto: P. Zivrová

Královédvorská část krajské výpravy na letní olympiádě dětí a mládeže v Uherském Hra-
dišti (text na str. 11). Zleva: Holubcová, Bartoňová, Linková, Pospíšil, Bednářová, Godá-
rová, Pejchalová, Maternová.  Foto: J. Tuna

Prostor před ZUŠ R. A. Dvorského na náměstí TGM se stal ve středu 26. června dalším mís-
tem konání Královédvorského hudebního léta – v rytmu pop-music (na fotu jsou na pó-
diu zpěvačky Trio diamantes). V sobotu 13. července pokračovalo hudební léto na pódiu 
před Hankovým domem v podobě rockového minifestivalu.  Foto: K. Sekyrková

Volejbalový klub Tambor Dvůr Králové nad Labem uspořádal svůj první turnaj v minivo-
lejbale v sobotu 20. července v areálu ZŠ Strž - další informace čtěte na str. 11.
  Foto: archiv VK

V úterý 9. července bylo umístěno na ostrov okružní křižovatky ulic Dukelská, 17. listo-
padu, Švehlova a Legionářská 6 dřevěných soch surikat, jejichž autorem je Jan Paďour 
z Jaroměře.  Foto: K. Sekyrková


