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Aktualizace žákovských 
jízdenek
Připomínáme, že žáci, kteří budou  
od  1. 9. 2014 i  nadále jezdit na  žákovské 
jízdné, potřebují nejlépe během posled-
ního srpnového týdne aktualizovat svou 
papírovou žákovskou průkazku, která 
je opravňuje využívat žákovské jízdné. 
Totéž se týká studentských profilů. 
Nákup a  aktualizace žákovské průkazky 
je ve  Dvoře Králové nad Labem možný 
v kanceláři společnosti IREDO na místním 
autobusovém nádraží. 

Jakub Hanuš
OREDO

Projekt regenerace zeleně 
pokračuje i o prázdninách
Od  přelomu července a  srpna pokračují 
práce na  projektu „Regenerace zeleně 
vybraných lokalit města Dvůr Králové nad 
Labem“. Začaly se provádět řezy stromů 
v  lokalitách Berlínek a  ulice Nerudova – 
Starý hřbitov. Další práce budou probíhat 
během srpna a  září v  lokalitách: Čelakov-
ského, městský hřbitov, Lipnice – hřbitov, 
Verdek – hřbitov a Žireč – náves. 
V  tomto roce budou od 15. 10. do 15. 11. 
také ještě probíhat výsadby, a  to v  lokali-
tách Schulzovy sady (15 stromů), Nerudova 
– Starý hřbitov (9 stromů), V  Zahrádkách 
(21 stromů a 89 keřů), v lokalitě Žireč hřbi-
tov (32 stromů), v  Lipnici pod kapličkou 
(2 stromy), Berlínek (11 stromů), Zboží 
u pomníku (5 stromů), Městský hřbitov (34 
stromů), Verdek hřbitov (1 strom), 5. května 
(12 stromů), Rašínovo náměstí (1 strom) 
a  Nedbalova (4 stromy). Celkem se jedná 
o 147 nových stromů a 89 keřů.
 Bc. Martin Skrbek, odbor RISM 

Důležitá telefonní čísla
Městský úřad 499 318 111
Městská policie 499 320 520, 603 237 858
Policie 158
Záchranná zdr. služba 155 
Zdravotní doprava 499 815 190, 721 000 155
Hasiči 150 (950 530 100)
MěVak 499 624 558, 737 254 558

Nezapomeňte si také do svého mobilního 
telefonu uložit osobní nouzové kontakty 
pod jménem ICE (In Case Of Emergency). 
Pod tímto jménem najdou kontakty 
na vaše nejbližší i záchranáři v cizině. 
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Proč město podporuje výstavbu nové ČOV?

Most byl kvůli instalaci mostního provizoria uzavřen na  dobu 9 hodin, poté byl průjezd vzhledem k  nutnosti tuhnutí 
nájezdů povolen jen autům do 3,5 t. V úterý 22. července byl spuštěn naplno kyvadlový provoz, stále však s hmotnostním 
omezením. Foto: J. Hauke

Instalace mostního provizoria 
v ulici Nedbalova

V pondělí 21. července 2014 byl v ulici Nedba-
lova v Podharti položen provizorní most. Insta-
lace mostního provizoria umožnila provoz bez 
nutnosti dalšího snižování únosnosti stávajícího 
mostu, což by bylo nutné vzhledem k neustále 
zhoršujícímu se stavu jeho uložení. Po poslední 
mostní prohlídce bylo nařízeno výrazné ome-
zení provozu, a to pro vozidla max. do 3 t. 
Nyní je stanovena maximální únosnost opět  
na 9 t (výhradní zatížení 15 t) a jsou připravovány 

podklady pro vydání stavebního povolení 
na  stavbu nového mostu. Samotná stavba 
nového mostu je plánována na  jaro příštího 
roku. Upozorňujeme řidiče, že mostní provi-
zorium má užší jízdní profil než původní most, 
a maximální rychlost na mostě tak byla snížena 
na 20 km/h. 

Bc. Jan Sedláček
vedoucí ODP

V  posledních třech letech jsme současného vlast-
níka ČOV – firmu EVORADO IMPORT, a. s., několi-
krát ústně i  písemně žádali o  stanovisko k  mož-
nosti odkupu nebo provozování ČOV městem. 
Reakce na možný odkup nepřišla žádná.

Na pronájem ČOV jsme obdrželi jednu nabídku 
(až po  podepsání nájemní smlouvy majitele se 
současným provozovatelem ČOV firmou LITAVE, 
s. r. o.) za  neakceptovatelnou částku ve  výši  
2 mil. Kč/měsíc bez provozních nákladů. 
Po celou dobu vlastnictví ČOV firmou EVORADO 
IMPORT, a. s., se s  jejich vlastníky dohadujeme 
na  výši oprávněné ceny za  čištění odpadních 
vod. Probíhá nespočet soudních sporů, z nichž 
některé jsou již u  nejvyššího správního soudu. 
Stále bez zásadního pravomocného rozsudku. 
Vzhledem k bezvýchodnosti proběhlých jednání 

se město snaží postupnými kroky o vybudování 
vlastní ČOV. Vlastnictví a  provozování vlastní 
ČOV by zaručilo občanům města, že budou pla-
tit obvyklou cenu za stočné. 
Nejdříve proběhla změna územního plánu, kdy 
si město vymezilo lokalitu pro výstavbu nové 
ČOV. Poté jsme se museli v  rámci územního 
řízení vypořádat mimo jiné i  s požadavky vlivu 
stavby na  životní prostředí EIA. Následně se 
zpracovala žádost o dotaci z evropských fondů. 
V  rámci Operačního programu životního pro-
středí byla naše žádost úspěšně akceptována 
a  nyní se finalizují dokumenty, které musíme 
předložit k podpisu smlouvy pro uvolnění peněz 
na tuto stavbu. Jedná se o 156 mil. Kč, kdy však 
celá částka nebude použita jen na stavbu ČOV 
– zhruba třetina z těchto peněz pokryje náklady 

Pokračování na str. 2
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Budova MŠ Dvořákova již 
nebude dělat ostudu

Budova MŠ Dvořákova je po  dobu prázd-
nin zahalena do  lešení. Děti by však díky 
investici města měly již na začátku školního 
roku vcházet do  budovy s  novou fasádou 
a balkonem v původní podobě.

výměna oken na budově 
královédvorského gymnázia
V loňském roce byla zahájena rekonstrukce 
části fasády nad vstupem do  památkově 
chráněné budovy gymnázia, kdy došlo 
k citlivému restaurování ozdobných štuka-
térských prvků horní části fasády. V  letoš-
ním roce budou práce pokračovat další 
etapou, kdy bude východní část budovy 
osazena replikami původních dřevěných 
oken. 
Ve  výběrovém řízení na  tuto veřejnou 
zakázku podal nejvýhodnější nabídku 
Roman Langer z  Ústí nad Orlicí s  cenou 
2,98 milionu Kč vč. DPH.  Uvedený živnost-
ník v současné době realizuje výrobu oken.  
Ta ale vzhledem k  zachování historického 
rázu budovy vyžaduje určitou časovou 
náročnost. Předpokládáme tedy, že osa-
zování oken bude probíhat během měsíce 
října. Městu se podařilo získat dotaci ve výši 
1,115 mil. Kč z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských 
památkových zón Ministerstva kultury ČR.

Tomáš Machek
  odbor RISM

Dostavba centra usnadní 
začlenění dětí do rodiny
V  polovině července začaly práce 
na  dostavbě Dětského centra ve  Dvoře 
Králové nad Labem, na  kterou Králové-
hradecký kraj získal dotaci z Regionálního 
operačního programu Severovýchod. 
Děti si budou moci díky nové investici udě-
lat představu o tom, jak vypadá běžný život 
v  rodinách a  naučí se zvládat každodenní 
povinnosti. V  areálu vznikne šest nových 
objektů – pět z  nich bude sloužit jako 
obytné buňky, ve  zbývajícím budou umís-
těny šatny. Všechny budou mezi sebou i se 
stávající budovou propojeny krytým kori-
dorem. V hlavní budově centra vznikne náv-
štěvní místnost pro rodiče a  také příjmová 
ambulance. Celkové náklady na akci přesáh-
nou 13,7 milionu korun. Dotace přitom činí 
celých sto procent ze způsobilých výdajů. 
Hotovo by mělo být přibližně za rok. 

Mgr. Michal Friček, 
 Královéhradecký kraj

Projekt Obce sobě na Královédvorsku 
má za sebou první oficiální setkání

Pokračování ze str. 1

na  rekonstrukci hlavního přivaděče odpadních 
vod na ČOV. Touto rekonstrukcí dojde ke snížení 
objemu nátoku balastních vod zhruba o  40 %. 
Dalších asi 10 % zmizí po  nynější rekonstrukci 
kanalizace ve Smetanově ulici.  
Všechny kroky související s  přípravou výstavby 
ČOV byly většinovým hlasováním schváleny 
na jednáních zastupitelstva města. 

Možnosti koupě stávající Čov
V roce 2004 dal tehdejší vlastník ČOV – TIBA, s. p., 
městu nabídku k  odkoupení ČOV za  předpo-
kládanou nejnižší hodnotu – 140 mil. Kč. Ještě 
v  témže roce bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na  nejvýhodnější nabídku k  odkoupení ČOV, 
minimální cena měla činit nejméně 140 mil. Kč.  
V  dražbě, pořádané v  závěru roku 2004, však 
byla vydražena jen za  72 mil. Kč firmou EVO-
RADO IMPORT, a. s. Ta v  květnu následujícího 
roku navýšila (ničím nenucena) tuto cenu 
v kupní smlouvě na 119,5 mil. Kč. Již zde je jasný 
úmysl z  prodeje a  koupě v  rámci propojených 
společností co nejvíce vydělat. 
Byla podepsána nestandartní kupní smlouva 
s podmínkami, nad kterými právníci kroutí nevě-
řícně hlavou. Dle textu kupní smlouvy se opráv-
něně domníváme, že částka kupní smlouvy 
nikdy nebyla v celé výši uhrazena. Úhrada kupní 
ceny byla vázána na  produkci odpadních vod 
roku 2004 prodávajícím podnikem Tiba, s. p.   
Při jakémkoliv poklesu produkce o  více než  

2 % byla dle odsouhlaseného vzorce vypočtena 
a  odložena splatnost dané částky postupně až 
do roku 2012?! 

Po  získání dotace na  výstavbu nové ČOV se 
koupě stávající Čov jeví jako nezajímavá. 
A to z několika důvodů:

1. Na  odkup ČOV nám nikdo žádnou dotaci 
nedá. 

2. Město si nechalo vypracovat technicko-
ekonomické posouzení stávající ČOV. Ze závěrů 
tohoto posouzení vyplývá nutná investice 
do  rekonstrukce převážně technologické části 
v hodnotě cca 80 mil. Kč. 

3. Na  rekonstrukci bychom museli zpracová-
vat novou projektovou dokumentaci a  novou 
žádost o dotaci, bude-li takový titul vypsán. 

4. Nově bychom také museli shánět peníze 
na opravu hlavního kanalizačního sběrače. 

Jediná výhoda vlastnictví staré ČOV by bylo, že 
bychom nezabírali výstavbou další pozemky. 

Nakonec je potřeba znovu zopakovat, že žádná 
nabídka na odprodej Čov není na stole.  

Jan Bém
místostarosta

Proč město podporuje výstavbu nové ČOV?

Město Dvůr Králové nad Labem hostilo v zasedací 
místnosti městského úřadu první oficiální setkání 
starostů v projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem 
Obce sobě. Celkem se ve  čtvrtek 12. června 2014 
sešlo 15 zástupců obcí z  území obce s  rozšířenou 
působností.

„Projekt běží v rámci našeho ORP bez problémů, “ 
nastiňuje aktivity jeden z koordinátorů projektu 
Jan Balcar. „Na počátku sice nebylo jasné, která 
z obcí ORP bude nositelem projektu a také jsme 
museli řešit změny v realizačním týmu, ale nyní 
už fungujeme na 100 % a výsledky jsou za námi 
vidět, “ doplňuje. Nositelem projektu se nakonec 
stala obec Vítězná, která nyní celý realizační tým 
zaštiťuje.
Hlavní práce ležela od jara roku 2014 především 
na analytických pracovnících, kteří zpracovávali 
šablony dodané Svazem měst a  obcí ČR, a  to 
pro sociální oblast, školství a odpadové hospo-
dářství. Všechna data se nakonec ve spolupráci 
s obcemi, s dotčenými institucemi nebo v rámci 
celého ORP podařilo doplnit a šablony byly ode-
slány ke  schválení projektovému týmu Svazu 
měst a obcí ČR a následně byly i schváleny, což 
svědčí o bezchybné práci všech zapojených.
Spolupráci se starosty si pochvaluje také Tomáš 
Mečíř, který má na  starost samotnou realizaci 
projektu: „Na  začátku jsme si nemysleli, že se 
nám podaří napříč celým ORP navázat tak 

dobrou spolupráci, ale nakonec se to podařilo 
a  projekt vzbudil ve  starostech zájem – z  28 
obcí se nezapojila pouze jedna a  ostatní bez 
problémů vyplnily všechny dotazníky nebo 
nám pomohly a odpovídaly na všechny dotazy, 
které jsme průběžně od prosince loňského roku 
potřebovali zodpovědět. “
V  rámci společného setkání byly starostům 
představeny výstupy projektu, byly s  nimi dis-
kutovány předběžné návrhy řešení v  jednot-
livých analyzovaných oblastech, ale také bylo 
odsouhlaseno čtvrté volitelné téma. V  případě 
ORP Dvůr Králové nad Labem to budou sdí-
lené služby, tzv. servis samosprávám, který by 
se mohl týkat např. právního, daňového nebo 
dotačního poradenství, poradenství v  oblasti 
veřejných zakázek nebo např. IT služeb. 
Výběr volitelného tématu přítomní starostové 
ocenili, protože především v malých obcích, kde 
mnohdy působí neuvolněný starosta, leží veš-
kerá agenda a starost o chod obce jen na něm. 
„Všechno, co se doposud v  projektu probíralo 
a  i navrhovaná řešení v  jednotlivých oblastech, 
to bude službou pro všechny občany. Poslední 
téma konečně znamená i přímou pomoc obec-
ním úřadům a  starostům,“ kvitoval vybrané 
téma starosta Bílé Třemešné Štěpán Čeněk.

Kateřina Valdová
za realizační tým obce Vítězná

(MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s.)
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Stručná statistika činnosti MPDK 
za měsíce květen–červen 2014
Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
(MPDK) přijala v měsících květnu a červnu 
2014 celkem 383 oznámení a řešila 580 pří-
padů. Činností strážníků bylo zjištěno 
255 přestupků v  dopravě. Ke  správnímu 
řízení bylo předáno 34 přestupků. 
Dále městská policie řešila 31 přestupků 
proti majetku, 42 přestupků proti veřej-
nému pořádku, občanskému soužití a   
36 přestupků se týkalo porušení práv-
ních předpisů města. Městská policie 
řešila v  součinnosti s  Policií ČR nebo 
jinými orgány 33 událostí. 9 případů bylo 
s podezřením na trestný čin předáno Poli-
cii ČR. Hlídky městských strážníků byly 
přivolány k  10 dopravním nehodám a  ve   
31 případech byl proveden odchyt zvířete, 
nebo byla v  této souvislosti učiněna jiná 
opatření. 
Popíjení alkoholu na zakázaném místě
Hlídka MPDK si při běžné kontrolní činnosti 
všimla muže, který stál u prodejny na Bene-
šově nábřeží a  požíval alkohol v  rozporu 
s  vyhláškou města č. 10/2011 (zákaz kon-
zumace alkoholu ve  vymezených místech). 
Domluva nepostačila, proto byla muži udě-
lena bloková pokuta. Hlídka MPDK řeší pra-
videlně popíjení alkoholu na místech zaká-
zaných vyhláškou města, zejména u  osob 
bez domova. Dokud nedojde ke  změně 
legislativy a nebude těmto osobám možné 
pokutu, nebo alespoň její část strhnout 
z  vyměřených dávek hmotné nouze, bude 
však ukládání pokut i dále neúčinné. 
Pomoc v nouzi 
Strážníci byli telefonicky upozorněni 
na těžce nemocného starého muže, v jehož 
bytě již několik dní v průběhu dne svítí světlo. 
Strážníci neprodleně vyrazili na  místo, kde 
se opakovaně bezúspěšně snažili na  muže 
dozvonit. Od sousedů zjistili, že muž nebyl 
několik dní viděn a nehrála u něho televize, 
což bylo dříve obvyklé. Hlídka se pokusila 
vyrozumět příbuzné, avšak bez úspěchu. 
Protože existovala důvodná obava o zdraví 
a život staršího muže, byly na místo bezod-
kladně přivolány záchranná služba, policie 
ČR a  záchranný hasičský sbor. Po  příjezdu 
všech uvedených složek hasiči byt otevřeli 
a nalazenému muži zdravotníci poskytli ih-
ned první pomoc. Muž byl následně převe-
zen do městské nemocnice. Díky včasnému 
zásahu všech zúčastněných byl po několika 
dnech v pořádku zpět doma.
Podomní prodejci           
Začátkem měsíce června zažilo naše město 
nájezd podomních prodejců. Za  výrazné 
pomoci občanů se strážníkům podařilo 
zmařit několik pokusů o uzavření nevýhod-
ných smluv na odběr „levné energie“. Podo-
mní prodejci byli podobně jako v  mnoha 
obdobných případech drzí a  arogantní. 
Konkrétně byl zastižen již poněkolikáté 
muž, který vždy po vykázání ve své činnosti 
pokračoval v  jiném domě města. Cílovou 
skupinou prodejců byli opět občané seni-
orského věku. Prodejce bude své jednání 
vysvětlovat u  správního orgánu. Prosíme 
vás, abyste s  těmito prodejci vůbec neko-
munikovali a  ihned volali městskou policii 
– tel.: 603 237 858. 

Miroslav Kříž, strážník MPDK

Technické služby informují
Koupaliště 
Nově jsme umístili dlouho 
avizované piano do  areálu 
koupaliště, své místo má 
v  altánu nad „Delfínkem“ 
a zde si každý hudebník může 
zasednout a zahrát. Program 
akcí a aktuální informace sle-
dujte na našem webu nebo facebookovém profilu. 
Provedené práce 
V měsíci červenci byla dokončena nová parková 
úprava u Šindelářské věže, dále byla dokončena 
I. etapa oprav v ul. Chelčického, kde jsou opra-
veny chodníky. V  ul. Štefánikova jsme opravili 
asfaltový chodník směrem k zoologické, včetně 
jeho odvodnění. V  ul. Eklova bylo provedeno 
vyrovnání žulové dlažby na  komunikaci smě-
rem k náměstí Odboje a byly provedeny opravy 
výtluků v Lipnici Zaháji.
Dále se pracovalo na vyčištění zanesených břehů 
v Borovičkách, provedl se úklid včetně proklestění 

„spojovačky“ ulic Alešova a  Mánesova, opra-
vili jsme dešťové vpusti v  ul. K. Světlé a   
M. Horákové. Naši pracovníci vyčis-
tili a  prohlubili silniční příkopy v  Žirči od   
č. p. 79 směrem k cyklostezce. V průběhu celého 
měsíce se pokračovalo na  rekonstrukci veřej-
ného osvětlení v ul. Smetanova.
výroční zpráva
Výsledky hospodaření TSm za  rok 2013 nalez-
nete v  naší výroční zprávě, která je ke  stažení 
na našich webových stránkách.
Dotazník kvality služeb TSm
Připravili jsme pro občany města anonymní 
dotazník, pomocí kterého bychom rádi zjis-
tili názory na  naši celoroční práci. Dotazník je 
k  vyzvednutí v  městském informačním centru 
a na recepci MěÚ. Děkujeme tímto za vaše pod-
něty a čas, který vyplnění dotazníku věnujete.
Krásný zbytek prázdnin.

Ing. Miroslav Petrů,  ředitel TSm
www.tsdvur.cz

Pro rok 2014 byla zvolena královna královských 
věnných měst prostřednictvím internetového hla-
sování. Vítězka – Martina Rosenbergová z  Nové 
Paky – vyhrála mimo jiné víkendový pobyt v  jed-
nom z  věnných měst. Její volba padla na  Dvůr 
Králové n. L., kde byl pro ni připraven program 
na začátku července.

Královna byla ubytována v Hotelu Safari přímo 
v  areálu místní zoo. Proto i  první její návštěva 
vedla právě do  zoo, kde vzhledem k  rozsáh-
losti areálu a  množství atrakcí strávila většinu 
sobotního dne. Nadšená byla zejména z  jízdy 
v safaribusu při západu slunce. Tento večer však 
na  královnu čekaly i  příjemné pracovní povin-
nosti – povečeřela s představiteli města, kteří jí 
předali certifikát královny a drobné dárky.
Druhý den ráno byl pro královnu připraven 
vyhlídkový let. Malé letadlo startovalo na letišti 
v Žirči a dobré počasí královně umožnilo shléd-
nout jako na  dlani královské město, Hospital 
Kuks, Jaroměř s pevností Josefov, nádrž Rozkoš 
i přehradu Les Království.  Po přistání následoval 
výlet k nedalekému Braunovu Betlému s novou 
naučnou stezkou a  po  navazující Křížové cestě 
21. století zpět do Žirče. V neděli odpoledne si 

prohlédla historické centrum Dvora Králové 
a  splnila si také sen projít se po  přehradě Les 
Království, kterou viděla ráno z letadla. 
Martině Rosenbergové se pobyt velmi líbil 
a byla překvapena množstvím zajímavostí, které 
město Dvůr Králové nad Labem a jeho nejbližší 
okolí nabízí.
Vítězce přejeme hodně zdaru při studiu 
na vysoké škole i v soukromém životě.

Jana Mikysková,  MIC Dvůr Králové nad Labem

Královna královských věnných měst 2014 
pobyla  ve Dvoře Králové nad Labem
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Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem informuje

Senior automobil 
Nemáte se jak dostat k  lékaři, na  úřad, 
za  kamarádem či jinam? Je vám více než 
65 let nebo jste zdravotně postiženou oso-
bou? Právě vám nabízí Pečovatelská služba 
Města Dvůr Králové nad Labem ojedině-
lou službu v  regionu – dopravu SENIOR 
AUTOMOBILEM.  
Služba je dostupná ve  Dvoře Králové nad 
Labem a spádových obcích, dle dohody lze 
objednat dopravu i v rámci Královéhradec-
kého kraje. Cena 13 Kč / 1 km je účtována 
za  automobil, nikoliv za  sedadlo. Bližší 
informace naleznete na  tel.: 604  212  697, 
dále na www.psdvurkralove.cz. 
Objednávky přijímáme na tel. 732 320 575 
nebo e-mailu: seniorautomobil@seznam.cz.
Noc venku
Ve dnech 20.–21. listopadu 2014 pořádáme 
Noc venku. Jedná se o ojedinělou benefiční 
akci, která chce veřejnosti zážitkovou for-
mou přiblížit problematiku bezdomovec-
tví na  malém městě, ukázat tvrdou realitu 
života na ulici, vyvolat diskusi, pobavit (sou-
částí je kulturní program), vybrat trvanlivé 
potraviny (formou vstupného) určené pro 
bezdomovce a  umožnit zažít si noc venku 
přespáním na veřejném prostranství. Celou 
akci budou provázet fotografie a příběhy ze 
života zdejších lidí na ulici. 
Projekt bude pořádaný ve spolupráci s kul-
turním zařízením Hankův dům, městem 
Dvůr Králové nad Labem, Ústavem sociální 
práce Univerzity Hradec Králové, se stu-
denty a dalšími dobrovolníky. 
Problematika bezdomovectví začíná být 
aktuální i v menších městech jako je Dvůr 
Králové nad Labem. Proto se pro rok 2014 
ujímá realizace projektu i  Pečovatelská 
služba Města Dvůr Králové nad Labem, 
která své služby od  roku 2010 zaměřuje 
mimo jiné právě na  bezdomovectví. Nej-
prve zakládá azylový Dům Žofie, v  roce 
2013 také Noclehárnu. Organizace své 
kroky dlouhodobě směřuje nejenom 
k  samotné pomoci lidem nacházejícím 
se na  okraji společnosti z  důvodu ztráty 
střechy nad hlavou, ale také k  boření 
mýtů a  předsudků s  touto problemati-
kou spojených a  k  vytváření pozitivního 
obrazu sociálních služeb pomáhajících 
lidem žijícím na  ulici. Akci vnímá jako 
další krok k  vyvolání celospolečenské dis-
kuse a  změně pohledu místní komunity 
na bezdomovectví.

výzva pro ty z vás, kteří jste zažili 
život na ulici
Hledáme pro ojedinělý projekt Noc venku 
ty z vás, kteří jste prožili část svého života 
bez domova. Měli byste chuť i  odvahu 
podělit se s  námi o  váš životní příběh? 
V případě zájmu volejte na tel. 604 212 697. 
Děkuji a těším se na spolupráci.

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka

Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlá-
šeny volby do Senátu Parlamentu České republiky 
(PČR) a  do  zastupitelstev obcí na  pátek a  sobotu  
10. a 11. října 2014. V případě, že žádný z kan-
didátů do  Senátu nezíská v  1. kole počet hlasů 
potřebný ke  zvolení (nadpoloviční většina ode-
vzdaných platných hlasů), bude probíhat v pátek 
a v sobotu 17. a 18. října 2014 druhé kolo voleb 
do Senátu PČR.

volby do zastupitelstva obce
• Právo volit do  zastupitelstva obce má občan 
obce za předpokladu, že jde o státního občana 
České republiky, který alespoň druhý den voleb 
(tj. 11. října 2014) dosáhl věku nejméně 18 let 
a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému 
pobytu.
• V  těchto volbách budou moci volit i  státní 
občané jiného státu, jehož občanům právo volit 
do  zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní 
úmluva, kterou je ČR vázána, a to za podmínky, 
že alespoň ve druhý den voleb (tj. 11. října 2014) 
dosáhli věku nejméně 18 let a jsou v den voleb 
v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Občané jiného státu musí o  zápis do  dodatku 
stálého seznamu voličů požádat. Žádost může 
volič podat obecnímu úřadu do  8. října 2014 
do 16:00 hod. 
Ti voliči z  jiných států, kteří již jednou o  tento 
zápis do  dodatku stálého seznamu voličů 
požádali, nemusí již o  tento zápis žádat znovu. 
Pokud volič – občan jiného státu – o  zápis 
do  dodatku nepožádá, hlasovat ve  volbách 
do zastupitelstev obcí nemůže!
• Při samotném hlasování ve volební místnosti 
má volič povinnost prokázat svou totožnost 
a  státní občanství ČR nebo státní občanství 
státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území 
ČR volit.
• Občan nemůže dle zákona volit na  voličský 

průkaz. Dále občané, kteří jsou zapsáni do zvlášt-
ního seznamu voličů na zastupitelských úřadech, 
se nemohou zúčastnit voleb do zastupitelstva.

Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů 
zastupitelstva. Do  Zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem volíme pro volební období 
2014–2018 celkem 21 zastupitelů. 
Volební strany mohou podávat kandidátní lis-
tiny nejpozději do 5. srpna 2014 do 16:00 hod.

Více o  volbách najdete na  stránkách města 
www.mudk.cz.

volby do Senátu Parlamentu ČR
• Voličem je státní občan České republiky 
(dále jen občan), který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve  druhém 
kole voleb do Senátu může volit i občan, který 
alespoň druhý den konání druhého kola voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let.
• Státní občan České republiky, který nebude 
moci volit ve  volebním okrsku, v  jehož stálém 
seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je 
zapsán, může požádat obecní úřad o  vydání 
voličského průkazu.
• O  voličský průkaz může občan požádat ode 
dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý 
nebo zvláštní seznam vede do  okamžiku uza-
vření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu, 
tj. do  8. října 2014, nebo písemným podáním 
doručeným nejpozději do 3. října 2014.
• Státní občan jiného státu nemůže volit 
do Senátu Parlamentu ČR.
Vaše dotazy vám rádi zodpoví:
Iva Padevětová – vedoucí technickohospodář-
ského oddělení odboru VVS, tel.: 499 318 243.
Bc. Jana Náhlovská – evidence obyvatel,        
tel.: 499 318 219.

Iva Padevětová
odbor VVS

Informace k podzimním volbám 

Na  území města a  v  jeho blízkém okolí je několik 
úplných nebo částečných uzavírek silnic a  s  tím 
související vedení objízdných tras. 

Nejdéle je uzavřená ulice Smetanova, kde již 
firma Metrostav, a. s., provádí práce na  stavbě 
nové vozovky a technické služby města dokon-
čují práce na  rekonstrukci veřejného osvětlení. 
Na  tuto stavbu navazuje uzavírka ulice 28. 
října, kde právě probíhá stavba nové splaškové 
kanalizace a  vodovodu. Obě stavby jsou reali-
zovány v  souladu se schváleným harmonogra-
mem. Objízdné trasy jsou vedeny pro tranzitní 
dopravu po  Benešově nábřeží a  dál přes obec 
Bílá Třemešná. Ve  směru k  vlakovému nádraží 
jsou objízdné trasy vedeny ulicemi Heydukova, 
Sylvárovská a Raisova. 
Dalším významným dopravním omezením je 
částečná uzavírka silnice v  obci Kocbeře, kde 
probíhá rekonstrukce vozovky a stavba nových 
chodníků. Obousměrná objízdná trasa pro 
nákladní dopravu je vedena přes město Dvůr 
Králové nad Labem, Hostinné a  Pilníkov. Kon-
cem července také začaly práce na obnově povr-
chu vozovky v celé délce obce Vítězná. Zde jsou 
práce zatím prováděny za provozu.

Město Dvůr Králové nad Labem nemá prakticky 
žádnou možnost, jak vedení objízdných tras 
výrazně ovlivnit. Uzavírky jednotlivých komu-
nikací povoluje příslušný silniční správní úřad 
a  v  případě potřeby nařizuje objížďku. Vedení 
objízdných tras silniční úřad projedná s  vlast-
níky příslušných komunikací a obcemi, na jejímž 
území má být realizována uzavírka a  nařízena 
objížďka. Objízdné trasy jsou přednostně 
vedeny po  silnicích druhých a  třetích tříd, 
výjimečně, např. z  důvodu zajištění dopravní 
obslužnosti, nebo není-li jiná možnost, po míst-
ních komunikacích. Vlastník takové komunikace 
je povinen strpět bezúplatně takto převedený 
provoz z  uzavřené komunikace. Náhrada pří-
padných následných škod se stanoví v podmín-
kách rozhodnutí o  uzavírce a  objížďce a  usku-
teční se na náklady žadatele, což se týká i výše 
zmíněných objížděk. 
Současná dopravní situace ve  městě a  jeho 
okolí odpovídá výše zmíněných skutečnostem. 
Bohužel při bližším studiu možného vedení 
objízdných tras je zřejmé, že jiné řešení není, 
nebo je vzdálenostně neúměrně náročné, 
a tudíž by nebylo využíváno.

Bc. Jan Sedláček, vedoucí ODP

Aktuální objížď ky a uzavírky ve Dvoře 
Králové nad Labem a nejbližším okolí



Dne 24. června 2014 se konalo v Národním divadle 
finále XIV. ročníku udílení cen Ď – dík mecenášům 
a dobrovolníkům.

Z  krajského kola, které proběhlo 13. května 
v Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, 
postoupila do kola celostátního i dobrovolnická 
organizace Královédvorská Arnika (KA).
Jako jedna z pěti nominovaných ve své kategorii 
ocenění sice nakonec nezískala, ale už samu účast 
ve finále považujeme za velký úspěch, zvláště když 
vítězem kategorie se stala Nadace Olgy Havlové. 
Jménem KA bych proto chtěla poděkovat vedení 
Domova sv. Josefa v  Žirči za  nominaci do  této 

soutěže. Je to pro nás velká pocta i  povzbuzení 
do  další činnosti. Upřímné poděkování patří 
samozřejmě také všem dobrovolníkům, kteří kli-
entům při různých akcích věnují nejen svůj volný 
čas, ale často i peníze na drobné dárečky či pohoš-
tění. Stále nás je málo a lidí, kterým můžeme ale-
spoň trochu zpříjemnit život, je mnoho. Pokud by 
vás naše činnost oslovila,  navštivte naše stránky 
www.kralovedvorskaarnika.wz.cz, kde můžete zís-
kat další informace, případně si i  nezávazně sjed-
nat schůzku s  koordinátorkou. Každý, kdo chce 
pomáhat, je vítán s otevřenou náručí.

Jana Štěpánová
předsedkyně KA     

Královédvorská Arnika 
nominována na cenu Ď 2014
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Historická vozidla v zoo 
i na náměstí
Dovolujeme si vás pozvat na  již tradiční 
akci pořádanou Old racing clubem ve spo-
lupráci se ZOO Dvůr Králové, která se 
koná 9. srpna 2014. Jejím cílem je poho-
dové setkání majitelů historických vozidel 
s nádechem soutěžení, doprovázené hud-
bou a  promenádou postav v  dobových 
kostýmech na  zámku v  Ratibořicích. Sou-
částí akce je i  průjezd historických auto-
mobilů královédvorským safari a  výstava 
na  náměstí TGM ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Začátek je v  areálu ZOO Dvůr 
Králové.

Arnošt Jäger
www.old-racing.cz

Fotosoutěž Podkrkonoší
Dne 3. května 2014 byl vyhlášen v  rámci 
Otevírání turistické sezony na  Zvičině již 
6. ročník Fotosoutěže Podkrkonoší. Letoš-
ním tématem jsou Města a  obce v  Podkr-
konoší. Toto téma je velice široké, proto 
doufáme, že se nám sejde mnoho origi-
nálních fotografií zachycujících oblast 
Podkrkonoší. Soutěžní fotografie by měly 
naplňovat dané téma a především pochá-
zet z oblasti Podkrkonoší. Mohou se týkat 
např. městských a  obecních památek, 
sakrálních památek, akcí, atraktivit, života 
ve  městě/obci, tradic, vlastního pohledu 
na  své město/obec apod. Každý soutěžící 
může zaslat maximálně 5 fotografií, a to do  
21.  9.  2014.  Bohaté odměny jsou připra-
veny pro první tři nejvýše oceněné fotogra-
fie a také pro cenu webu, jehož vítěze vybere 
široká veřejnost prostřednictvím hlasování  
od 22. do 26. 9. 2014 na webových strán-
kách www.podkrkonosi.eu.
Slavnostní vyhlášení proběhne dne  
27. 9. 2014 v  rámci akce Zavírání sezóny 
na Zvičině. 

Sdružení Podzvičinsko

Sochařka Maudy Muhoni ze 
Zimbabwe v místní zoo
Maudy Muhoni vám do konce srpna pood-
krývá před restaurací U  Lemura kouzlo 
svého talentu a řemeslnou dovednost, zís-
kanou v  umělecké zimbabwské komunitě 
Tengenenge. A  nejen to. Ráda tajemství 
své tvůrčí práce předá komukoliv z nás. 
Ať jste dospělý nebo dítě, máte příležitost 
strávit s  paní Maudy povznášející chvíle 
i  hodiny těžké dřiny v  rámci INDIVIDUÁL-
NÍHO SOCHAŘSKÉHO WORKSHOPU, jehož 
výsledkem bude hmatatelná a  krásná 
stopa vaší existence na této planetě – vámi 
vlastnoručně vyrobená socha.
Workshop je vhodný pro všechny věkové 
kategorie s  přihlédnutím k  aktuálnímu 
zdravotnímu stavu. Doba, kterou chcete 
prací se sochařkou Maudy strávit, záleží 
jen na  vás. Doporučujeme pro workshop 
minimálně 2–3 dny. V  ceně workshopu je 
i  kámen, jehož výsledná podoba zpraco-
vání bude patřit vám. Termín workshopu 
si rezervujte předem, vybírat můžete které-
koliv dny od 21. 6 do 31. 8. 2014.
Rezervaci workshopu provedete odeslá-
ním vaší zprávy s  požadavkem na  termín 
na  email: info@zoodvurkralove.cz, poté 
vyčkejte potvrzení rezervace.

Jana Myslivečková, tisková mluvčí

V průběhu června slyšeli uživatelé knihovny větu: 
„Knihy (časopisy) můžete vrátit až do  15. srpna 
bez jakýchkoli sankcí, protože bude knihovna 
celý červenec uzavřena z  důvodu oprav a  úprav 
interiéru“.  Toho, kdo knihovnu nenavštěvuje 
a  služeb knihovny žádným způsobem nevyužívá, 
nejspíš nechá tato informace zcela chladným. Pro 
některé návštěvníky bylo však toto zjištění velmi 
nepříjemné.  To, co se dělo v oddělení pro dospělé 
posledních čtrnáct dní v červnu jsem viděla do té 
doby snad jen v  supermarketech při totálním 
výprodeji skladů.  Čtenáři odcházeli domů s nadi-
tými taškami a popřáli nám pěknou dovolenou.

Příznivci facebooku vědí, že v  průběhu prv-
ních prázdninových dní jsme si dovolené moc 
neužívali. S  vyklízením prostor v  patře budovy 
pomáhali nám knihovnicím také brigádníci. Dva 
dny po uzavření by nikdo neřekl, že se nachází 
ve  stánku kultury. Strhané koberce, vytrhané 
parkety, díry ve  zdech po  dřevěném obložení, 
všude plno prachu a  po  knížce ani stopy. Myš-
lenka, že tuhle spoušť přece nemůžeme dát 
„do  kupy“ během jednoho měsíce, se vtírala 
do  mé hlavy stále s  větší intenzitou. Naštěstí 
tu byla ještě druhá, která avizovala, že „to 
dopadne“. Kde uvidíte změnu?

Změnu uvidíte už při vstupu do budovy. Chodba 
je nově vymalovaná a obrazy či fotografie jsou 
umístěny v  novém variabilním závěsném sys-
tému. V  oddělení pro dospělé návštěvníci 
na  první pohled nic nového nezaznamenají, 
přesto zde proběhla zásadní změna. Z  té mají 

radost hlavně knihovnice, protože se jedná 
o  reorganizaci skladových prostor. Literární 
čajovna společně se studovnou získala naprosto 
novou vizáž „pouhým“ vymalováním.  Hudební 
oddělení bylo pokryto novou podlahovou kryti-
nou a co je velmi podstatné, uživatelé internetu 
pro veřejnost jistě ocení nový systém připojení 
k síti, který by měl být proti předchozímu stavu 
několikanásobně rychlejší. Bezdrátové připojení 
bylo doposud možné využívat pouze v čajovně, 
nově bude možné připojit chytrý telefon, tablet 
či notebook k  WiFi také v  patře budovy, kon-
krétně ve  studovně a  v  oddělení pro děti. Zde 
proběhla nejvýraznější změna. Naučná literatura 
je nově zcela oddělena od beletrie v zadní části 
dětského oddělení a  je doplněna realistickou 
malbu přírody. Knihy jsou umístěny v  nových 
regálech a  starý koberec byl nahrazen novým. 
V  celém patře byly zvětšeny průchody mezi 
jednotlivými odděleními, čímž je připraveno 
pro plánovaný bezbariérový pohyb po  celé 
knihovně. Studna vědění byla po  deseti letech 
zbourána, ale nemusíte mít strach, bude se opět 
na co dívat. 
Od 1. srpna by měl být spuštěn zkušební provoz 
nových webových stránek. Přístup bude možný 
přes link na stávajících stránkách www.slavoj.cz. 

Za  veškeré podněty, zlepšení a  připomínky 
k  nové internetové prezentaci knihovny vám 
předem děkujeme. Věříme, že všechny změny 
příjemně potěší všechny naše „staré“ i  nové 
uživatele. Vždyť knihovna je tu právě pro vás. 

Mgr. Marta Staníková, MěK Slavoj

Jak se měnila knihovna v červenci 2014

Z čajovny v knihovně se díky malbám paní Jitky Mašínové stala dračí sluj. Její malby zvířat v dětském oddělení zase navo-
zují atmosféru naučné literatury – obojí rozhodně stojí za zhlédnutí.  Foto: K. Sekyrková
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KURZy ANGLiCKÉHo JAZyKA
Dvůr Králové nad Labem Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

v ÝKUP KovŮ
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

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

PRovoZovNA: SLovANy 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

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

PRoNáJeM v AReáLU 
NA SLovANeCH

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

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

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

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

Obec Vítězná oznamuje záměr pronájmu 
restaurace, bytu a  ubytovny ve  „SPORTCENTRU 
VÍTĚZNÁ“ od 1. 9. 2014.
Zájemci se mohou přihlásit písemně do  11. 8. 
2014. Podmínky výběrového řízení na  úřední 
desce www.vitezna.cz. Kontakt: tel. 739 085 781.

NABÍZÍME NÁVRHY, REALIZACE A KOMPLEXNÍ ÚDRŽBU 
ZAHRAD. Tel. 733 681 629.

Město Dvůr Králové n. L. nabízí k pronájmu tyto 
volné bytové jednotky ve Dvoře Králové n. L. for-
mou obálkové metody:
– bytu č. 132 v č. p. 400 v ul. Švehlova, rozloha 
bytu: 84,80 m2, min. nájemné 4.444 Kč/měsíc. 
Žádost podávejte do  pátku 19.09.2014  
do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ.
– bytu č. 41 v č. p. 2904 v ul. e. Zbroje, rozloha 
bytu: 33,20 m2, min. nájemné 2.092 Kč/měsíc.
Žádost podávejte do  úterý 12.08.2014  
do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ.

– bytu č. 133 v č. p. 400 v ul. Švehlova, rozloha 
bytu: 35,10  m2, min. nájemné 2.085  Kč/měsíc. 
– bytu č. 32 v č. p. 57 na náměstí TGM., rozloha 
bytu: 64,60 m2, min. nájemné 3.771 Kč/měsíc. 
- bytu č. 33 v č. p. 57 na náměstí TGM,  rozloha 
bytu:   74,05  m2, min. nájemné 4.479  Kč/měsíc. 
Žádost u posledních 3 bytů podávejte do pátku 
29.08.2014 do 13:30  hod. na podatelnu MěÚ.
Informace o  nabízených volných nebytových 
prostorách najdete na fyzické úřední desce nebo 
na www.dvurkralove.cz.

NABíDKA voLNÝCH MěSTSKÝCH ByTovÝCH JeDNoTeK K PRoNáJMU

... užitek a tradice
Společnost TMW, a. s., hledá vhodné kandidáty na tyto pozice:

• Svářeč CO2
 Požadavky: platný svářecí průkaz

• Obráběč kovů, nástrojař
 Požadavky: vyučen v oboru

• Pracovník oddělení technické 
kontroly

 Požadavky: středoškolské vzdělání a  
 praxe v oboru 

Kontakt: e-mail: info@tmw.cz nebo tel.: 499 320 540

Nabízíme: práce na HPP, odpovídající ohodnocení, zaměstnanecké benefity
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Společenská rubrika
Noví občánci města
Z  důvodu přechodu úřadu na  nový agendový 
informační systém evidence obyvatel nemáme 
bohužel k  dispozici aktuální údaje o  nových 
občáncích. 

Bc. Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

Sňatky
V  měsíci červnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:

Jaroslav Marel a Lenka Šancová  – 06.06.2014
Michal Vondra a Tereza Menclová  – 14.06.2014
Martin Borůvka a Petra Lhotová  – 14.06.2014
Jan Schejbal a Gabriela Benešová  – 21.06.2014
Jakub Čihák a Veronika Horáková  – 21.06.2014
Milan Zahradník a Irena Buriánková – 27.06.2014
Lukáš Havelka a Lenka Matušková  – 28.06.2014
Informace jsou zveřejněny na základě poskytnu-
tého  souhlasu snoubenců

Úmrtí
V měsíci červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 10 lidí, z  toho byli 4 dvorští občané  
– 1 muž a 3 ženy.

Simona Vykouřilová,  matrika

Jubilea a vítání občánků
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 
při životních jubileích v  červnu 13 občanů 
s  gratulací a  kytičkou. V  tomto období oslavilo 
5 manželských párů stříbrnou svatbu, 6 párů 
zlatou svatbu a  jeden pár svatbu diamantovou.  
Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno  
5 novorozených občánků našeho města.

Bc. Lenka Kumprechtová,  předsedkyně KPOZ

oznámení nálezu hotovosti
V  dubnu 2014 byla MěÚ Dvůr Králové nad 
Labem předána nalezená vyšší finanční 
hotovost. Vyzýváme vlastníka k  vyzvednutí 
nálezu na podatelně MěÚ – ZTRÁTY A NÁLEZY. 
Dle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
Labem se vlastník, nebo ten kdo věc ztratil, 
může o nález přihlásit ve lhůtě 3 let od vyhlášení 
nálezu. K vydání nálezu je povinen jednoznačně 
prokázat vlastnictví nebo  jiné dispoziční právo 
k  věci. Vlastník je povinen před vydáním věci 
uhradit náklady, které městu v  souvislosti 
s  opatrováním věci prokazatelně vznikly 
včetně nálezného, jehož obvyklá výše činí 10 % 
z hodnoty nalezené věci.

Lenka Jarolímková 
odbor VVS 

vzpomínka
Dne 12. července 2014 jsme vzpomněli  
10. výročí úmrtí pana Miroslava Stejskala. Kdo 
jste jej znali, vzpomínejte s námi.

Dcera Pavlína

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali O. S. DéKá 
events, konkrétně Janě Pechlátové, která usku-
tečnila výstavu Wonderland dne 30.05.2014 
v  Schulzových sadech. Výtěžek z  této výstavy 
putoval dětem do  dětského centra na  zakou-
pení venkovní atrakce.
Dále děkujeme za  poskytnutí daru hypermar-
ketu TESCO ve  Dvoře Králové nad Labem. Dar 
obsahoval různé hračky, knížky, brusle, školní 
pomůcky, DVD a mnoho jiného.  Velice si vážíme 
vaší podpory.

Mgr. Veronika Pourová
soc. pracovnice dětského centra

Znáte své město?
Místní historie je spojená s  výjimečnými osob-
nostmi, které se zde narodily, pobývaly, nebo 
jen tudy projížděly. Hospital Kuks a  Braunův 
Betlém by nevznikl bez Šporka, královédvorská 
zoo by se nerozšířila a nenaplnila zvířaty do sou-
časné podoby nebýt mimo jiné pana Vágnera.
Dále jsou ve  Dvoře a  jeho okolí stavby, které 
vznikly v  době komunistické díky nařízeným, 
povinně dobrovolným pracovním brigádám 
typu „akce zet“. Jedna taková stavba je zvěčněna 
na fotografii nového kola soutěže. Na výstavbě 
se zřejmě pracovalo v  letech 1956–1957 – 
bohužel mnoho informací se o samotné stavbě, 
stejně jako akcích, které se zde pořádaly, nedo-
chovalo. Proto tímto vyzýváme čtenáře nejen 
ke  správné odpovědi na  otázku, co se na  foto-
grafii nachází, ale také uvítáme osobní zkuše-
nosti jak s  výstavbou, tak kulturními či jinými 
zážitky spojenými s tímto místem.
Odměnou tak nebude již jen obvyklý drobný 
dárek z  městského informačního centra pro 
vylosovaného soutěžícího, ale slíbeny jsou také 
od subjektu, na kterém se daná stavba nachází, 
vstupenky na  akce, které se na  tomto místě 
v  současné době opět pořádají. Ty budou pře-
dány autorům nejzajímavějších a historicky nej-
cennějších vzpomínek. 
Odpovědi a  sepsané osobní vzpomínky vha-
zujte do schránky připravené v městském infor-
mačním centru (MIC) na nám. TGM do 25. srpna 
2014.

Ing. Kateřina Sekyrková

Poznáte, jaká stavba je zvěčněna na fotografii z archivu městského muzea?

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC v pondělí 25. srpna 2014.   

vzpomínka na kamaráda Josefa 
Schutze, skauta, člena smečky vlčat 
z roku 1938
Pepík se zúčastnil prázdninového tábora vlčat 
na Potštejně. Byly to jeho poslední bezstarostné 
prázdniny. 
Bylo nám dvanáct let. Po  prázdninách jsme 
nastoupili do  měšťanské školy, ale Pepu jsme 
mezi sebou již nepřivítali. Měl zákaz jakéhokoliv 
vzdělávání. Ve  dne nesměl chodit ven, jenom 
večer. Na prsou, na bundě, nosil žlutou hvězdu 
s  nápisem JUDE. Měl dokonce zakázaný vstup 
do městského parku.
Pepa to ale nevzdával. Domluvil se se svým 
kamarádem Mirkem, se kterým měl společ-
nou cestu do  školy. Mirek se u  nich cestou ze 
školy stavoval a nechával mu opsat úkoly, aby, 
jak věřili, neztratil kontakt s  probíranou školní 
látkou. Toto se jim dařilo do  podzimu. To byla 
doba, kdy se nacisté nemohli dočkat majetku 
jeho rodičů. Celé rodiny byly vystěhovány 
a  natlačeny i  po  čtyřech rodinách do  jedné 
místnosti. Tímto byla činnost s úkoly ukončena. 
Bylo to již příliš nebezpečné. V krátké době byl 
zaveden přídělový systém na potraviny, ošacení 
i hygienické potřeby. Byla to bída a naši židovští 
spoluobčané měli tyto příděly poloviční. 
Před Vánocemi byli Židé odvezeni vlakem 
v  nákladních vagónech do  Terezína. To byl 
konec.
Jeden Královedvorák, který se zúčastnil trans-
portu do  vyhlazovacího tábora a  konečného 
dělení na  práceschopné a  na  ty ostatní, přežil 
a  sdělil údajně, že Pepa byl určen jako práce-
schopný, ale nechtěl se odloučit od své rodiny. 
Co to pro něho znamenalo, víme. Zůstala jen 
vzpomínka.  

Josef Balihar
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Zubní hygiena  
v mateřské škole JUTA
Zubní hygiena a  zubní prevence je u  dětí 
předškolního věku velmi důležitá. Naše 
mateřská škola vede děti k  základním hy- 
gienickým návykům v této oblasti a děti si 
zoubky čistí rády. 
Velmi krásným zážitkem pro nás i děti byla 
návštěva paní Lenky Horáčkové, odbornice 
v oblasti dentální hygieny a prevence, která 
dětem zábavnou formou představila tuto 
oblast ještě mnohem podrobněji. Děti se 
dověděly obecně o  práci a  povinnostech 
zdravotní sestry v  nemocnici, porodnici 
i ambulanci a samozřejmě také sestry v ordi-
naci stomatologa. Paní Horáčková dětem 
přiblížila návštěvu u stomatologa prostřed-
nictvím divadélka, kde si děti samy vyzkou-
šely roli zdravotní sestry. Nyní už vědí, které 
potraviny jsou pro zoubky vhodné a  které 
ne, a především to, jak správně o zuby pečo-
vat a čistit si je. Paní Horáčková se každému 
dítěti věnovala individuálně. Pod dohledem 
jejího zkušeného oka si všechny děti čistily 
zuby před zrcadlem a ona jim názorně před-
vedla, jak na to.

Program paní Horáčkové byl nejen velmi 
poutavý a pro děti zábavný, ale především 
jim přinesl mnoho informací, které při péči 
o  zoubky tolik potřebují. Děkujeme a  už 
nyní se těšíme na další návštěvu.

Mgr. Dita Pacáková, 
ředitelka

Jazykové kurzy v knihovně
Ve  školním roce 2014/15 nabízíme jazy-
kový kurz němčiny pod vedením Ing. Věry 
Robkové, který je určen pro tzv. věčné 
začátečníky. Výuka probíhá v  malých, 
maximálně desetičlenných skupinkách 1 x 
týdně 90 minut. 
Pro děti od 4 let se letos otvírá pouze jeden 
kurz angličtiny. Děti se učí pod vedením 
lektorky Mgr.  Klárky Pohlové 1 x týdně 
75 minut. Angličtina je dětem zprostřed-
kována nenásilně a  s  vtipem, formou hry 
a  dramatizace, pomocí básniček, veselých 
a  rytmických písniček, kreslení, stříhání 
a pohybu. Každý žáček si postupně sesta-
vuje svou vlastní originální učebnici anglič-
tiny, kterou bude moci využít v dalším boji 
s úskalími tohoto jazyka.
Přihláška do  kurzu němčiny je k  dispozici 
v  oddělení pro dospělé, na  angličtinu pro 
děti v  oddělení pro děti. Přihlášky přijí-
máme také e-mailem: knihovna@slavoj.cz
nebo na  tel.: 499  320  157, 721  390  348. 
Lekce probíhají od 7. 10. 2014 do 28. 5. 2015.

Mgr. Marta Staníková, MěK Slavoj

Triumf žáků ZŠ Schulzovy sady  
v soutěži Třídíme s Nikitou
Tento rok jsme se opět zapojili do soutěže „Tří-
díme s Nikitou“. Letošním úkolem bylo vytvořit 
„koše snů“ na třídění odpadů, tyto koše popsat, 
složit básničku o koši a sepsat vše, co se ve škole 
třídí. Do letošního ročníku soutěže jsme poslali 
dva projekty. Velice milé bylo zjištění, že tým 
tvořený 12 žáky ze 7. B byl oceněn prvním 
místem. Výhrou byl dvoudenní pobyt v  králo-
védvorské zoo. 
Vše začalo vyhlášením výsledků dne 19. 6. 2014 
v 10 hod. v zoo. Po rozhovorech s novináři bylo 
připraveno malé občerstvení a pak následovala 
komentovaná projížďka Safari expresem zakon-
čená výborným obědem v restauraci U Lemura. 
Pak se vítězný tým vydal pozorovat lidoopy, kteří 
výjimečně dostali zmrzlinu. Následovalo krmení 
lemurů, což byl podle vítězného týmu největší 
zážitek. Všichni jeho členové se postupně vystří-
dali ve  výběhu a  dávali lemurům připravené 
dobroty. Za doprovodu tiskové mluvčí zoo Jany 
Myslivečkové jsme se vydali do Darwinova cen-
tra, kde si žáci pohladili leguána, agamu, ježka 
afrického nebo hady.  Velkým zážitkem byla 
i užovka červená omotaná kolem krku. Pak jsme 
se ubytovali v  Hotelu Safari a  využili slunného 
počasí i hotelového bazénu. Po vynikající večeři 
jsme se vydali do  návštěvníky opuštěné zoo. 
Nejdříve jsme se vydováděli v  lanovém hradu 

a pak se pěšky vydali směrem k safari. Došli jsme 
až ke lvům, kteří si začali hrát, a my jsme je tak 
dlouhou chvíli pozorovali. Večerní procházkou 
jsme se vrátili do hotelu a šli spát. 
Jakmile jsme v pátek ráno vstali a nasnídali se, 
vyrazili jsme opět do  zahrady. Nejdříve jsme 
pozorovali ranní koupel slonů a pak jsme se roz-
dělili. Dívky připravovaly zdravé krmivo pro zví-
řátka. Jejich úkolem bylo navážit kornouty s gra-
nulemi. Chlapci v  amfiteátru rozhrnovali písek 
a  zametali. Všichni jsme se opět sešli u  ohrady 
s kozami. Ošetřovatelka koz přinesla připravené 
kornouty s  potravou a  všichni mohli přeskočit 
do  ohrady a  veškeré připravené krmivo rozdat 
kozám. Nakonec jsme vyrazili k  nosorožcům. 
Jejich ošetřovatel nás nechal nosorožce neje-
nom pohladit, ale také ho i  nakrmit připrave-
nými dobrotami. Překvapilo nás, že nejvíce si 
nosorožci pochutnávají na  obyčejném chlebu. 
Báječný pobyt v  zoo, který byl pro všechny 
opravdu nezapomenutelným zážitkem, jsme 
zakončili obědem v restauraci U Lemura. 
Příštího ročníku soutěže Třídíme s  Nikitou se 
určitě opět zúčastníme a  už teď doufáme, že 
znovu i vyhrajeme.

Mgr. Pavlína Fléglová
ZŠ Schulzovy sady

Celý letošní školní rok pracovali žáci ZŠ Strž Dvůr 
Králové n. L. na  projektu „Art Snapshots of the 
Past and Present“, který se uskutečňuje v  rámci 
programu Comenius 2013–2015. Jeho cílem je 
porovnání výtvarného díla s  fotografií pořízenou 
v  současnosti. Srovnávání probíhá v  několika 
tematických oblastech (příroda, město, rodinný 
portrét, povolání a doprava). 

Na  projektu se podílí dalších 9 škol z  9 zemí 
Evropské unie. Žáci se seznamují s teorií výtvar-
ného umění, společně navštěvují regionální 
galerie a  muzea, pokoušejí se sami výtvarná 
díla vytvářet, učí se fotografovat, vyhledávat 
informace a  zpracovávat je. Konečným výstu-
pem jejich dvouleté práce bude elektronická 
kniha. Své dílčí výsledky mohou účastníci zhléd-
nout na  společných setkáních v  jednotlivých 
zemích. Letos se uskutečnilo podzimní setkání 
v  Rumunsku, zimní v Turecku, jarní v  Estonsku 
a  o  prázdninách se účastníci setkali v  Polsku. 
Také v zahraničí děti navštěvují galerie, muzea, 
památky a  účastní se uměleckých workshopů. 
Zároveň procvičují svou angličtinu a  navazují 
nová přátelství.
Aby si výsledky ročního snažení mohli prohléd-
nout rodiče a veřejnost, uskutečnila se ve středu 
25. června ve škole slavnostní vernisáž výstavy, 
která dokumentuje roční práci na  projektu. 
Vstup zdobila díla, která naši žáci zaslali do sou-
těže o nejzajímavější fotografii přírody.  
O  příjemný začátek se postarala hudební 
a  taneční vystoupení žáků prvního i  druhého 
stupně školy. Poté si návštěvníci mohli pro-
hlédnout prezentace zachycující jednotlivá 
mezinárodní setkání.  Sportovní hala se zaplnila 
obrázky. Úsměv na tváři  vyvolal kvíz „Maminko, 
najdeš se?“. Mezi portréty – výtvory dětí  

od  1. do  6. třídy – hledaly maminky ten svůj. 
Nechyběly ani práce, které vznikly při návště-
vách kulturních institucí. Deváťáci se pokusili 
o vlastní ztvárnění portrétu slavné Mony Lisy. 
Jak už to na  vernisážích bývá, nechybělo ani 
občerstvení. O  to se společně postarali rodiče, 
děti i  pracovníci školy. Všem tímto děkujeme.  
Středeční vernisáž se stala nejen příjemnou 
tečkou za končícím školním rokem, ale zároveň 
pozvánkou k  další práci na  projektu, která nás 
čeká příští školní rok.

Mgr. Vlasta Mertlíková
ZŠ Strž

Vernisáž výstavy v ZŠ Strž Dvůr Králové n. L.

Deváťačky a jejich pokusy o ztvárnění Mony Lisy
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SKAUTSKÉ STŘeDiSKo HLáSí:
Každý rok se zúčastní 
okolo 23 tisíc dětí skaut-
ských táborů, takže 
Junák zaujímá tradičně 
v  pořádání letních dět-
ských táborů prvenství. 
I  skautské středisko Zvi-
čina přispělo malou do mlýna. Tábor vlčat 
a světlušek konaný na Kateřině počátkem 
prázdnin je již minulostí. Počasí letos 
táborníkům přálo, a  tak si děti užily jak 
spousty táborových her, tak i  táborových 
povinností v podobě služby v kuchyni, pro 
některé i  trochu choulostivých nočních 
hlídek  apod. 
Celotáborová hra byla v duchu čarodejnic. 
Děti si samy dle vlastní fantazie vybraly 
čarodějnické jméno a  jejich úkolem bylo 
projít táborovým čarodějnickým kurzem. 
Na konci kurzu se podle množství posbíra-
ných pavoučích bodů  staly čarodějnicemi  
1. řádu – samy čarují, nebo  2. řádu – čarují 
jen pod dohledem. Další kurz proběhne asi 
za 250 let. Tábor utekl jako voda a děti se 
budou od  září dál vídat na  pravidelných 
oddílových schůzkách.
Naším druhým tábořištěm je Kal u  Pecky, 
kde v  součastné době probíhá  tábor tře-
tího a druhého oddílu.

Ing. Martin Stránský   

Sportovní úspěchy žáků  
ZŠ Schulzovy sady
Také v  letošním školním roce se žáci naší 
základní školy zapojili do  plnění disciplín 
Odznaku Všestrannosti Olympijských 
Vítězů (OVOV). Přes 100 žáků si splnilo svůj 
odznak zdatnosti, z  toho deset odznaků 
má nejvyšší, diamantovou hodnotu.
Dvěma družstvům a  čtyřem jednotlivcům 
se podařilo postoupit do  krajského kola 
soutěže OVOV a  také zde potvrdili svoji 
výkonnost ziskem mnoha medailí. 
Družstvo ve  složení Monika a  Magda-
léna Fišerovy, Dominika Horníková, Nela 
Drápalíková, Jakub Mikyska, Filip Vlček, 
Kristián Hráský a  Ondřej Vítek vybojovalo 
mezi 13 družstvy skvělé třetí místo. Dařilo 
se i jednotlivcům, když F. Vlček získal zlato 
a postup do republikového finále, stříbrné 
medaile přidali K. Hráský, M. Holub, M. Fiše-
rová, J. Mikyska a  J. Holubcová, na  bronz 
dosáhli J. Flégl a O. Vítek.
Do  republikového finále se díky korespon-
denční soutěži nominovali ještě další žáci 
naší školy. Na  republice nás tedy budou 
reprezentovat Ondřej Schreiber, Jakub Flégl, 
Filip Vlček, Kristián Hráský a Monika Fišerová. 
Úspěšným sportovcům blahopřejeme 
a  děkujeme za  vynikající reprezentaci 
školy.

Mgr. Pavlína Špatenková
ZŠ Schulzovy sady

Zoo Dvůr Králové zve  
na srpnové akce
V  sobotu 16. srpna oslavíme Den lvů 
a  30. srpna se rozloučíme s  prázdninami 
společně s  populární samicí orangu-
tana Žanetou. V  srpnu se také můžete 
těšit na  pozorování slunce a  hvězd 
s  hvězdáři z  Úpice. Podrobnosti najdete  
na www.zoodvurkralove.cz. 

Jana Myslivečková, tisková mluvčí

Závodníci ZŠ Schulzovy sady byli 
úspěšní ve Štafetovém poháru!
V Novém Městě nad Metují se uskutečnilo kraj-
ské finále 1. ročníku soutěže Štafetový pohár, 
kterého se zúčastnilo 19 školních týmů z Králo-
véhradeckého kraje.
Obloha od  rána hrozila černými mraky, to ale 
malé atlety nezaskočilo a  s  chutí si zaběhli 
kolečko s maskotem Atíkem, který měl pro děti 
připravenu i rozcvičku.
Účastníky soutěže pozdravila světová rekord-
manka Ludmila Formanová, která je patronkou 
soutěže. Mezi školními týmy byly také dva z krá-
lovédvorských škol, ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž. 
Jednotlivá školní družstva se skládala z osmi dětí 
1.–3. tříd a osmi dětí 4.–5. tříd. Tato dvě družstva 
složená vždy ze čtyř chlapců a  čtyř dívek sou-
těžila ve  štafetovém běhu na  8 x 100 metrů, 
dále potom družstvo složené napůl z  mladších 
a  napůl ze starších dětí běželo štafetu na  8 x 
200 metrů. Vyhlašovány byly štafety, které se 

umístily na  prvních třech místech v  jednotli-
vých kategoriích a  dále první tři štafety, které 
po součtu všech časů měly nejlepší čas. 
Dětem ze ZŠ Schulzovy sady se závod opravdu 
vydařil. Mladší družstvo vybojovalo skvělé 2. 
místo a  v  celkovém hodnocení patří našim 
závodníkům výborné třetí místo za  ZŠ a  MŠ 
Josefa Gočára z  Hradce Králové a  ZŠ Milady 
Horákové z Hradce Králové. Družstvo ZŠ Strž se 
umístilo na solidním 10. místě, když rozdíly mezi 
jednotlivými štafetami byly minimální.
Blahopřejeme družstvu ZŠ Schulzovy sady 
ve složení B. Síbrová, A. Rutrlová, A. Sedláčková, 
D. Chytráčková, S. Rajsner, J. Flégl, J. Branda, 
P. Kraus, E. Motal, T. Holubová, A. Sommerová, J. 
Chroboková, N. Chroboková, K. Hráský, F. Vlček, 
M. Fišer a O. Vítek ke skvělému úspěchu!

Mgr. Pavlína Špatenková
ZŠ Schulzovy sady

Celníci pomáhají Léčebně zrakových 
vad ve Dvoře Králové n. L.
Na  jaře letošního roku byla léčebně zrakových 
vad (LZV) nabídnuta velmi zajímavá spolupráce. 
Zástupci Generálního ředitelství cel (GŘC) si 
telefonicky sjednali schůzku, aby jediné léčebně 
svého druhu v  Čechách nabídli svou pomoc. 
Vedení i  zaměstnanci LZV tuto nabídku přijali 
s  radostí, protože každé zpestření pobytu dětí 
odloučených na 6–7 týdnů od svých nejbližších 
je velmi vítáno.  
První akcí byl výlet do Miletína. Celníci si pro děti 
přijeli autobusem a  ty pak s  několika zaměst-
nanci strávili úžasné odpoledne plné nevšed-
ních zážitků. Byla jim předvedena např. ukázka 
práce pejsků a  jejich psovodů. Pejskové hledali 
drogy, peníze, lidi, cigarety... a  ani jednou se 
nespletli. Děti si mohly také zblízka prohlédnout 
téměř veškerou techniku celníků a něco si i samy 

vyzkoušet. Na  závěr dostalo každé dítě plnou 
tašku dárečků – čokoládové medaile, bonbony, 
knížky, propagační materiály...
Odbor dohledu GŘC u  příležitosti 10. výročí 
založení skupin mobilního dohledu také věnoval 
léčebně výtěžek z dobrovolné sbírky –  4.000 Kč. 
Za tyto peníze byla zakoupena malá trampolína 
a pískoviště pro naše nejmenší děti.
Na  podzim máme slíbenu návštěvu celníků 
přímo u nás v léčebně. Přijedou spolu se svými 
velkými pomocníky – pejsky, aby mohly i  další 
děti sledovat a obdivovat jejich společnou práci 
a potom několik dnů pomalu nepovídat o ničem 
jiném a hrát si hlavně na celníky.  
Už se všichni těšíme a celníkům moc děkujeme.

Děti a zaměstnanci LZV

Poznávání rostlin a  živočichů je soutěž s  mnoha-
letou tradicí. Soutěž je rozdělena do  4 kategorií 
podle věku soutěžících, kdy žáci 6. a  7. tříd spa-
dají do kategorie D a žáci 8. a 9. tříd jsou zařazeni 
do kategorie C. V obou kategoriích měla naše škola 
úspěšné zástupce.

Letošnímu úspěchu našich žáků však předcházela 
nemalá příprava a to jak ve škole, tak i doma. Ti nej-
lepší, kteří se dostali až do krajského kola, museli 
nejprve absolvovat školní a následně okresní kolo, 
které se konalo na ZŠ Schulzovy sady. Vrcholným 
dnem se stal čtvrtek 19. června, kdy se konalo, již 
výše zmiňované, krajské kolo Poznávání rostlin 
a živočichů v Kostelci nad Orlicí. 
Do krajského kola postoupili z našich žáků Pav-
lína Kadrmasová z  9. třídy a  Martin Kubíček ze 
7. třídy. I  přes silnou konkurenci se naši příro-
dovědci nenechali zastrašit a  dosáhli vynikají-
cích výsledů. Martin Kubíček ze 7. třídy obsadil 
v  kategorii D krásné 3. místo a  Pavlína Kadr-
masová z  9. třídy obsadila nádherné 2. místo 
v kategorii C, přičemž celkové prvenství jí uteklo 

pouze o  jediný bod. Našim žákům děkujeme 
za  vzornou reprezentaci školy a  přejeme jim 
hodně dalších studijních úspěchů.

Jan Flídr
ZŠ 5. května

Přírodovědné duo ze ZŠ 5. května 
se konkurence nezaleklo

Martin Kubíček a Pavlína Kadrmasová ze ZŠ 5. května
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Pestré prázdniny se Sokolem
Také v letošním roce připravují dobrovolní 
cvičitelé Sokola pro sokolskou mládež 
mnoho prázdninových aktivit, které přine-
sou jejich účastníkům spoustu nezapome-
nutelných zážitků. Hned v  prvním týdnu 
prázdnin se konalo soustředění oddílu 
skoků na trampolíně, kde se skokani nejen 
zdokonalovali ve svých sestavách a nových 
prvcích, 5. července se naši zástupci 
zúčastnili jako čestná stráž pietních aktů 
na  Bohdašíně, Končinách a  v  Malých Sva-
toňovicích. Sportovní gymnastky pilně 
pilovaly své skladby, které předvedou 
za týden na sportovním festivalu mládeže 
Eurogymu ve  švédském Helsingborgu. 
V  pátek odjedou gymnastky do  Švédska 
a v sobotu bude zahájen 21. tábor na Jež-
kově, kterého se zúčastní skoro 50 dětí a   
15 dospělých. Letos v  duchu vikingských 
bájí. Na  srpen se těší sedmička dětí, které 
pojedou do  rakouských Alp na  meziná-
rodní sokolský tábor. Pobyt na  táboře je 
odměnou za  výborné výsledky na  repub-
likovém přeboru Sokola ve  všestrannosti. 
Ke konci prázdnin budou mít své soustře-
dění gymnasté a  začnou trénovat atleti. 
Krásné léto plné zážitků se Sokolem přeje 
výbor Sokola Dvůr Králové n. L.

Mgr. Pavlína Špatenková
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Královédvorský oštěpař mistrem 
republiky
Královédvorská atletika zaznamenala 
úspěch na  mistrovství ČR veteránů, které 
se konalo 28. června v  Děčíně. Jaroslav 
Janeček se ve  věku 64 let stal již poněko-
likáté mistrem republiky v  hodu oštěpem 
výkonem 44,17 metrů (přepočtený výkon 
veteránským koeficientem tak činí 67,68 
metrů). Gratulujeme!

Josef Pospíšil
TJ Dvůr Králové nad Labem, oddíl atletiky

Zubní pohotovost – srpen 2014 
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hod. 
2. a 3. 8.  MUDr. Ludmila Tomášková  
zubní ordinace č. p. 55, Mostek  
tel.: 499 691 320
9. a 10. 8.  Prouzovi, s. r. o.  
Šafaříkova 1105, Dvůr Králové n. L.  
tel.: 499 321 028
16. a 17. 8.  MUDr. Miroslava Landová  
Spojených národů 743, Dvůr Králové n. L.  
tel.: 499 321 931
23. a 24. 8.  Prouzovi, s. r. o.  
Šafaříkova 1105, Dvůr Králové n. L.  
tel.: 499 321 028
30. a 31. 8.  MUDr. Miriam valentová  
Riegrova 328, Dvůr Králové n. L. 
tel.: 499 622 533 
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Závodníci královédvorského Sokola 
zářili na přeborech republiky

Již od  května družstvo mladšího žactva, 
(ve  složení Břetislav Lukáš, Matyáš a  Šimon 
Říhovi, Mikuláš Holub, Tadeáš Paťava, Bára 
Výprachtická, Eva Žižková a  Natálie Lubinová) 
hrálo každou neděli zápasy s  nejlepšími teni-
sovými kluby z  celého východočeského kraje. 
V  těchto bojích porazili dokonce i nejlepší hra-
decký a pardubický oddíl.  Celou skupinu vyhráli 
bez jediné porážky. Odměnou za  jejich velké 
úsilí jim byl postup na mistrovství České repub-
liky (MČR) konaném ve Zlíně 17. července, kam 
se sjelo 12 nejlepších týmů z celé ČR. 
Los nám určil za  soupeře TK Škodu Plzeň. 

Většina utkání byla velmi vyrovnaná, o  čemž 
svědčí i fakt, že čtyři zápasy z devíti se rozhodo-
valy až ve třetím setu. Prohráli jsme nejmenším 
možným rozdílem 4:5. V celkovém pořadí jsme 
obsadili výborné deváté místo. Byl to nádherný 
sportovní zážitek a pro všechny hráče velká teni-
sová zkušenost.
 V  historii dvorského tenisového klubu je to 
zcela poprvé, kdy se družstvo mladšího žactva 
probojovalo až na toto mistrovství a moc našim 
tenistům děkujeme za  vzornou reprezentaci 
tenisu ve Dvoře Králové.

Eva Žižková

Skvělého úspěchu dosáhli před koncem školního 
roku závodníci královédvorského Sokola, když 
se celkem 13 závodníků probojovalo do  republi-
kového přeboru České obce sokolské v  sokolské 
všestrannosti. Úroveň sportovní všestrannosti 
na župě Podkrkonošské je na vysoké úrovni, a tak 
samotná kvalifikace na republiku je již úspěchem.

Sedm našich zástupců bojovalo začátkem 
června na  přeboru mladšího žactva v  Brně. 
Zde Simon Rajsner vybojoval čtyři individuální 
medaile, když zvítězil v  atletice a  plavání, byl 
druhý ve  šplhu a  v  celkovém hodnocení vybo-
joval zlato za  sokolskou všestrannost. O  zlatou 
medaili za  gymnastiku připravil Simona pád 
na konci sestavy na kruzích, a tak v gymnastice 
skončil na 7. místě. 
Další úspěch přidal Ondřej Schreiber, který 
vybojoval stříbro za  gymnastiku, bronz za  pla-
vání a  v  celkovém hodnocení získal bronzo-
vou medaili. Adéla Rutrlová do  královédvorské 
sbírky přidala dvě bronzové medaile za  gym-
nastiku a  atletiku a  celkově získala stříbrnou 
medaili. Sára Erbenová vyhrála gymnastiku 
a celkově vybojovala stříbrnou medaili, Kateřina 
Holubcová je stříbrná v  gymnastice a  Jaroslav 
Kortan stříbrný v plavání. 
Na  celkovém prvenství našich družstev se 
podílel také Jakub Grus, jehož umístění v  jed-
notlivých disciplínách bylo v  první desítce 
a  samozřejmě jediná závodnice župy, která 
nepocházela ze Dvora Králové, Barbora Ficen-
cová z  Náchoda, která vyhrála atletiku a  gym-
nastiku a také v celkovém hodnocení vystoupila 
na nejvyšší stupínek. Obě družstva pak vyhrála 
titul přeborníků ČOS. 
Odměnou dětem bude opět pobyt na  sokol-
ském táboře v rakouských Alpách, který pořádá 

sokolská župa švýcarská. Do  Rakouska děti 
odcestují začátkem srpna.
Po  obrovském úspěchu mladšího žactva sou-
těžilo dalších šest závodníků 13.–15. 6. v Praze. 
Ani zde se naši závodníci neztratili. Tereza 
Hulíková vybojovala stříbro za  plavání a  bronz 
za  gymnastiku, Monika Fišerová si došplhala 
pro 2.–3. místo ve šplhu na tyči, Jana Holubcová 
vyhrála atletiku a  celkově si odnesla titul pře-
bornice České obce sokolské a Eva Špatenková 
získala dvakrát bronz, za  atletiku i  v  celkovém 
hodnocení všestrannosti. Loňský přeborník ČOS 
Ondřej Rausa přestoupil do dorostenecké kate-
gorie a v souboji se závodníky i o tři roky staršími 
se i  přes solidní výkony na  medailové pozice 
neprobojoval. 
Největší uznání ze všech našich závodníků si 
však zaslouží Libor Drábek, který vloni právě 
na  přeboru ČOS utrpěl vážné zranění. Nejenže 
se dokázal do  startovního pole mužů vrátit, 
ale podařilo se mu mezi patnáctkou závodníků 
podat velmi dobré výkony a vybojovat nepopu-
lární 4. místo ve všestrannosti. Libor byl po celý 
rok vzorem pro ostatní závodníky, kteří viděli, co 
dokáže pevná vůle a odhodlání. Pro nás je právě 
Libor největším vítězem.
Celkem královédvorští závodníci vybojovali  
21 individuálních medailí a dvě za družstva. Je to 
výsledek dobré práce s mládeží, kterou odvádějí 
naši cvičitelé zcela bez nároku na odměnu. 
Všem závodníkům i cvičitelům patří velká gratu-
lace a dík za skvělou reprezentaci našeho města!

Děkujeme městu Dvůr Králové n. L. za podporu 
sokolského sportu a  za  drobné reklamní dárky 
našim závodníkům.

Mgr. Pavlína Špatenková
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Úžasný úspěch dvorského tenisu 
– účast na MČR ve Zlíně
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Německý kontratenorista David Erler vystoupil v  sobotu 5. července spolu se souborem 
Ensemble Inégal na druhém koncertu 5. ročníku festivalu Hudební léto Kuks, který se letos 
z důvodu rekonstrukce kukského hospitalu koná v kostele Povýšení sv. Kříže v Choustní-
kově Hradišti. Festival zde pokračuje dalšími koncerty v srpnu. Foto:  Jan Havlíček

V rámci festivalu Doteky Afriky v královédvorské zoo byl opět zpřístupněn léta opuštěný 
a  zarůstající letní amfiteátr. Kromě tanečního vystoupení a  koncertu skupiny IYSA zde 
bylo možné  zhlédnout film s africkou tématikou – Vzpomínky na Afriku, v hlavních rolích  
s M. Streepovou a R. Redfordem. Foto:  K. Sekyrková

Divácky oblíbená akce zvaná Neckyáda letos proběhla v sobotu 5. července za velmi pří-
znivého počasí, což ocenili nejen diváci, ale zejména aktivní účastníci neckyády. Kromě 
hlasování pro nejhezčí „necky“ a masku si mohli diváci zdarma vyzkoušet v loděnici tzv. 
paddle boarding. Foto: K. Sekyrková

Organizátoři červnového DéKá festu pokračovali v pořádání seriálu hudebních akcí pod hes-
lem „spláchni nudu muzikou“ oživením náměstí TGM nejen pomocí hudby. Po dva červencové 
pátky – 11. a 18. července tak náměstí žilo až do noci a rozhodně mu to slušelo.   
 Foto: K. Sekyrková

V  pátek 25. července bylo možné si zaplavat v  plaveckem bazénu Tyršova koupaliště 
na  tzv. nočním plavání od  22 hod. do  1 hodiny ranní. Otevřená restaurace nabízela 
po celou dobu nápoje i jídla dle chuti unavených plavců. Nejbližší noční plavání je naplá-
nováno na pátek 1. srpna 2014.  Foto: K. Sekyrková

V  červenci proběhly v  rámci královédvorského hudebního léta 3 kulturní akce, z  nichž 
jedna – Jazzový večer – hostila na Hankově náměstí Betty Lee Quartet. Zpěvačka Alžběta 
Pažoutová zazpívala syrové remaky popových hitů i známé jazzové a soulové písně.    
 Foto: K. Sekyrková

V sobotu 13. července 2014 se na start 5. ročníku Zábřečického triatlonu na koupališti Zábřezí-
Řečice postavilo 17 odvážlivců. Trať s olympijskými parametry (1500 m plavání, 44 km na kole, 
10 km běh) zvládl nejrychleji Štěpán Špaček v časech 0:31:32 (plavání), 1:22:05 (kolo) a 48:30 
(běh). Foto: archiv O. Samka

Sedm zástupců královédvorského sokola v kategorii mladších žáků vybojovalo prvenství 
v celorepublikovém přeboru České obce sokolské v sokolské všestrannosti. O úspěších jed-
notlivých závodníků si přečtěte na str. 11. Foto:  archiv TJ Sokol Dvůr Král. n. L.


