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Okresní soud v Trutnově nařídil v průběhu června 
až srpna na základě návrhů podaných bývalým 
provozovatelem čistírny odpadních vod (ČOV), 
společností WWTP DKNL, s.r.o., (WWTP) tři 
exekuce na majetek města Dvůr Králové nad 
Labem (město). Jedná se o exekuce, které byly 
nařízeny usnesením soudu ze dne 27.06., 09.07.a 
07.08.2012. Všechna exekuční usnesení byla 
městu doručena společně až dne 10.08.2012. 
Tento postup společnosti WWTP je vědomým 
a zřetelně protiprávním jednáním s úmyslem 
poškodit zájmy města a získat majetkový 
prospěch. 

Červencové bouře s  přívalovými dešti znamenaly 
pro obyvatele domu s pečovatelskou službou ve Strži 
(v  ul. Elišky Krásnohorské) hotovou pohromu.Voda 
zaplavila terasu, která je umístěná na střeše budovy. 
Tam stála voda do  výše cca 20 cm. Listí ze stromů 
a hlína ze záhonů ucpaly veškeré odpady na terase, 
a  tak si řídké bahno našlo cestu ven skrze chodby 
ve  čtvrtém patře a  rozlívalo se do  bytů. Odtud 
postupně vyplavovalo byty v dalších patrech.
Kolem půl osmé večer byly zahájeny záchranné 
práce. Cestou na  místo havárie jsem přivolala 
na pomoc naši paní uklízečku, která bez jediného 
slova přijela pomoct i  s  dcerou a  přítelem. 
Po zjištění skutečného stavu jsem musela povolat 
další zaměstnankyně, které pomáhaly zejména 
s uklízecími pracemi. Vydatně pomáhali i někteří 
obyvatelé. Ráda bych proto ocenila práci paní 
Květoslavy Moravcové, paní Milady Pickové, 

pana Jaroslava Sahánka. Postupně se na  místo 
dostavovali další přivolaní odborníci, kteří nám 
pomáhali havárii zvládat: instalatér, elektrikář, 
dobrovolní hasiči z Hajnice, dvorští profesionální 
hasiči. Přítomni byli i příslušníci Policie ČR, neboť 
jsme museli nechat otevřít byt majitele, který v tu 
dobu byl na dovolené v zahraničí.
Během večera jsem začala řešit škodní událost 
s  paní Zdeňkou Brdičkovou z  Kooperativy, 
a. s. Ověřovala jsem rovněž některé postupy 
s  Ing.  Janem Fílou, vedoucím oddělení RISN 
odboru RIM Městského úřadu ve  Dvoře 
Králové nad Labem. Určený strážník Městské 
policie ve  Dvoře Králové nad Labem pomáhal 
s  organizačními záležitostmi a  obstarával 
fotodokumentaci celé havárie.
Neméně důležitá byla i  psychická podpora, 
kterou lidé průběžně dostávali. Obešli jsme 

všechny dotčené byty, abychom zkontrolovali, 
že jsou obyvatelé a  jejich majetek v  pořádku. 
V  případě jedné převážně imobilní obyvatelky 
jsme informovali o  situaci rodinu – syn během 
chvíle dojel a již se o vše potřebné postaral.
Dvě hodiny po nahlášení havárie jsme opouštěli 
budovu. Záchranné práce byly ukončeny, 
budova a  byty převážně uklizené.  Souhra, 
sounáležitost a  solidarita všech zúčastněných 
byla úžasná! Chtěla bych všem vyjádřit obrovské 
díky za pomoc a podporu, za to, že byli ochotni 
bez váhání vzdát se svého sobotního programu 
a  přispěchat na  pomoc. Všem ještě jednou 
děkuji, a  to nejenom za  konkrétní pomoc, ale 
i  za  poznání, že stále existují lidé, kterým osud 
druhého člověka není lhostejný.

Bc. Marcela Hauke
ředitelka 

Na  zrekonstruovaném náměstí jsou stále domy, 
které čekají na  rekonstrukci.  Jelikož se jedná 
o  domy stojící v  památkové zóně (viz NKR 7/2012), 
využilo město možnosti finanční podpory na jejich 
obnovu v  rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových 
zón. 
Tento program každoročně vyhlašuje 
Ministerstvo kultury ČR. Letos město takto získalo 
ze státní kasy 400 tis. Kč na opravu měšťanského 
domu čp. 57, který se nyní schovává pod pláštěm 
lešení.

Získané peníze částečně uhradí náklady 
na celkovou obnovu čelní a boční fasády, obnovu 
prvků štukové výzdoby, repase a nátěr původních 
oken a  obnovu klempířských prvků. Tato akce 
navazuje na projekty z minulých let, tedy obnovu 
fasád sousedních domů čp. 58 a 59. Dílo provádí 
královédvorská firma Lestav, spol. s r. o. - vítězný 
uchazeč veřejné zakázky. 
V příštím čísle NKR pro vás připravujeme k tématu 
obnovy jednotlivých fasád v  centru města 
zajímavé informace z architektonického pohledu.

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

NOVý KAbÁT pRO MěšťANSKý DůM NA NÁMěSTí TgM

Pod lešením domu č. .p. 57  vzniká konkurent již opraveným fasádám sousedních domů č. p. 58 a 59 
 Foto: K. Sekyrková Pokračování na straně 2

Město nemůže nakládat se svým majetkem. 
Současně městu hrozí opět odstavení ČOV. 
Město se brání tomuto nátlaku všemi možnými 
právními prostředky.
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Volby do zastupitelstev krajů se budou konat dle 
Rozhodnutí prezidenta republiky o  vyhlášení 
voleb do  Senátu Parlamentu České republiky 
a  o  vyhlášení voleb do  zastupitelstev krajů č. 
224/2012 Sb. ve dnech 12. a 13. října 2012.

Kde volit  - pozor změna volební 
místnosti!
V  našem městě se bude volit opět v  17 
volebních okrscích (viz tabulka). V  případě 
volebního okrsku č. 11 však dochází ke změně 
volební místnosti, a  to z  důvodu právě 
probíhající rekonstrukce městského muzea. 
Volební místnost okrsku č. 11 bude nově 
umístěna v  Městské knihovně Slavoj. Ostatní 
volební místnosti zůstávají nezměněny.

Voličský průkaz 
Nově může volič, který ve dnech voleb nebude 
moci volit ve volebním okrsku, v  jehož stálém 
seznamu je zapsán, požádat obecní úřad 
o  vydání voličského průkazu, a  to ode dne 
vyhlášení voleb, tj. ode dne 29. června 2012, 
některým z následujících způsobů: 
1. OSOBNĚ u  obecního úřadu do  okamžiku 

uzavření stálého seznamu voličů, tj. 
do  středy 10. října 2012 do  16:00 hodin 
(o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední 
záznam), nebo 

2. PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb (tj. do  pátku 5. října 
2012 do  16:00 hodin) obecnímu úřadu; 
toto podání musí být v  listinné podobě, 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
(Na  základě ust. § 8 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 634/2004 Sb., o  správních poplatcích, 
ve  znění pozdějších předpisů, je ověření 

podpisu v  tomto případě osvobozeno 
od  povinnosti hradit správní poplatek) 
nebo v  elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem 
voliče nebo v  elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s  ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o  vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle. 
Vydávání voličských průkazů bude probíhat 
od  24. srpna 2012, kdy budou dodány 
tiskopisy voličských průkazů. 
Voličský průkaz opravňuje voliče k  zápisu 
do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech 
voleb ve  volebním okrsku spadajícím 
do  územního obvodu kraje, kde jsou volby 
vyhlášeny a  v  jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu. 

Okrsková volební komise (OVK)
Členem OVK může být státní občan ČR, 
• který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 

nejméně 18 let, 
• u něhož nenastala překážka výkonu volebního 

práva, 
• který není kandidátem pro volby 

do  zastupitelstva kraje, pro který je okrsková 
volební komise vytvořena. 

Odměna členů OVK - člen 1.300 Kč, předseda 
1.600 Kč. Každý, kdo by měl zájem pracovat 
v  okrskové volební komisi, se může přihlásit 
u pí Hanušové, a to buď osobně na podatelně 
MěÚ, nebo telefonicky na čísle 499 318 243. 

Dagmar Hanušová, Jana Náhlovská
odbor všeobecné vnitřní správy

VOLbY DO ZASTupITELSTEV KRAJů VE DVOřE KRÁLOVÉ NAD LAbEM- pODZIM 2012

Vynucované platby za  
neprovedenou práci
WWTP se domáhá placení záloh za čištění 
odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem. 
Exekučním titulem je rozhodnutí Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 
09.11.2005, kterým uložilo městu povinnost 
hrazení pravidelných měsíčních záloh za čištění 
odpadních vod na ČOV ve výši 1.673.000 Kč. 
WWTp od 27.04.2012 neprovádí čištění 
odpadních vod, a nemůže tedy mít ani právo 
na zaplacení zálohy či ceny za takové čištění, tak 
jak stanoví výše uvedené správní rozhodnutí 
městského úřadu, protože toto  právo je 
spojeno  s povinností čistit odpadní vody. 
Povolení k provozování ČOV bylo společnosti 
WWTP zrušeno rozhodnutím Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje ze dne 27.04.2012. 
Stejným rozhodnutím bylo uděleno povolení k 
provozování ČOV jinému subjektu, společnosti 
LITAVE, s.r.o. Tato společnost od 27.04.2012 
také uplatňuje na městě platby za čištění 
odpadních vod. Město se tak dostalo do 
situace, kdy platby za čištění požaduje bývalý i 
stávající provozovatel. Proto se město rozhodlo 
platit zálohy ve výši 1.673.000 Kč, splatné dne 
20.5., 20.6., 20.7. a dne 20.08.2012, do soudní 
úschovy Obvodního soudu pro Prahu 1. O této 
skutečnosti byla průběžně společnost WWTP 
prokazatelně písemně informována. 
Společnost WWTP tedy od samého počátku 
podání exekuce věděla, že město z důvodu 
právní jistoty řádně splnilo povinnost dle výše 
zmíněného rozhodnutí. 

Další hrozba zastavení ČOV
Stávající provozovatel čistírny odpadních 
vod ve Dvoře Králové nad Labem, společnost 
LITAVE, s.r.o., pokračuje ve zcela účelovém a 
nepřiměřeném nátlaku na město. Dne 16.08.2012 
poslala městu výzvu, kde se zaplacení za 
čištění odpadních vod domáhá pod výhrůžkou 
uzavření přítoku na ČOV a přerušení přebírání 
odpadních vod k čištění ke dni 16.09.2012.
Mezi provozovatelem a městem doposud 
nedošlo k dohodě o výši plateb za čištění 
odpadních vod. Cenu zatím nestanovil ani 
žádný státní orgán. Proto i nadále město nebude 
akceptovat jednostranné a nepodložené 
požadavky provozovatele na platbu a bude 
postupovat dle nařízení vodoprávního úřadu 
z roku 2005. Ten stanovil zálohu za čištění 
odpadních vod ve výši 1.673.000 Kč. Vzhledem 
k nejasným vazbám a nedoložené existenci 
převodu práv mezi bývalým a současným 
provozovatelem platíme peníze do již zmíněné 
soudní úschovy.
Vedle toho se snaží město jednat se stávajícím 
i minulým provozovatelem o narovnání vztahů 
tak, aby předešlo opětovnému uzavření čistírny 
odpadních vod. Společnost WWTP DKNL, s.r.o., 
na iniciativu města nereaguje a společného 
jednání se její zástupce nezúčastnil. Město tak 
v březnu 2012 iniciovalo vyhlášení technického 
auditu Ministerstva zemědělství na ČOV ke 
stanovení ceny za čištění odpadních vod. 
Vzhledem k tomu, že bývalý provozovatel ani 
vlastník ČOV doposud neposkytli auditorovi 
všechny požadované podklady, účelově blokují 
tento proces.

Zastupitelé apelují na provozovatele 
i vlastníka ČOV
K problematice čištění odpadních vod se sešlo 
zastupitelstvo města dne 24.08.2012. Svým 
usnesením mimo jiné vyzvalo společnost 
LITAVE,  s.r.o., k:
- uplatnění práv na zaplacení ceny za čištění 
odpadních vod u Obvodního soudu pro Prahu 1, 
kam jsou prostředky skládány do soudní úschovy,
- předložení řádné kalkulace ceny za čištění 
odpadních vod, zpracované v souladu s 
rozhodnutím Ministerstva zemědělství a v 
souladu s příslušnými právními předpisy,
- řádnému plnění povinností  provozovatele ČOV, 
vyplývající z rozhodnutí Ministerstva zemědělství 
a zákona o vodovodech a kanalizacích, a zejména 
upuštění od neoprávněného avizovaného 
přerušení přebírání odpadních vod k čištění. 
Vlastníka ČOV EVORADO IMpORT, a.s., 
vyzvalo zastupitelstvo k:
- ukončení veškerých úkonů, kterým brání 
narovnání vztahů města s osobami provozovatelů 
ČOV, a určení osoby oprávněné k pobírání plateb 
za čištění odpadních vod,
- řádnému plnění povinností vlastníka ČOV, 
vyplývající z rozhodnutí Ministerstva zemědělství 
a zákona o vodovodech a kanalizacích, a 
zejména k řádnému a úplnému zajištění provozu 
ČOV, pokud ze strany provozovatele dojde k 
neoprávněnému přerušení přebírání odpadních 
vod k čištění.
Aktuální informace najdete na www.
dvurkralove.cz.

Edita Vaňková - starostka
Jan Bém, Dušan Kubica - místostarostové

MěSTO ČELí NEOpRÁVNěNÉ ExEKuCI, OpěT HROZí ODSTÁVKA ČOV
Pokračování ze strany 1

  č. 1 budova bývalé ZŠ Komenského 795

  č. 2 Východoč. plynárenská, a.s., Heydukova 707

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

  č. 4 Družstvo Dřevotvar, Heydukova 2432

  č. 5 ZŠ 5. května č.p. 181

  č. 6 Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo 1067

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

  č. 8 SŠIS, Elišky Krásnohorské 2069,

  č. 9 DDM Jednička, Spojených národů 1620

  č. 10 ZŠ Podharť, Máchova 884

  č. 11 Městská knihovna Slavoj, Tylova 512

  č. 12 ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235

  č. 13 ZŠ Žireč, Žireč 11

  č. 14 MŠ Lipnice, Lipnice 64

  č. 15 Ekotern, Zboží 60

  č. 16 MŠ Verdek, Verdek 72

  č. 17 ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské 2919

číslo
 okrsku

 adresa volební místnosti
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TECHNICKÉ SLuŽbY INFORMuJí pOSKYTOVÁNí SLuŽEb OSObÁM OHROŽENýM ZÁVISLOSTí 
Rok se pomalu přesouvá 
do druhé a chladnější 
poloviny. Přestože léto 
bývá pro většinu lidí spíš 
obdobím pracovního 
klidu, pro Technické 
služby znamená obtížnější 
období, než by se zdálo.

Letní nárazové práce
Po 27. červenci jsme se museli vypořádat s 
následky přívalového deště, který zmáčel 
město. Naši pracovníci se s kalamitou vypořádali 
do tří dnů a dostáli své povinnosti udržovat 
město v čistotě. Dále jsme zvládli náročný 
sběr popadaných květů ze stromů, který je 
dlouhodobou i finančně nákladnou přípravou 
pro podzimní sběr listí. Větší množství srážek 
v červenci se projevilo mimo jiné i v rychlejším 
růstu plevele a trávy, takže jsme museli upravit 
plány údržby zelených ploch k maximální 
spokojenosti občanů města. 

Konec sezóny na koupališti
Mezi naše další povinnosti patřila péče o 
prázdninový provoz sportovišť a zejména 
koupaliště, které obyvatelé města aktivně 
vyhledávají ve velkém. Letos k jejich zájmu 
přispělo i rozšíření některých služeb, mezi něž 
patří půjčovna sportovního nářadí na míčové 
hry, slunečníků, lehátek, uzamykatelné boxy 
na cennosti, stolní tenis, veřejná WIFI síť a také 
udržovaná sportoviště pro tenis, nohejbal, 
basketbal nebo plážový volejbal. 
S největší pravděpodobností koupaliště uzavře 
své brány 9. září. Od 3. září bude mít koupaliště 
omezenou provozní dobu a omezené služby. 
Plavecký bazén udržíme  v září v provozu dle 
klimatických podmínek, dětské  brouzdaliště  a  
rekreační  bazén bude mimo provoz. I nadále 
zůstane v provozu dětské  hřiště, sportoviště  
apod.
Tyršovo koupaliště prozatím není vybaveno 
špičkovým zázemím, ale nabízí návštěvníkům 
přívětivé místo s retro atmosférou, kvůli které 
sem jezdí lidé z širokého okolí. Do budoucna 
bude plovárna potřebovat nemalé investice, aby 
udržela krok s koupališti v okolí a neztratila nic ze 
svého kouzla. Doufejme, že město najde ve svém 
rozpočtu prostředky na další renovaci areálu.  

přípravy na podzim
V prvním pololetí jsme mírně dovybavili 
technické prostředky naší organizace o 
zařízení na sběr listí, které nám usnadní práci v 
následujících měsících. Naše služby plánujeme 
nabízet i okolním obcím a subjektům. Jde v prvé 
řadě o úklid zpevněných i nezpevněných ploch, 
včetně odvozu listí a dalších služeb. Dále nabízíme 
samozřejmě údržbu travnatých ploch či dřevin, 
svoz komunálního odpadu a v neposlední řadě 
též službu kontejnerové přepravy odpadů včetně 
přistavení a pronájmu zařízení. Pro naše stálé i 
potencionální zákazníky plánujeme uspořádat 
Den otevřených dveří. 

Zimní stadion
Na zimním stadionu začínají probíhat nezbytné 
provozní úkony k tomu, aby se mohla začít od 
01.10. mrazit ledová plocha. Provoz zimního 
stadionu by měl být zahájen 05.10. První veřejné 
bruslení se předpokládá 06.10. a 07.10. od 14:00 
do 15:30 h. Bližší informace naleznou návštěvníci 
na plakátech a webových stránkách TSm.

Ing. Miroslav Petrů
ředitel TSM

www.tsdvur.cz

Červenec tohoto roku byl poslední měsíc, kdy byly 
aktivity Kontaktního centra RIAPS Trutnov finančně 
podporovány z  fondů Evropské unie v  rámci 
individuálního projektu Služby sociální prevence 
v Královéhradeckém kraji.
Kontaktní centrum RIAPS Trutnov poskytovalo 
v  rámci projektu služby od  září 2009. Od  této 
doby až do  června letošního roku využilo 
služeb centra 373 osob, 239 mužů a  134 žen. 
Osobám ohroženým závislostí bylo poskytnuto 
celkem 16 865 jednotlivých služeb. Jedním z cílů 
služeb Kontaktního centra je minimalizace rizik 
spojených s  rizikovými způsoby užívání drog 
jak z  hlediska jednotlivce, tak celé společnosti. 
V  rámci naplňování těchto cílů bylo klientům 
během projektu vydáno více než 158 tisíc 
injekčních stříkaček. Stejné množství jich bylo 
přijato zpět a bezpečně zlikvidováno. Výměnou 
injekčního materiálu je zajištěno, že se pouhý 
zlomek stříkaček objevuje na veřejných místech, 
kde by mohl ohrožovat nedrogovou populaci. 
S  ukončením financování z  fondů EU však 

nekončí poskytování všech služeb.  Jedná se 
o služby zdravotní, kam patří výměna stříkaček, 
testování na infekční choroby, zdravotní ošetření, 
ale i  služby sociální, to znamená poradenství, 
pomoc při zprostředkování léčby, zařízení 
dokladů, nalezení práce, bydlení… Služby jsou 
poskytovány v  Kontaktním centru v  Trutnově, 
zároveň však i  v  terénu v  okolních městech 
-  ve  Vrchlabí, Dvoře Králové nad Labem 
a Hostinném.
Kontaktní a  poradenské služby a  terénní 
programy jsou certifikovány Radou vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky. V  dubnu 
letošního roku prošly opětovně místním šetřením 
a  certifikační tým doporučil udělit certifikaci 
odborné způsobilosti na období dalších 4 let.
Kontakt:
RIAPS – Kontaktní centrum a terénní služby
Procházkova 818, Trutnov; www.riaps.cz
tel.: 499 828 144, 731 441 267(9)

Mgr. Ondřej Čalovka
vedoucí služby, adiktolog

Nezbytná oprava vodovodu v  Dukelské ulici 
probíhá i  přes letní rozmary počasí v  souladu 
s plánovaným harmonogramem. 
Celkem bylo vyměněno 196 m vodovodního 
potrubí a nově byl umístěn podzemní hydrant. 
Vzhledem k  tomu, že většina vlastníků 
neznala trasy a  dimenze přípojek od  svých 
nemovitostí, bylo nutné řešit jednotlivé detaily 
až na  stavbě. Město hradí zemní soupravu 
s přípojkovým šoupátkem. Nové přípojky byly 
pouze přepojeny, u  ostatních byli majitelé 
vyzváni k jejich celkové výměně. 
Na  dokončenou rekonstrukci vodovodu 
naváže oprava komunikace, kterou zajišťuje 
Správa a údržba silnic KHK. Na tuto rozsáhlou 
akci přispěl kromě města a  SÚS KHK 
i  Královéhradecký kraj dotačními prostředky 
ve výši 2 mil. Kč.
Chtěli bychom se tímto občanům omluvit 
za  způsobené komplikace a poděkovat za 
pochopení a trpělivost. Mapu objízdné trasy 
a aktuální přesné informace o uzavírce s touto 
rekonstrukcí související najdete na  městském 
webu a úřední desce.

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM

REKONSTRuKCE VODOVODu A KOMuNIKACE V DuKELSKÉ uL.

Soutěže se mohou zúčastnit dívky ve věku 
od 15 – 25 let. Finálový večer se uskuteční v 
Adalbertinu v Hradci Králové dne 13. listopadu 
2012. 
Přihlášku si zájemkyně mohou vyzvednout v 
městském  informačním centru na nám. TGM 
nebo stáhnout na webu města. Vyplněnou 
přihlášku je třeba zaslat do 14.09.2012 na 
e-mail: kralovnavennychmest@seznam.cz a v 
kopii na zivrova.petra@mudk.cz.

Pořadatelem finálového večera je dobrovolný 
svazek obcí Královská věnná města www.
vennamesta.cz. Pověřeným realizátorem 
finále je profesionální modelingová agentura 
D&D Hradec Králové www.modelagencyddhk.
cz. 
Součástí přípravy na finálový večer je osobní 
příprava - absolvování jednoho víkendového 
soustředění v místě konání finále s nácvikem 
dobového tance, módní přehlídky, příprava 
volné disciplíny a znalost historie města, ze 
kterého finalistka pochází.

Bc. Petra Zivrová
odbor ŠKS

KRÁLOVNA KRÁLOVSKýCH VěNNýCH MěST
Svazek obcí Královská věnná města v letošním 
roce obnovuje tradici konání soutěže Volba 
královny věnných měst. 
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JAK bY TříDěNí ODpADů VYpADAT NEMěLO!

Občané si občas stěžují, že jsou kontejnery na papír 
přeplněné. Velmi často však někdo do  modrých 
kontejnerů vhodí celé papírové krabice, čímž dojde 
okamžitě k zaplnění kontejnerů.
Svoz takto „zaplněných“ kontejnerů, které 
ve skutečnosti obsahují jen minimální množství 
papíru, je značně neefektivní. Svoz je poměrně 
nákladný, a  naopak odměna od  EKO-KOMu 
nízká, protože město neobdrží bonus efektivity 
kvůli malému množství papíru v  kontejnerech. 
Navíc po zaplnění kontejnerů občané odkládají 
odpady vedle kontejnerů, čímž dochází jednak 
k nepořádku na stanovištích (viz foto), dále pak 
může dojít ke znehodnocení druhotné suroviny 
(pokud papír např. zmokne).

A jak se starým papírem správně nakládat?
Velké krabice je potřeba rozdělit na menší části, 
menší krabice stačí sešlápnout – a  papíru se 

hned vejde do kontejneru několikanásobně více. 
Pokud máte větší množství papíru, lze ho rovněž 
odložit do  sběrného dvora nebo do  některých 
sběren druhotných surovin (např. Bohuslav Žižka 
– Verdek, LUKAS TRADE, s.r.o. – Slovany). 
Svoz papíru probíhá v našem městě 1 x týdně – 
v pondělí nebo v úterý. Přijdete-li ke kontejneru, 
který je již plný, odneste papír na jiné stanoviště 
nebo domů a  vyčkejte, až bude kontejner 
vyvezený.

upozornění:
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

ČINNOST DěTSKÉHO CENTRA VE DVOřE KRÁLOVÉ NAD LAbEM
Spousta místních obyvatel nás stále zná pod 
názvem „kojeňák“. Naše služby se však neorientují 
jen na  kojence. Nabízíme zázemí dětem do  18 let 
věku, ale také maminkám, které mají malé děti 
a potřebují s nimi na chvíli pomoci.

Okamžitá pomoc dětem do 18 let
Naše zařízení je první zařízení v Královéhradeckém 
kraji, které má oddělení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. Poskytujeme kvalifikovanou 
pomoc 24 hodin denně dětem, které se ocitly 
bez jakékoliv péče, dětem tělesně nebo duševně 
týraným nebo zneužívaným, je-li jejich život 
nebo vývoj vážně ohrožen nebo jsou-li ohroženy 
závažným způsobem jejich základní práva. 
Přijímány mohou být děti od narození do 18 let. 
Dítě se umisťuje v  zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na  základě rozhodnutí 
soudu, na základě žádosti obecního úřadu obce 
s  rozšířenou působností, na  základě žádosti 
zákonného zástupce dítěte nebo požádá-li o  to 
dítě samo. Kapacita tohoto oddělení je 10 lůžek.

Všestranná péče od narození do 3 let 
Do  našeho zařízení přijímáme děti od  narození. 
Tyto děti k  nám přicházejí 4. - 5. den 
po  propuštění z  porodnice buď na  základě 
předběžného souhlasu matky s osvojením, nebo 
na základě předběžného opatření soudu. Kromě 
novorozeneckého oddělení máme i  oddělení 
pro kojence (1 měsíc – 1 rok), batolata (1 rok – 3 
roky) a  větší děti (3 – 6 let), kteří jsou přijímáni 
na  základě předběžného opatření soudu nebo 
nařízené ústavní výchovy. Máme povolenou 
výjimku přijímat větší děti (3 – 6 let) v  případě 
sourozeneckých skupin nebo dětí s rozjednanou 
náhradní rodinnou péčí. Kapacita dětského 
centra činí 32 lůžek. Prioritně poskytujeme 
stálou zdravotní, rehabilitační (Vojtova metoda), 
výchovnou a sociální péči dětem do 3 let věku.

Oddělení pro matku s dětmi
Matku s  dítětem přijímáme na  žádost orgánu 

sociálně právní ochrany dětí, na  základě 
předběžného opatření soudu nebo na  vlastní 
žádost se souhlasem vedení zařízení z  důvodů: 
diagnostických (např. závislost na  návykových 
látkách, psychiatrické diagnózy), výchovných 
(např. matka neumí, nezvládá péči o dítě), zácviku 
(v základní péči o dítě, v péči o handicapované dítě, 
v rehabilitaci dítěte, zácvik osvojitelky či pěstounky), 
utajeného porodu a  okamžité pomoci. Matka 
pečuje o své dítě systémem rooming-in, zpravidla 
pod dohledem odborného ošetřovatelského 
personálu. 

utajený porod
V  případě utajeného porodu se těhotná žena 
přijímá v dostatečně dlouhé době před porodem, 
a  to na  základě svého rozhodnutí. Porod je 
zajištěn po  domluvě s  matkou na  příslušném 
gynekologicko-porodnickém oddělení. Sociální 

pracovnice je nápomocna matce při poskytování 
všech informací týkajících se eventuálního umístění 
dítěte do  náhradní rodinné péče, dále matce 
zajišťuje kontakt s  OSPOD. Ostatním matkám je 
sociální pracovnice nápomocna při vyřizování 
všech dávek a pomáhá jim při návratu do běžného 
života. Kapacita je 2 lůžka pro maminku s dětmi.

Nejmenší děti  - novorozenci - mají svůj pokoj  a větší - kojenci - již i hernu, která je uzpůsobena jejich dovednostem.
 Foto: archiv dětského centra

V  době, kdy si čtenáři přečtou tyto řádky, 
prázdniny již budou minulostí a  vykročíme 
do nového školního roku.
Těším se, že budu moci opět v  září 
spolupracovat s  lidmi, kteří mateřské škole 
pomáhají.
Na zdařilé akci „Pasování školáků“ měla  velký 
podíl firma paní Reketi Janečkové – Potisk 
reklamních předmětů, která dle požadavků MŠ 
vyrobila a  bezplatně darovala pamětní šerpy 
pro všechny naše „školáky“. Majitelka firmy 
již opakovaně sponzorovala odměny pro děti 
k  různým příležitostem a  darovala také jedné 
třídě zástěrky na výtvarné činnosti.
Ráda bych také poděkovala řediteli Technických 
služeb ve  Dvoře Králové nad Labem – panu 
Ing.  Miroslavu Petrů, který v  minulém čísle 
Novin královédvorské radnice seznamoval 
čtenáře s  širokou působností své organizace. 
Díky jeho pochopení a  ochotě bylo možné 
využít pro potřeby mateřských škol pracovníky 
veřejné služby, a v krátkém čase tak mohly být 
na našich zahradách provedeny nutné úpravy 
pro nové zahradní prvky.
Jsem ráda, že stále jsou mezi námi lidé ochotní 
pomáhat. Všem našim příznivcům z  řad 
rodičů i  veřejnosti, sponzorům i  všem svým 
kolegyním za  jejich přístup děkuji a  těším se 
se všemi na další spolupráci ku prospěchu dětí 
v mateřských školách.

Havelková Věra
ředitelka MŠ Drtinova

MALÉ OHLÉDNuTí DO 
MINuLÉHO šKOLNíHO ROKu
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ČTRNÁCTIDENNí příRODOVěDNý 
TÁbOR V CHORVATSKu

LETNí TÁbOR NA HRÁDKu

O  letošních prázdninách uspořádal Klub NATURA 
již 27. přírodovědný tábor, celkově pátý v zahraničí, 
potřetí v  Chorvatsku. Chtěli jsme novým členům 
a  zájemcům ukázat, jací úžasní živočichové žijí 
v  moři. Klub NATURA je přírodovědně zaměřené 
občanské sdružení, které působí na  místním 
gymnáziu již od roku 1992. 
„Jadran už není, co to bývalo! Tam už je jen pár 
mušlí...,“ zrazovali nás mnozí. Ale my jsme věděli, 
že když vyženeme do  vody se síťkami téměř tři 
desítky dětí, tak vyloví i to, co tam nikdy nebylo. 
A hned první den bomba - byl nalezen sice mrtvý, 
ale přece jen žralok a  brzy na  to také mrtvý 
rejnok a  do  třetice velká mrtvá sépie. Nálezů 
jsme hned využili a  provedli pro děti velice 
zajímavé a  unikátní pitvy těchto živočichů, aby 
se seznámily se stavbou jejich těl. V následujících 
dnech už lovily samé živé exempláře 
nejrůznějších organismů, které jsme po vylovení 
demonstrovali všem účastníkům v  přivezených 
plastových akváriích a  následně opět pouštěli 
do moře. Celkem jsme určili 130 druhů mořských 
živočichů, od  nejrůznějších žahavců, měkkýšů, 
ostnokožů až po mnoho zajímavých ryb. 
Této práci se mladí badatelé věnovali vždy 
jednu část dne a ve druhé části dne se zúčastnili 
zoologické nebo botanické exkurze. 
Po  přečtení předchozích řádek asi nabýváte 
představu, že se tábor sestával jen z ustavičného 
lovení a  demonstrování mořských živočichů. 
Ale přes příslušnou exotičnost prostředí to 
byl programově tábor jako každý jiný, včetně 
rozcviček a bodování pokojů. 

V zastíněném průchodu u našeho domu vyrostla 
brzy bohatá výstavka rostlin a  živočichů, 
kde si mohli všichni kdykoli zopakovat, co už 
bylo demonstrováno, a  připravovat se tak 
na  závěrečnou olympiádu. A  přitom všem se 
stihlo i  mnoho disciplin sportovní olympiády, 
několik zajímavých přednášek, táborová 
hra, které se zúčastnili téměř všichni včetně 
vedoucích, a celodenní exkurze do NP Krka. 
Obhajoby samostatných prací, které jednotlivé 
skupiny na  závěr svého bádání sepsaly, měly 
tradičně vysokou úroveň, potěšil nás i  průběh 
následné biologické olympiády, kdy na  deseti 

stanovištích prokazovali neplnoletí účastníci 
znalosti v poznávání i v teorii, které získali během 
pobytu.
Zájemcům o  28. tábor již touto cestou 
vzkazujeme, že proběhne od 3. do 17. srpna 2013 
v základně Krásný Buk u Krásné Lípy v severních 
Čechách.
Akce byla uspořádána za finanční podpory města 
Dvůr Králové n. Labem a  Královéhradeckého 
kraje.

Jana Dobroruková
Klub NATURA - gymnázium Dvůr Králové n. L.

Živé exempláře hodili mladí přírodovědci po detailním prozkoumání zpět do moře Foto: klub NATURA

Sotva se ve  škole rozdalo vysvědčení, už se před 
Jedničkou nastupovalo do autobusu, který s více než 
třiceti účastníky vyrazil směrem Itálie. Celkem 10 dní 
strávili děti i  jejich rodiče v  krásném Martinsicuru, 
letovisku s  nádhernou písečnou pláží, palmovou 
promenádou a uličkami plnými obchůdků. 
Korzáři na Hamrech
Jen o  dva dny později vyjeli na  pirátskou 
výpravu na  Bystré - Hamry další korzáři. 
Třináct společných dní bylo plných klání mezi 
jednotlivými korzárskými posádkami. Bodový 
zisk za umístění se lišil podle náročnosti soutěží. 
Jednotlivé party ho měnily za  „měšce“ a  za  ně 
si nakupovaly „zásoby potravin, otroky, děla, 
zbraně a  lodě“. Cílem bylo „doplout“ přes 
různé nástrahy po  „námořní mapě“ co nejdříve 
k  pokladu na  Bahamských ostrovech. Úvaha, 
co nakoupit, byla na  „korzárech“. Určité indicie 
jim poskytla mapa. Korzárské skupiny postupně 
vyráběly lodě, předvedly s  nimi zkušební jízdu, 
nalodily zásoby a  zbraně, bojovaly o  vlajky, 
převážely zboží na vorech ... 
Horká doba ledová
…a  pak přišla doba ledová….Letošní léto jsme 
společně s  48 dětmi a  bezva partou vedoucích 
strávili opět v  oblíbeném penzionu pana Kobra 
v  Jívce. Táborové téma si tentokrát zvolily samy 
děti - na plné čáře zvítězila Doba ledová - téma 
inspirované oblíbeným animovaným filmem. Pro 
přípravný tým to byl ale pěkný oříšek (nebo spíš 
žalud?). Doba ledová v létě? Nakonec ale všechno 
vyřešila bláznivá veverka. Anebo spíš zamotala? 
Co s  tím? Za  pomoci kouzelného lektvaru 
domorodých šamanů jsme se přenesli do dávné 
minulosti a postupně přes prvohory, druhohory 
a  třetihory jsme po  stopách veverky doputovali 
až do čtvrtohor. Děti, rozdělené do jednotlivých 
pravěkých kmenů dle příslušných totemových 
zvířat (mamuti, lenochodi, vačičáci a  tygři), 
postupovaly po  mapě s  veverčími stopami dle 

dosažených výkonů v etapových hrách. Některé 
cesty byly ale slepé, a  tak až do  konce nikdo 
nevěděl, zda jde správnou cestou, nebo se 
těsně před cílem bude muset vracet. Na  cestě 
nás čekalo mnoho překážek, které bylo třeba 
překonat, přes lov trilobitů a  prarybiček, 
mapování území dinosaurů, lov na  srstnatého 
nosorožce až po získávání ohně nebo sběr a lov 
pračlověka. Každý kmen si vlastnoručně vyrobil 
své kmenové zvíře a  kmenová trička, malovali 
jsme sádrové dinosaury, pletli košíky, modelovali 
z  hlíny, vyráběli šperky a  spoustu dalších věcí. 
K tomu všemu jsme nezapomněli ani na koupání, 
posezení u  táboráku nebo výlet do  Dinoparku 
v  Liberci. Velkým zpestřením a  překvapením 
byly lanové aktivity a  žonglérský workshop 
s  noční ohňovou show. Ještě dlouze by se dalo 
psát o  všem, co se v  Prajívce událo… My na  to 
moc vzpomínáme a za rok se už se všemi těšíme 
na shledanou. 
příměstské tábory cestovatelské i pohádkové
Na  přelomu července a  srpna uspořádala 
Jednička další ze svých příměstských táborů. Děti 
s  vedoucími Terkou a  Lenčou vyrazily tentokrát 
na cestu kolem světa, během které navštívily řadu 
zemí, seznámily se s jejich zvyklostmi a tradicemi. 
Na začátku si děti vyrobily cestovní pas, naučily 
se základním francouzským a italským slovíčkům, 
vyrobili si vlastní lampion nebo pravé japonské 
sushi. Her a  soutěží o  pěné ceny je čekala celá 
řada a děti si je náramně užily. Kdo ví, třeba vás 
příště na „Rybí trh“ vezmou s sebou. 
A  protože zábavy a  legrace není o  prázdninách 
nikdy dost, připravila Jednička pro děti i v dalších 
srpnových dnech příměstský tábor, tentokrát 
zaměřený na  pohádky a  známé animáky. 
Každý z  pěti vybraných filmových příběhů 
mohly děti prožít spolu s  hlavními hrdiny, 
potýkaly se s podobnými úkoly a zažívaly stejná 
dobrodružství. Ti nejodvážnější v  Jedničce také 

přespali a  právě pro ně Ája s  Maruškou kromě 
noční hry připravily také nevšední filmovou 
kulinářskou dílnu nebo ranní poplach. Všichni si 
společný týden moc užili a za rok už se moc těší 
na viděnou. 
Jak jsme si užili pobyt ve Francii, si povíme příště.
V  DDM Jednička vás rádi přivítáme už v  září 
na  mnoha našich akcích a  nezapomeňte se 
podívat do  naší nabídky zájmových kroužků. 
Budete určitě překvapeni, co nového jsme pro 
vás připravili. 

Mgr. Iveta Hanušová, ředitelka DDM Jednička

pRÁZDNINOVÁ JEDNIČKA příMěSTSKÁ I příMOřSKÁ
Začátkem prázdnin čekal na děti ze ZŠ Podharť 
již tradiční tábor, který pro ně připravují učitelé 
s  předstihem. V  neděli 5. srpna jsme přijeli 
do  penzionu Na  Hrádku. Ještě v  neděli večer 
jsme si hledali výstroj, kterou jsme potřebovali 
k hledání pokladu. Výstrojí byla barevná trička 
s názvy: čerti, vodníci, rytíři a bílé paní.
Druhý den jsme si v družinách vyrobili maskoty 
a  vlajky. Po  obědě se konala finská stezka, 
na  které jsme plnili různé disciplíny. Večer 
spolu jednotlivé týmy zápasily ve  vybíjené. 
Vítězný tým pak hrál s  učiteli a  našimi íčky 
(pomocní instruktoři ze sedmého ročníku). 
V úterý a čtvrtek nás čekaly  podobné soutěže 
- například sběr ovoce, který nám ztěžovali 
učitelé (predátoři) a  íčka, olympiáda, boj 
o balon a přetahovaná. 
Ve  středu jsme absolvovali celodenní výlet 
do  Nového Města n. M. a  Pekla. Dal nám 
pořádně zabrat. Poslední den se jednotlivé 
týmy snažily najít části Frymbulína a  později 
i  poklad. Každý si koupil za  peníze-hraďáky 
nějakou odměnu. 
Tábor se vydařil, počasí přálo a  už se těšíme 
na příští rok.

Lucka Serbousková a Eliška Školníková
žákyně 7. třídy ZŠ Podharť
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pRONÁJEM V AREÁLu 
NA SLOVANECH

• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2 /rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

V ýKup KOVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKů

LIKVIDACE STROJNÍCH ZAřÍZENÍ
ŽELEZO, BAREVNé KOVy

provozovna:  Slovany 3051  
(býv. Tiba – Slovany)

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

STřECHA SOS
Opravy
- zatékání - plechování komínů 
- okapů - všech klempířských prvků
pROHLíDKA A OpRAVA IHNED!
Telefon: 603 217 922

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

Prodám byt 2+1 v OV, 63 m2 ve Dvoře Král. 
n. L., lokalita Strž, dům o celkové revitalizaci. 
Cena 880 000 KČ. 
Tel.: 605 747 989. 
RK NEVOLAT!

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

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

Dlouhodobě pronajmu byt 1+kk na 
Benešově nábřeží. Byt se nachází ve 
zvýšeném přízemí a je vhodný i pro 
starší obyvatele. 
Tel.: 731 716 004

Dvůr Králové nad Labem: 
• městské informační centrum 

na nám. TGM

• recepce městského úřadu

• domovní schránky dvorských 
občanů

Správní obce: 
• OÚ Mostek

• OÚ a obchod Jednoty v Třebihošti

• OÚ Bílá Třemešná

• OÚ Kuks

• OÚ Stanovice

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

  KuRZY ANgLICKÉHO JAZYKA
 Dvůr Králové nad Labem
 Mgr. Martin Kučera
 tel. 604971312
 www.anglictina-kucera.cz

DISTRIbuČNí MíSTA 
NOVIN KRÁLOVÉDVORSKÉ 
RADNICE

Máte-li zájeM o noviny i u vás, 
pište na: NOVINy@MUDK.CZ

nebo volejte na 499 318 258.

Ceník inzerce  v NKR najdete na webu města 
www.dvurkralove.cz/radnice/noviny radnice.
Náklad: 7 550 ks

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

Tento měsníčník je distribuován 
zdarma do každé domácnosti ve:
Dvoře, Lipnici, Sylvárově, Verdeku, 
Zboží, Žirči  a Žirecké Podstráni.

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE (NKR)- INFORMACE PRO INZERENTy
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TRIGA REALITY  realitní kancelář
nám.  TGM  82,  Dvůr  Králové  n.L. NABÍZÍ 

byt 1+0 OV Dvůr Král.,15 m2,centrum,přízemí,sprch.kout,pro 1 os.  220.000 Kč
byt 1+1 OV Dvůr Král.,32 m2,zděný,nová okna,u JUTY 1,1.p.,volný  650.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,55 m2,lok.nábřeží,po rek.,pěkný,vč.kuchyně  699.000 Kč
 byt 1+1 OV Dvůr Král.,62 m2,pěší zóna,k rek.,pavlač,supr cena  399.000 Kč  
byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,ihned volný  490.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,27 m2,zvýš.příz.,po rekonstrukci,sprch.kout  620.000 Kč
byt 1+1 OV Dvůr Král.,51 m2,předěl.na 2+1,zděný,část.rek.,zahrada  730.000 Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,52 m2,prostorný,vč.nové kuchyně,dobrý st  350.000 Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,45 m2,volný,k nastěhování,nová elekřina,zahr.  350.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,38 m2,panel,1.p.,Strž,n.okna,výb.stav  4.000 Kč/měs.+ink. 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,68 m2,centrum,2p.,velký,nutná vnitřní rek.  599.000 Kč
byt 2+kk OV Dvůr Král.,50 m2,přízemí,výb.stav,volný od 1.8.7.500 Kč/měs. vč.ink. 
byt 2+kk OV Dvůr Král.,55 m2,okraj obce,výb.stav,vol.od října 4.000 Kč/mes.+ink.
byt 2+kk OV Dvůr Král.,63,5 m2,zděný,novostavba,pod ZOO,2.p.  1,090.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,75 m2,velký,zděný,pod hřbitovem,garáž,1.p.  699.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,nadstandard,kompl.rek.,nutné vidět  1,190.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,88 m2,1p.,zděný,k vnitřní rek.,nová okna, lukr. 690.000 Kč
dr.byt 2+1 Úpice,60 m2,panel,kompl.rev.domu, výtah,centr.výb.stav  675.000 Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,75 m2,zděný,výborný stav,volný od 1.7. 5.000 Kč/měs.+ink.
byt 3+1 OV Hostinné,67 m2,panel,dobrý stav,balkon,ihned volný  690.000 Kč 
byt 3+1 OV Úpice,64 m2,zd.,balkon-fčr.okno,centrum,sklep,dobrý st.  595.000 Kč
 2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení  180.000 Kč 
novostavba H.Brusnice,lux. 5+1,3060 m2,kol.2008,pod Zvičinou  1,999.000 Kč
rekr.dům se zahr.Lanžov,3+1,výb.stav,1113 m2,lze trvalé bydlet  1,800.000 Kč 
rod.dům Hořiněves,2+kk,275 m2,po vnitří rek.,lze půdní vestavba  1,600.000 Kč
rod.dům Slotov,3+1,2543 m2,tr. DK-JA,vnitřní rek.,krásný výhled  1,700.000 Kč
rod.dům Habřina,kol. 2005,6+1,1457m2,garáž,lux.,doporučujeme  3,590.000 Kč 
rod.dům Komárov,4+1,1459 m2,dobrý stav,nová pergola,volné  1,090.000 Kč
rod.dům V.Vřešťov,4+1,2104 m2,obyt.část+stodola-nová střecha  1,490.000 Kč 
rod.dům Dvůr Král.-Sylvárov,4+1,689 m2,u lesa,po kompl.rekonstr.  1,590.000 Kč 
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  inf.v RK
st.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,supr místo,výhled,ÚP města,inf. RK  310 Kč/m2 
st.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,stavba CT, zákl.deska  199.000 Kč 
st.pozemek Trutnov-Bojiště,1506 m2,krásné slunné místo,lze stavět  765.000 Kč 
pozemek Rudník-Javorník,348 m2,u KRNAPu,dobrý přístup,na srub  85.000 Kč 
pozemek Heřmanice-Slotov,2561 m2,louka,trasa DK-JA,i u Kuksu  65.000 Kč 
zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město,hory,el.ano,u lesa  100.000 Kč 
poloroub.chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  790.000 Kč 
garáž Dvůr Králové,lok.za Penny u koupalište,22 m2,výb.stav,el.ano  84.000 Kč
garáž Dvůr Králové,5.květen,23 m2,výb.stav,el.ano,nová krytina  89.000 Kč
garáž Dvůr Králové,Strž, 22 m2,dobrý stav,el.ano,vyklápěcí vrata  85.000 Kč

přírodní produkty

Adresa:
Švehlova 49 (u náměstí)
Dvůr Králové

Otevírací doba:
Po - Pá: 8:30 - 17:00
So: 9:00 - 12:00

Kontakt:
tel.: 734 790 661
email: dvur@bioobchod.cz

Cizrnka BIO
obalovací směs bez vajec 
a bez cholesterolu.

Žaludovka BIO
lahodná a zdravá alternativa 
ke kávám i obilným kávám.

Vybíráme z naší nabídky:

Zdravá výživa ve Dvoře Králové 
Vás zve k návštěvě 

Běžná cena: 3990 Kč 
Cena s tímto kuponem:

Běžná cena: 99,- Kč 
Cena s tímto kuponem:

2990 6990

nabídky:bídk

www.bioobchod.cz

_dvur_zpravodaj_8_2012.indd   1 23.8.2012   20:09:57

ANgLIČTINA - NěMČINA - RušTINA 
• pro začátečníky, mírně, středně a velmi pokročilé
• vhodné pro dospělé zájemce nebo středoškolské studenty
• v budově SŠIS, Wolkerovo nábř. 131, Dvůr Králové n.L. 
• výuka 1x nebo 2x týdně 2 vyuč. hodiny, pondělí a čtvrtek od 16:15 

nebo 18:00 hod
• zahájení 10.09.2012. 
• školné na celý školní rok činí 5 900 Kč/3 800 Kč (výuka 2 x /1 x týdně)

ANgLICKÁ KONVERZACE S RODILýM  MLuVČíM
• krátkodobé (půlroční) kurzy ve skupině s maximálně 6 účastníky
• zahájení 01.10.2012. 
• školné na půlroční kurz činí 3 300 Kč

KuRZ přípRAVY KE STÁTNí MATuRITě Z ANgLICKÉHO 
JAZYKA 
• přípravný kurz k písemné i ústní části státní maturity
• zahájení 01.10.2012, ukončení 22.04.2013 
• školné na celý kurz činí 3 300 Kč
INFORMACE A přIHLÁšKY: Milica Nálevková, E.Krásnohorské 2358, 
Dvůr Králové n.L., mobil 731 712 147; http:// vyukajazyku.dvurkralove.com

Soukromá výuka jazyků 
ve Dvoře králové naD l.

Místo pro váš inzerát.
Již od 700 Kč.
Více informací na tel.: 499 318 258, 734 178 517.

Vladimír but
Lipnice 69
544 01 Dvůr Králové n. L.
e-mail: v.but@centrum.cz
telefon: 604 119 197

pokrývačské práce všeho druhu:
• oplechování, parapety, žlaby, svody...
• realizace plochých střech a bazénů z PVC fólií
• montáž a revize hromosvodů, výškové práce
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S o u h l a s í m  s e 
 z v e ř e j n ě n í m  

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO / NE

KDE SE NACHÁZí TYTO ZNAKY MěSTA (stačí č.p.)?
(zleva  a shora 1 - 6) víte o dalších? napište nám o nich!

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

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

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

řešení z minulého čísla NKR naleznete v článku vedle fotografie.
Výhercem z minulého čísla NKR je pan Václav Hrach z Krásnohorské ul.

NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V  červenci 2012 se 
narodilo v  našem 
městě 12 občánků - 6 
chlapců a 6 děvčat. 

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V měsíci červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 24 lidí, z toho bylo 17 dvorských občanů, 
14 mužů a 3 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

pODěKOVÁNí
Ráda bych touto cestou poděkovala Mgr. Lence 
Stádníkové a  všem pracovníkům v  Diakonii 
ve Dvoře Králové na Labem za  jejich vstřícnost, 
rozhodně jde o osoby na správných místech. Dále 
bych chtěla moc poděkovat respondentům, kteří 
byli ochotní mi poskytnout rozhovor a  pomoci 
mi tak při tvorbě bakalářské práce. Všem přeji 
hodně zdraví, sil a úspěchů v osobním životě.

Klára Mejsnarová

Vážení soutěžící, 
těší mě, že roste počet těch, 
kteří se do soutěže zapojují. 
pavouk - křižák, který býval 
součástí ochodního loga pana 
Kršky (viz obrázek z jeho tehdejší reklamy v tisku), 
se nachází na  pěší zóně v  Revoluční ulici, nad 
vchodem do  dnešního obchodu Vesna. Uhodli 
jste všichni. Tajemstvím zůstává, proč právě 
pavouk byl znakem tohoto obchodu - možná měl 
pavouk přinést panu Krškovi štěstí, možná mu 
měl pomoci utkat nitě na plátna, která v  tomto 
domě prodával.

Mezi došlými odpověďmi byly i  vzpomínky 
bývalých obyvatel tohoto domu nebo jejich 
sousedů. Úryvek vzpomínky jednoho z nich - 
pana Martina Šotoly - zveřejňujeme:
„Původně to byl obchodní dům pana Kršky. 
Za socialismu zde pak byla dlouhá léta „elektra“. 
Za  30 let, co jsem v  domě bydlel, pamatuji 2 
rekonstrukce prodejny. Po  první se pavouk 
opět ukryl pod tabule se sklem, při druhé zůstal 
odkryt.“ 
Nové kolo soutěže je detektivní. Protože jeden  
ze znaků měst je přístupný pro veřejnost jen 
omezeně, stačí mi 5 čísel popisných domů, kde se 
znaky nachází. Doufám, že se také od vás dozvím, 
proč jsou hledané znaky města umístěné tam, 
kde jsou. O to totiž hlavně jde!

Ing. Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka

JubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  červenci 15 
občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období 
oslavilo 8 párů stříbrnou svatbu a 3 páry zlatou 
svatbu. 

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

NOVÉ KNIHY  
V KNIHOVNě

sévillia, jean:
STATEČNÁ CíSAřOVNA ZITA 
HAbSbuRSKÁ
PLEJÁDA, 2012
Poslední rakouská 
císařovna a  uherská 
královna prožila 
takřka celé století 
plné historických 
zvratů (1892-1989). 
Zoufalé snahy jejího 
manžela - císaře 
Karla I. - o  vyvázání 
jeho říše z  první světové války od  r. 1916 
(datum jeho nástupu na  trůn) do  r. 1918 
vyústily ve  zhroucení Rakousko-Uherska 
a exil celé dynastie v úplné bídě. Poté byl 
habsburský manželský pár vypovězen 
v  r. 1921 na  Madeiru, kde Karel o  rok 
později zemřel. Zita ovdověla ve 30 letech 
a věnovala se výchově svých dětí a přípravě 
nejstaršího syna Otty k  nástupnictví. 
Současně podporovali Habsburkové již 
od r. 1930 protinacistický odboj. Návrat Zity 
do Rakouska po 60 letech exilu v Americe 
byl triumfálním završením života této ženy.

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

uZAVřENÉ SŇATKY
V měsíci červenci uzavřeli ve Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
07.07.2012
Pavel Buřval a Andrea Lokvencová 
Lubomír Martinka a Karolína Darvašová  
13.07.2012
Vladimír Hampl a Pavlína Mühlová 
20.07.2012 
Lukáš Erban a Kateřina Benciová 
21.07.2012
Jan Havrda a Andrea Vojtěchová
Tomáš Oppl a Petra Tauchmanová 
Lukáš Kejzar a Lenka Fialková
Aleš Chytráček a Kateřina Vojtěchová 
27.07.2012
Martin Mareček a Lucie Mikysková 

V obci Kuks uzavřeli sňatek tito snoubenci:
28.07.2012 
Tomáš Mayer a Eva Hynková 

Tyto údaje jsou zveřejněny na  základě 
souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

pODěKOVÁNí
Děkuji paní starostce Mgr.  Editě Vaňkové 
a  komisi pro občanské záležitosti za  projevené 
blahopřání, dar - medailonek a květiny k mým 90. 
narozeninám.

Marie Horáková

Děkuji panu doktorovi MVDr.  Lukášovi 
Pavlačíkovi za  profesionální a  hlavně lidský 
přístup při léčbě naší Bobinky.

Zuzana Lárová

Odpovědi na  otázku s  vyplněnou 
kolonkou jméno, příjmení, ulice 
vystřihněte a  vhoďte do  osudí 
v  městském informačním centru 
(MIC) na náměstí T. G. Masaryka. 
Tamtéž si může výherce vyzvednout 
zaslouženou cenu.

Losování výherce proběhne 
v MIC ve čtvrtek 20. září 2012.



strana 9

Noviny královédvorské radniceNKR č.8/2012

HASIČSKÉ MISTROVSTVí OpěT VE DVOřE

OHLÉDNuTí ZA FESTIVALEM HuDEbNí LÉTO KuKS 2012

Město Dvůr Králové nad Labem přivítá o svátku sv. 
Václava  - 28. září  2012 - na  městském stadionu 
dobrovolné i  profesionální hasiče, kteří budou 
v  klasických disciplinách CTIF soutěžit na  III. 
mistrovství ČR družstev o kvalifikaci na mistrovství 
světa, které se uskuteční v příštím roce ve Francii.
Této mistrovské soutěže se mimo družstev žen 
a  mužů z  České republiky zúčastní i  družstva 
z  hasičských organizací okolních států. 
V současné době je potvrzena účast rakouských 
hasičů, předpokládáme účast ze Slovenska, 
Saska, Bavorska, Polska a dalších. 
Naši sportovci skvěle zabodovali na  XIV. 
mezinárodní hasičské soutěži v Ostravě, kde byli 
mezi 3 000 reprezentanty z 27 zemí světa favority. 
Reprezentovali čestně a na vysoké úrovni. Věřme, 
že kvalifikační soutěž potvrdí vysokou kvalitu 
přípravy a že družstva, která si vybojují postup, 
budou i ve Francii úspěšně reprezentovat Česko.
Zveme všechny, kdo mají zájem shlédnout 
zajímavou soutěž v  krásném areálu městského 
stadionu na  nábřeží Jiřího Wolkera. Těšíme se 
na  vás a  očekáváme, že soutěžícím společně 
vytvoříme příjemnou atmosféru, aby se 
i  v  příštích letech rádi vraceli do  Dvora Králové 
nad Labem.

Tato akce se koná pod záštitou hejtmana 
Královéhradeckého kraje Bc.  Lubomíra France 
a  předsedy Českého národního výboru CTIF 
plk.  Ing.  Drahoslava Ryby. Pořadatelem je 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičský 
záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Krajské 
sdružení hasičů Královéhradeckého kraje (KSH), 
Okresní sdružení a  sbory dobrovolných hasičů 
Trutnovska.

Jiří Orsák 
starosta KSH 

Třetí ročník festivalu Hudební léto Kuks nabídl 
posluchačům celkem čtyři koncerty. V  hospitálním 
kostele Nejsv. Trojice se představili umělci, kteří jsou 
uznávanými interprety u nás i v zahraničí.
Festival zahájila koncertem 8. července 
houslistka Gabriela Demeterová spolu 
s varhaníkem a cembalistou Jaroslavem Tůmou. 
Program byl sestaven z barokní hudby, přičemž 
posluchače asi nejvíce nadchla Ciacona g moll 
pro sólové housle v bezchybném podání známé 
houslové virtuózky.
Přední česká sopranistka Jana Jonášová 
a  varhaník Přemysl Kšica byli protagonisty 
druhého festivalového koncertu 21. července. 
Vedle barokních a  klasicistních árií sklidilo 
největší úspěch provedení výběru z  Biblických 
písní A. Dvořáka.
Poprvé v Kuksu vystoupil 4. srpna charismatický 
violoncellista Jiří Bárta. V  jeho pojetí zazněla 

první a  šestá Suita z  Bachovy šestice Suit pro 
sólové violoncello. Sugestivním přednesem 
vtáhl posluchače do Bachovy hudby a publikum 
ho za  to odvděčilo neutuchajícím potleskem 
a spontánními ovacemi vestoje.
Na  závěrečném koncertu 18. srpna prokázal 
své umělecké kvality přední český trumpetista 
a  dlouholetý člen České filharmonie Miroslav 
Kejmar, s  nímž vystoupil varhaník Pavel 
Svoboda. V  programu, složeném z  barokních 
děl, vyvolalo největší nadšení závěrečné 
Adagio od  Tomasa Albinoniho, které 
po dlouhotrvajícím potlesku a ovacích vestoje 
museli oba umělci zopakovat.

Návštěvnost koncertů byla vysoká a již nyní byly 
započaty přípravy dalšího ročníku festivalu. 

MgA. Vít Havlíček

Svatováclavský pohár je mezinárodní 
mistrovství republiky v disciplínách CTIF, tj. 
Mezinárodní technický výbor pro prevenci 
a  hašení požárů (z  franc.). Tohoto klání 
se může zúčastnit kterákoliv jednotka, 
která je schopna se na něj připravit. Nikdo 
neprohrává - důležitější než podaný výkon 
je samotné setkání hasičů na  amatérské 
i  profesionální úrovni. V  letošním roce se 
toto mistrovství stane zároveň nominačním 
závodem na  hasičskou olympiádu 
ve Francii. 

Co to je Svatováclavský pohár

Akce se za  podpory města Dvůr Králové nad 
Labem uskuteční v sobotu 15. září od 10:00 hod. 
Je připraven bohatý program, který pobaví celou 
rodinu. Nebudou chybět seskoky parašutistů, 
ukázky modelářů, akrobacie motorových letadel 
i  kluzáků, lety vrtulníků, lety balonů. Máme 
přislíbenou i  účast armádní letky! Na  ploše 
letiště bude také možnost občerstvení. Detailní, 
průběžně aktualizovaný program najdete 
na stránkách aeroklubu: www.akdk.cz. Speciálně  
zveme  všechny bývalé členy aeroklubu, které 
jsme nedokázali jinak kontaktovat.
A  na  závěr … Vstupné je dobrovolné! Pro 
návštěvníky je zajištěn jak dostatek parkovacích 
míst, tak prostor na  odložení jízdních kol.  
Nezapomeňte si své miláčky zamknout! Také 
upozorňujeme návštěvníky, že z  důvodu vaší 
bezpečnosti budou  v  den oslav uzavřeny 
obě nezpevněné místní komunikace u  prahů 
vzletové a přistávací plochy letiště jak ze strany 
od Žirče, tak ze strany od Dvora Králové n. L., a to 
i pro chodce.
Těšíme se na  vás v  sobotu 15. září! Podrobný 
program je zveřejněný na  zadní straně zářijové 
kulturní přílohy KdeCo.

Aeroklub Dvůr  Králové na Labem

80 LET AEROKLubu DVůR 
KRÁLOVÉ N. LAbEM

Opakovanými ovacemi vestoje a nekonečným potleskem poděkovali za hudební zážitek návštěvní-
ci kostela Nejsvětější Trojice.

Den otevřených dveří na dvorském letišti bude 
událostí vhodnou pro všechny věkové katego-
rie včetně rodin s dětmi.

Zářijové koncerty s  premiérou skladby 
významného soudobého hudebního skladatele 
začínají být tradičním obohacením kulturního 
života v našem městě. V neděli 23. září 2012 se 
v 16.00 hod. v královédvorském kostele sv. Jana 
Křtitele uskuteční takový koncert již počtvrté. 
Tentokrát bude autorem premiérované skladby 
poprvé žena, profesorka skladby pražské AMU 
Ivana Loudová, jejíž kompozice určená pro tuto 
příležitost nese název Sub tuum praesidium 
– Pod ochranu Tvou, a  je myšlena jako pocta 
královédvorské Madoně. 
Ivana Loudová  je jednou z mála vysoce ceněných 
žen-skladatelek ve  světové hudbě. Maturovala 
na gymnáziu v Novém Bydžově, poté studovala 
na Pražské konzervatoři a hudební fakultě AMU 
v  Praze. Vzdělání završila studijním pobytem 
v  Paříži u  Oliviera Messiaena a  André Joliveta. 
Od  roku 1992 působí jako pedagog na  AMU 
a  v  roce 2006 byla jmenována profesorkou 
skladby. Vedla skladatelské kurzy v  USA, 
Německu, Rakousku a  její dílo bylo oceněno 
v  mnoha domácích i  zahraničních soutěžích 
(Praha, Mannheim, Arezzo, Moskva, Verona). 
Sama je pak často zvána do  mezinárodních 
soutěžních porot. Její skladby jsou vydávány 
tiskem ve světových nakladatelstvích a řada jich 
byla nahrána na zvukové nosiče.
Připravovaná premiéra zazní v  podání 
Královédvorského chrámového sboru, kterému 
je tato skladba věnována. Kromě této kompozice 
uslyší posluchači i  několik dalších sborových 
a varhanních děl.  
Koncert pořádá občanské sdružení 
Královédvorský chrámový sbor, záštitu nad 
koncertem převzal královéhradecký biskup 
Mons. Jan Vokál a starostka města Edita Vaňková. 
Všichni jste srdečně zváni.

MgA. Vít Havlíček

KONCERT V KOSTELE  
SV. JANA KřTITELE 
Královédvorský kostel bude svědkem premiéry 
skladby světově uznávané profesorky sklady 
Ivany Loudové.

Miroslav Kejmar a Pavel Svoboda při koncertu v  Kuksu Foto: Vít Havlíček
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CMYK STRÁNKA

LETNí TÁbORY NA běLuNI

ZMěNY V MATEřSKÉM CENTRu ŽIRAFA 

Vnější prostory - zahrada Mateřského centra Žirafa Foto: archiv Žirafa

V průběhu letních prázdnin došlo v Mateřském centru 
Žirafa k  významné obměně jeho vedení. Protože 
děti postupně odrůstají a nastupují do mateřských 
školek a jejich maminky do zaměstnání, je nasnadě, 
že dosavadní realizační tým nahradily nové tváře. 
Vedení centra, administrativní záležitosti, 
organizace každodenních programů 
i jednorázových akcí vyžaduje velké úsilí, mnoho 
času a energie. Nový tým tedy bude potřebovat 
dostatečný čas pro adaptaci ve  svých úkolech. 
Zároveň děkujeme všem maminkám, které 
pro centrum pracovaly a  svým odchodem 
do zaměstnání naše řady opouští. Jejich nezištná 
práce pro ostatní, obětavost a nesobecký přístup 
jsou příslibem, že život není jen o byznysu, moci 
a penězích.
V  měsíci září bude probíhat každý všední 
den od  9 do  12 hod. volná herna a  od  října 
začnou pravidelné programy podle zaměření 

jednotlivých maminek ve službě. 
Ve středu 12. 09. od 9 do 12 hodin a od 15 do 17 
hodin zveme všechny na  Den otevřených 
dveří v  Žirafce. Vstupné zdarma pro všechny 
zúčastněné, všechny děti dostanou malý dárek.
Pokud máte zájem zapojit se aktivně do  dění 
v Žirafce, přijďte mezi nás, rádi vás zde přivítáme. 
Každý umí něco jiného a  je skvělé, když své 
schopnosti nabídnete i  ostatním. Umíte hrát 
na  nějaký hudební nástroj? Máte výtvarného 
ducha? Máte organizační schopnosti? Cokoli 
můžete nabídnout, je vítáno. Rozmanitost 
osobností, schopností a  zkušeností činí 
z  mateřského centra živý organismus. Všechny 
srdečně zveme!
Kontakty: 
mczirafa.dknl@centrum.cz, 
tel: 734 218 988, http://mc-zirafa.wz.cz

Mgr. Milena Matuchová

Naše občanské sdružení - Pionýrská skupina 
Jiřího Wolkera - uspořádala po  dobu letních 
prázdnin čtyři běhy čtrnáctidenních táborů na naší 
táborové základně Běluň nedaleko obce Brzice. 
První táborníci se ve svých stanech zabydleli již 
29. června. Někteří se v  rámci tábora podívali 
do  Karibiku, jiní prožili putování za  pokladem 
templářů, navštívili Indiány či si užili se Šrekem. 
Každý na  táboře našel něco nového. Někdo 
kamarády a nové přátele, další se naučil  základům 
rozdělávání ohně a  jak uvařit jednoduché jídlo, 
rozeznat přírodniny v okolí tábořiště, zorientovat 
se pomocí buzoly v terénu, jak se správně chovat 
v  přírodě, morseovu abecedu, uzle a  jejich 
využití, jednoduché šifry, trochu zdravovědy a jak 
pomoci druhému v  nebezpečí. Nechyběly ani 
výlety do okolí. I přesto, že někdy ukápla slzička 
stesku těch nejmladších táborníků, léto jsme si 
užili všichni bez rozdílu věku.
O  více jak 190 dětí se ve  svém volném čase 
staralo 60 dospělých v  podobě vedoucích 
a  instruktorů, kuchařů, zdravotníků, hospodářů. 
K zajištění provozu tábora napomohla i finanční 
částka z  dotace města Dvora Králové a  dotace 
Královéhradeckého kraje.  Všem tímto děkujeme.
Tak zase za rok AHOOOJ!

text a foto: Jana Paulusová Fišerová

FOTbALOVÉ MISTROVSTVí  
V CLOppENbuRgu

Konečně se studenti gymnázia dočkali a  16. 
června se plni radosti rozjeli do  dolnosaského 
Cloppenburgu za studenty, s kterými navázali při 
jejich dubnové návštěvě  u nás ve Dvoře přátelství. 
Do  Cloppenburgu jsme dojeli, když probíhal 
zápas Česka s Polskem na fotbalovém mistrovství 
v Polsku. Po tomto zápasu byli určitě naši němečtí 
hostitelé hrdi, jaká návštěva to k nim přijela!
Další dny probíhaly ve velmi milé atmosféře už 
proto, že v neděli vyhráli Němci nad Dánskem!
V  pondělí nás čekalo vřelé přijetí na  radnici, 
prohlídka města a večerní grilování. Druhý den 
jsme se vydali do Hamburgu, kde jsme se projeli 
i po Labi – poněkud větším, než jaké ho známe 
u nás. Ve středu jsme měli mimo jiné možnost si 
upéct chléb a prohlédnout si větrný mlýn. 
Nejnáročnějším dnem, a  též i  nejzajímavějším, 
byl čtvrtek. Rozjeli jsme se do  hlavního města 
Dolního Saska – Hannoveru. Tam jsme se stali 
svědky parlamentního zasedání v  zemském 
sněmu a  též jsme měli besedu s  panem 
poslancem. Odpoledne jsme strávili v bývalém 
koncentračním táboře Bergen-Belsenu. Setkání 
s  Rudim Oppenheimerem, člověkem, který 
tyto stinné stránky dějin sám prožil, bylo 
nezapomenutelné. 
Další den jsme se věnovali především společné 
prezentaci projektu, který byl zaměřen na zajímavé 
momenty historie Dvora a Cloppenburgu. Přece 
jenom čtvrteční fotbal nedopadl pro Česko 
dobře, tak jsme museli po obědě hájit naše 
barvy alespoň ve volejbale. Těžko říci, zda úplně 
úspěšně, zato ale s obrovským nasazením, jak na 
hřišti, tak mezi fanoušky. 
V  sobotu jsme odjížděli unaveni. Vítězství 
Němců nad řeky neumožnilo jít spát včas, ale 
neopustil nás dobrý pocit, že se cizí jazyky 
neučíme pro školu, nýbrž pro život! 
Tento výměnný pobyt byl realizován za finanční 
podpory Královéhradeckého kraje. Velké 
poděkování patří též JEDNOTĚ Dvůr Králové 
nad Labem.

Mgr. Lada Marousková
Gymnázium Dvůr Králové n. L.
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SOKOLOVÉ NA JEŽKOVě pO DVACÁTÉ
Nedlouho po  návratu z  XV. všesokolského 
sletu pokračovaly prázdninové aktivity Sokola 
Dvůr Králové n. L. letním táborem na  Ježkově 
u Doubravice.
Ani se nechce uvěřit, že od  navrácení majetku 
Sokolu po  listopadové revoluci uplynulo již 
dvacet let. Prvním táborníkům, které tehdy 
Ježkov přivítal, je dnes již okolo třicítky a na své 
táboření rádi vzpomínají.
Pozvání na  tábořiště K. Ježka přijal Luděk 
Kleander, aby zavzpomínal na  sokolské tábory, 
které vedl Karel Ježek, zakladatel tábořiště. Děti 
se zájmem naslouchaly vyprávění o  zvycích 
na  předválečných táborech, o  první hlídce 
a  také postřehy k  osobě K. Ježka. Dozvěděly 
se o hrdinství sokolů, kteří v době okupace byli 
zapojeni do  odboje a  v  době heydrichiády byli 
popraveni. Po besedě zašli táborníci společně s L. 
Kleanderem do  Doubravice, aby uctili památku 
řídícího učitele Karla Ježka, od  jehož smrti 
uplynulo v červenci právě 70 let.
Letošnímu táboru vévodila etapová hra Cesta 
kolem světa a její autorky A. Erbenová a J. Kučerová 

táborníky provázely hrou coby průvodkyně 
smyšlené cestovní agentury Kudykam. Děti 
během 14 dní navštívily 14 různých zemí, 
poznávaly jejich vlajky, hymny, zvyky, hry, které 
se v  těchto zemích hrají, dozvěděly se mnoho 
zajímavého. Každou zemí provedl malé turisty 
někdo z  vedoucích, převlečený do  tradičního 
oděvu dané země.
Pro děti byly připraveny tři zajímavé besedy 
o  sokolském táboření s  Karlem Ježkem, o  Číně 
a  Číňanech a  o  cestě do  Afriky. Nechyběl ani 
skutečný výlet, který malé cestovatele zavedl 
do  východočeských Holic, rodiště slavného 
cestovatele Dr.  Emila Holuba. Táborníci si užili 
i klasické táborové aktivity jako koupání, vyrábění 
suvenýrů z  tábora, táborové dovednosti, 
táboráky i vyhlášené ježkovské diskotéky.
Tábor na  Ježkově se prostě vydařil. Autorkám 
se etapová hra velmi vydařila, líbila se dětem 
i  dospělým Přejme si, abychom se zde sešli 
i napřesrok!

Pavlína Špatenková, 
Sokol Dvůr Králové n. L.

Na Aljašce dobývali táborníci severní pól, samozřejmě na lyžích Foto:  P. Špatenková

Sobotní odpoledne 18. srpna 2012 bylo v  areálu 
Nový Svět Dvůr Králové n. L. vyhrazeno pidi 
a malým psům, kteří se zde „sčuchli“, aby poměřili 
své síly v závodech miniagility ČIVAVA CUP 2012. 
Ač by název mohl vyvolávat představu, že šlo 
o závod čivav, není tomu tak. Vítáni byli všichni 
psi malých rozměrů, a tak se tu sešli kromě čivav 
i  yorkshire teriéři, papilloni, trpasličí pinčové, 
tibetšťí španělé a mnoho dalších.
Závodilo se ve  zdolávání parkurů - 
překážkových tratí se skokovými překážkami, 
kladinou, tunely, houpačkou, slalomem. 
Zvítězit nebylo jednoduché, ať už jste závodili 
v  kategorii začátečníků nebo pokročilých. 
Nejenže si páníček musel pamatovat, jak jdou 
překážky za  sebou, ale i  správně navádět psa, 
aby všechny překážky trefil, a  to vše ještě 
v  maximální možné rychlosti, protože jen ti 

nejrychlejší a bez chyb se vydrápali na stupně 
vítězů.
Někteří lidé podceňují schopnosti malých 
psů, anebo je jim dokonce líto i  času na  jejich 
výchovu, ale kdo se přišel na  závody podívat, 
musel konstatovat, že i  20 cm „velký“ psík 
dokáže být úžasně šikovným sportovcem 
a  v  perfektní souhře podat dech vyrážející 
výkon.
Máte-li chuť, navštivte naše stránky www.
minimaxipes.cz, kde najdete rozsáhlou 
reportáž ze závodů, desítky fotografií, odkazy 
na  videa, kompletní výsledky a  samozřejmě 
i  pozvánky na  mnoho zajímavých akcí, které 
pro malé pejsky pořádáme. Těšíme se na Vás!
Akci podpořili: www.fitmin.cz, www.orionvet.dk; 
www.aptuspet.com, www.arbeus.info.

 Hana Böhmová, www.handabear.cz

ČIVAVA Cup 2012 - ZADÁNO pRO MALÉ pEJSKY

První srpnový víkend Tennis Club Dvůr Králové 
nad Labem uspořádal již dvanáctý ročník 
tenisového turnaje dospělých - JUTA Cup 2012, 
kterého se zúčastnilo 50 mužů a 54 žen.
V  soutěži žen se hrála v  pátek kvalifikace, z  níž 
se osm hráček do  hlavní soutěže kvalifikovalo 
přímo a  dalších pět jako takzvaný „lucky loser“ 
(nejlepší z poražených). Počasí kvalifikaci nepřálo, 
namísto v 10 hodin se začalo hrát až odpoledne, 
toto zdržení ale nemělo podstatný vliv na průběh 
turnaje. Hlavní soutěž počasí nenarušilo, a tak se 
odehrála během tří dnů. Během soboty a neděle 
to bylo dohromady přes 120 odehraných zápasů, 
na pondělí zbyly semifinálové a finálové zápasy 
dvouher a čtyřher.
V poledním finále dvouhry mužů se utkal první 
nasazený Ondřej Tomíška z  TK Pernštýn 1897 
Pardubice s  Janem Lošťákem z  VSK VŠB-TU 
Ostrava - čtvrtým nasazeným. Tomíška vyhrál 
JUTA Cup již čtyřikrát a čtyřhru dokonce pětkrát. 
Letošní cestu turnajem završil vítězstvím 
finálovým. Po tradičně trpělivé hře porazil Lošťáka 
přesvědčivě 6:2, 6:2. To, že se s Davidem Pultrem 
(LTC Modřany 2005) stal i  vítězem čtyřhry, pak 
bylo jen potvrzením toho, že je nejúspěšnějším 
účastníkem královédvorského turnaje.
V  odpoledním finále dvouhry žen porazila 
druhá nasazená Diana Šumová (TK AGROFERT 
Prostějov) přesvědčivě nenasazenou Dominiku 
Paterovou (TK Sparta Praha). Ta měla letos lepší 
los než v  roce minulém, kdy do  Dvora přijela 
jako vítězka turnaje v Doksech, ale v prvním kole 
prohrála s Vendulou Plechatou, první nasazenou 
hráčkou. Letos první nasazená hráčka Jana 
Matoušková do  Dvora nepřijela. Finále čtyřhry 
žen, které se v  pondělí pro tmu nedohrálo, 
vyhrály Vendula Plechatá (LTC Modřany 2005) 
a Eva Válková (LTC Mladá Boleslav, o.s.).
Poháry a  finanční prémie předával hráčům 
a hráčkám Jiří Hlavatý, zástupce sponzora turnaje, 
akciové společnosti JUTA. V  sobotu dopoledne 
navštívil turnaj spolu s  panem Hlavatým také 
Karel Nováček, který byl v  roce 1991  8. hráčem 
světa. JUTA Cup 2012 potvrdil jak počtem hráčů 
a hráček, tak i jimi předváděnou hrou, své pevné 
postavení mezi nejlepšími vnitrostátními turnaji. 
A  i  když to byl turnaj svého jména dvanáctý, 
rozhodně nebyl tuctový.

RNDr. František Haas

TENISOVý JuTA Cup 2012

Letošní vítěz JUTA CUPu - Ondřej Tomíška
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Listí ze stromů a hlína ze záhonů ucpaly na terase DPS Sadová veškeré odpady. Z tesrasy 
si řídké bahno snadno našlo cestu do chodeb a dále i bytů (viz str. 1).  
 Foto: Bc. Jindřich Hauke

Nejteplejší dny letošního léta přišly překvapivě až v druhé polovině srpna. Vodu uvítali 
nejen lidé, ale také rostliny. Foto: K. Sekyrková

V příjemném prostředí zámeckého parku v Žirči se konala 25. srpna výstava králíků, drů-
beže hrabavé i vodní doplněná expozicí morčat a exotického ptactva.  Foto:  K. Sekyrková

Již tradičně startovala na náměstí TGM jízda majitelů historických motorových vozidel 
zvaná Dvorské toulky do Ratibořic Foto: J. Zahradník

Po čtyřtýdenní rekonstrukci byla v pondělí 30. července 2012 uvedena do provozu jed-
notka intenzivní péče interního oddělení městské nemocnice. Paní primářka MUDr. Věra 
Stránská přivítala ten den novináře i pacienty.  Foto: Městská nemocnice, a.s

Mezi doprovodný program tradičních úterních královédvorských farmářských trhů 
patřila 21. srpna kromě živé country hudby i ukázka točení lasem  Foto: K. Sekyrková

Na premiérovém ročníku DĚKÁ festu (25. srpna) na Tyršově koupališti vystoupilo během 
11 hodin 8 kapel. Během odpoledního vystoupení se návštěvníci koncertu mohli zchladit 
zlatavým mokem i skokem do vody.  Foto: K. Sekyrková

V rámci Královédvorského hudebního léta zněla v neděli 19. srpna prostorami náměstí 
TGM swingová hudba v podání kapel SWING SEXTET Náchod & Marta Marinová a BIG 
BAND DVORSKÝ Foto: K. Sekyrková


