
Každoročně uděluje zastupitelstvo města na návrh 
různých místních spolků, organizací a  jednotlivců 
cenu Osobnost města. Tato cena se uděluje 
občanům, kteří se význačně zasloužili o  rozvoj 
našeho města v  oblasti kultury, sportu, vědy 
a  společenského života, a  podíleli se tak na  šíření 
jeho dobrého jména. 
V  letošním roce byly zaslány nominace pouze 
z oblasti sportu. Oceněni byli tito občané Dvora 
Králové n. L. (detaily o oceněných na str. 2):  
Oldřich Voňka v kategorii trenér za dlouholetou 
aktivní činnost,
Ondřeji Hajnyš za  sportovní výkon v  kategorii 
jednotlivci – mládež do 18 let, 
Jan Frieda za  sportovní výkon v  kategorii 
jednotlivci – dospělí. 

Za  celoživotní práci v  oblasti sportu 
na  Královédvorsku byla udělena Cena města 
panu Miloši Jonovi in memoriam. 
Slavnostní předání těchto cen proběhlo ve středu 
10. dubna v zasedací místnosti starostky.
Pan Oldřich Voňka byl týden před převzetím 
ceny města oceněn za  svoji práci funkcionáře 
krajského atletického svazu v  rámci  ankety 
Sportovec roku 2012 Královéhradeckého kraje. 
Součástí výše uvedeného slavnostního 
ceremoniálu byla i  minuta ticha za  pana Miloše 
Jona, který působil jako dlouholetý předseda 
Výboru pro sport a  volnočasové aktivity 
Královéhradeckého kraje a  místopředseda 
komise Olympiády dětí a mládeže. 
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Pokračování na str. 2

zKRÁCENÁ VERzE běHu SAFARI PřILÁKALA VíCE 
AMATÉRSKýCH běžCů I DIVÁKů

Předání cen Osobnost města 2012

V sobotu 6. dubna odstartovala starostka Mgr. Edita 
Vaňková hlavní závod již 29. ročníku Běhu Safari, 
který pořádá oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad 
Labem. 
Start závodu byl již tradičně v  bráně do  zoo 
na parkovišti a další trať závodu vedla převážně 
po asfaltových cestách safari, kde se běžely dva 
okruhy o  celkové délce 8,5 km. Po  opuštění 
areálu zoo závodníci nejkratší cestou doběhli 
na atletický stadion, kde byl cíl závodu. 
Letošní zkrácení trati na  10,7 km se ukázalo 

jako dobré, neboť závodu se zúčastnilo celkem  
81 běžců z toho 18 žen. 
Vítězem hlavní kategorie do  40 let se stal Pavel 
Brýdl, SK Nové Město n. M. časem 36:00 min., 
druhý byl Jiří Čivrný ml., také SK Nové Město n. M., 
36:30 min. a třetí Milan Janata, Maratonstav Úpice 
za 37:50. Kategorii do 50 let vyhrál Miroslav Vítek, 
Jiskra Ústí n. O., 38:37. Kategorii do 60 let vyhrál 
Jiří Klimeš, AC Náchod, 42:10  a v kategorii nad 60 
let vyhrál Jiří Čivrný st. ze Slovanu Liberec, 41:49. 

Pokračování na str. 11

Otevírací doba koupaliště 
zůstane nezměněna
Na  základě častých dotazů týkající se 
provozní doby Tyršova koupaliště se tento 
bod dostal i na jednání rady města. V úterý 
9. dubna 2013 radní schválili loňský model.
Oficiální provozní doba bude 8:30–20:00 
hod. s tím, že ji lze přizpůsobovat dle výkyvů 
počasí. Otevření koupaliště se plánuje  
na 24. května. Více informací čtěte na str. 4.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Město Dvůr Králové nad Labem se umístilo 
na  třetím místě v  soutěži „Čistá obec“ 
Královéhradeckého kraje v  kategorii 
nad 2  000 obyvatel a  obdrželo odměnu 
40.000 Kč, která bude využita v  oblasti 
ochrany životního prostředí v našem městě. 
Stalo se tak díky množství využitelných 
a  nebezpečných odpadů, bioodpadů 
a elektrozařízení, které se podařilo v loňském 
roce v našem městě vytřídit. Vám všem, kteří 
jste k  tomuto krásnému umístění pomohli 
tím, že odpady třídíte, bych chtěla touto 
cestou moc poděkovat. 

Ing. Eva Šírková,  odbor ŽP

Třídit odpad se vyplatí, město 
vyhrálo částku 40.000 Kč

Valná hromada společnosti Městské 
vodovody a  kanalizace, s. r. o., (Měvak) 
jmenovala od  1. dubna 2013 nového 
jednatele. Stal se jím Ing.  Petr Kasal 
(na  fotografii). Jmenování vzešlo po  dvou 
vyhlášených výběrových řízeních.

Mgr. Dušan Kubica, místostarosta

Měvak má nového jednatele

Přestože byla africká zvířata ještě zazimována a nepohybovala se volně po safari, uběhl vítěz 10,7 km dlouhou, velmi členi-
tou trať za 36 min. Potlesk si však zasloužili všichni, kdo se odvážili postavit na start. Foto: K. Sekyrková

ŠMEJDI pro důchodce zdarma
Varovný dokumentární film ŠMEJDI režisérky 
Silvie Dymákové o  nekalých praktikách 
prodejců na předváděcích akcích uvádí místní 
kino SVĚT v pondělí 27. května od 17:00 hod. 
pro všechny zájemce nad 65 let zdarma.

Zuzana Čermáková, ředitelka MKZ
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zATEPLENí MŠ ROHÁČOVA A ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Nové pohlednice Kuksu 
v městském informačním centru

Úspěch Hankova domu ve výtvarné 
soutěži Celé Česko čte dětem 

Na začátku letošních letních měsíců začnou práce 
na zateplení dvou našich mateřských škol. Na obě 
akce se podařilo zajistit dotační prostředky z  Ope-
račního programu životní prostředí. S  využitím 
dotací dojde k výměně všech oken a dveří a zatep-
lení obvodových stěn a střešních plášťů. 
V  měsíci březnu proběhlo na  tyto práce pro 
každou mateřskou školu výběrové řízení 
podle zákona o  veřejných zakázkách. Jednalo 
se o  formu podlimitního otevřeného řízení, 
kdy byla zveřejněna výzva k  podání nabídek 
pro neomezený počet zájemců ze strany 
stavebních firem.  S  použitím elektronických 
aukcí byly ze třinácti soutěžících firem 

vybrány firmy dvě, se  kterými bude uzavřena 
smlouva o  dílo. Zateplení mateřské školy 
Roháčova bude realizováno v  letošním roce 
místní firmou J. Pišta a  spol., společnost 
s  r.o., za  vysoutěženou cenu 1.663.750 Kč 
vč. DPH. Práce na  zateplení mateřské školy 
Elišky Krásnohorské bude provádět až do  30. 
září 2014 Michal Havran, který zvítězil 
s cenovou nabídkou 5.334.890 Kč vč. DPH. 
Zateplení přinese snížení energetické 
náročnosti objektů se současným zlepšením 
prostředí jak pro děti, tak i pro personál obou 
mateřských škol. 

Ing. Jan Fíla, odbor RIM

Výtvarná komise rozhodla na  začátku dubna 
o vítězích celostátní výtvarné soutěže „PLAKÁT 
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. Členové odborné 
komise měli opět nelehký úkol – vybrat 
ty nejkrásnější a  nejpovedenější obrázky. 
Tento rok přišlo do  soutěže rekordních 1  322 
krásných a  originálních obrázků. O  to víc nás 
těší, že 2. místo získala 5letá Natálka Pilařová 
z výtvarného kroužku Hankova domu.

Vanda Kotíková, Hankův dům

Vzhledem k  velkému zájmu o  nejkrásnější 
pohlednici roku 2012 (východ slunce u  Kuksu 
od pana Rennera) bylo dotištěno dalších 400 ks 
této oceněné pohlednice. V nabídce přibyly také 
další dvě pohlednice stejného autora.

V  minulém čísle Novin královédvorské radnice 
byla zveřejněna informace o opakovaném ničení 
nově vysazeného stromku na  dětském hřišti 
V  Zahrádkách. Náklady na  jeho vysazení byly 
vyčísleny celkem na  částku 3.671 Kč. V  článku 
byla uvedena (sečtena) chybná částka 6.142 Kč. 
Tímto se autorovi zprávy – panu Meissnerovi 
z  Technických služeb města Dvůr Králové nad 
Labem – omlouváme.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Náklady na vysazení nového 
stromu

Ing. Oldřich Voňka
... aktivně sportoval v letech 1965–1970, od roku 
1971 je trenérem a  rozhodčím, od  roku 1987 
je předsedou atletického oddílu pod TJ Dvůr 
Králové nad Labem. Již 45 let se věnuje ve svém 
volném čase sportovní přípravě mládeže, 
organizačně zajišťuje atletické závody pro místní 
školy, členy atletického oddílu a  tradiční Běh 
Safari.

Ondřej Hajnyš 
... je studentem zdejšího víceletého gymnázia. 
Svým velmi poctivým přístupem k tréninku dosáhl 
již ve svém věku (15 let) vynikajících sportovních 
výsledků. Na  olympiádě mládeže v  Olomouci 
v  roce 2011 se stal vítězem ve  skoku dalekém 
výkonem 5,51 m a  získal bronzovou medaili 
v běhu na 60 m. Letos získal stříbro na mistrovství 
České republiky v  atletice v  běhu na  60 m 
výkonem 7,43 sec. Je členem reprezentačního 
družstva ČR v žácích. Na vyhlašování nejlepších 
atletů Královéhradeckého kraje za  rok 2012 mu 
byl udělen titul  „Objev roku 2012“.
Jan Frieda 
... již v  mládí projevoval všestranný sportovní 
talent. Úspěchy zaznamenal v  házené, stolním 
tenise, šipkách, zvítězil na  několika turnajích 
v nohejbale. Po zranění v házené se začal věnovat 
kulečníku, kde záhy dosahoval vynikajících 
výsledků. Reprezentoval úspěšně naši republiku 
v mezinárodních utkáních. V listopadu 2012 získal 
Jan Frieda pátý titul mistra republiky tentokrát 
ve volné hře na mistrovství konaném v domácím 
prostředí – ve Dvoře Králové nad Labem.

Miloš Jon 
... byl aktivní tenista a  velký fanoušek, který 
zasvětil život sportu a  sportovním činnostem. 
Byl členem mnoha sportovních organizací, 
zakladatel řady projektů a  sportovních klání 
v celé republice. Propagoval olympijské hodnoty 
při činnosti komise Olympiády dětí a  mládeže, 
od  počátku tento projekt podporoval a  aktivně 
se zúčastnil všech deseti ročníků. Pro jeho 
profesionální činnost ve sportu byl oceněn cenou 
Mezinárodního olympijského výboru za podporu 
a rozvoj regionálního sportu především v oblasti 
mládeže. Zemřel letos 7. února.

Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

V Novinách královédvorské radnice č. 1/2013 byla 
zveřejněna telefonní čísla, která by měl mít každý 
z nás pro případ urgence uložené v mobilu. Tímto 
proto upozorňujeme na  změnu telefonního 
spojení na  dopravní zdravotní službu (sanitku) 
pro Dvůr Králové nad Labem (dispečink Trutnov):
pevná linka: 499 815 190,  mobil: 721 000 155.
Více na www.zdravotnidoprava.cz.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

změna telefonního čísla 

ÚHRADA NÁJEMNÉHO 
zA POzEMKY MěSTA

Osobnosti města Dvůr Králové nad Labem za rok 2012
Pokračování ze str. 1

Číslo 
bytu

Ulice Výměra    
v m2

Umístění Vel. Kauce  
v Kč (5 %) 

Číslo 
zveřejnění

Cena snížená 
o 10 % (v Kč)

1902/42 nábř.  Benešovo 49,40 IV. NP 1+1 30.713 28/2013 614.264

1068/11 nábř. Benešovo 53,60 I. NP 2+1 37.140 29/2013 742.797

511/22 Tylova 62,00 II. NP 2+1 29.530 30/2013 590.603

1988/12 nábř.  Benešovo 52,20 I. NP 2+1 28.661 31/2013 573.217

1988/32 nábř. Benešovo 50,80 III. NP 2+1 27.932 32/2013 558.629

1989/13 nábř. Benešovo 22,40 I. NP 0+1 11.569 33/2013 231.374

1989/21 nábř. Benešovo 50,40 II. NP 2+1 27.601 34/2013 552.013

1985/31 Roháčova 62,70 III. NP 2+1 37.750 35/2013 755.005

1987/13 nábř. Benešovo 20,30 I. NP 1+0 9.812 36/2013 196.245

1228/11 Bezručova 54,67 I. NP 2+1 17.222 37/2013 344.439

2300/32 Leoše Janáčka 86,69 III. NP 3+1 56.986 38/2013 1.139.724

MěSTSKÉ bYTY K PRODEJI zLEVNILY O 10 PROCENT

Informace: městský úřad, odbor RIM-EMM, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, tel.: 499 318 147, 499 318 114.
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Relace z klubu pro rodiny s dětmi

PEČOVATELSKÁ SLužbA – POMOC I NADěJE
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 
je v  našem regionu největším poskytovatelem 
pečovatelské služby. Umožňuje seniorům a osobám 
s  nejrůznějším hendikepem zůstat v  domácím 
prostředí i v době, kdy jsou již odkázáni na pomoc 
druhé osoby. Ke své práci má organizace k dispozici 
jednak moderní zázemí, rozsáhlý vozový park, ale 
zejména tým odborníků, což jí umožňuje poskytovat 
služby na  nejvyšší možné úrovni a  zároveň zůstat 
velmi lidskou službou. 

Díky tomu, že své služby poskytuje každý den 
včetně víkendů a svátků od 06:00 do 20:00 hod., 
je organizace schopná zajistit nejenom drobné 
úkony v  domácnosti, nákupy, praní prádla, 
pomoc s  přípravou stravy či hygienou, dovoz 
k lékaři, ale i celodenní komplexní péči, a být tak 
skutečnou pomocí a  podporou těm, kdo jejich 
pomoc potřebuje.
Takto nastavená služba umožňuje zůstat 
doma seniorům, kteří by jinak bez vydatné 
profesionální pomoci museli odejít do ústavního 
zařízení. Zároveň umožňuje blízkým pečujícím 
osobám zachovat si svůj způsob života, případně 
zůstat i  v  zaměstnání, což je zejména v  dnešní 
době velmi vítanou nabídkou.
Jednou z  významných činností pečovatelské 
služby je péče o  osoby s  demencí v  jejich 
domácím prostředí. Vzhledem k  prodlužující se 

době dožití lze předpokládat, že osob s demencí 
bude přibývat, a  proto je nezbytné vytvořit 
bezpečné a  důstojné podmínky pro jejich život 
v přirozeném prostředí (je-li to možné), a být tak 
podporou nejenom takto postiženým osobám, 
ale i blízkým členům rodiny. 

Bc. Marcela Hauke
ředitelka 

Stejně jako v  minulém měsíci, i  v  dubnu vám 
přinášíme článek z prostředí Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi Klubu Labyrint.
V  minulém čísle jsme se zabývali terénní 
formou služby, nyní je na  místě přiblížit vám 
formu ambulantní, kdy pomoc a  podporu 
rodinám poskytujeme přímo v budově fary v ul. 
Palackého 99. Nabízíme širokou škálu služeb 
a  aktivit: „Klub pro rodiče s  dětmi do  7 let“, 
kde probíhá příprava dětí pro plynulý vstup 
do  školského zařízení. V  rámci služby „Pomoc 
s úkoly“ pomáháme školákům s jejich domácími 
úkoly a  obtížnou látkou. Dále se mohou naši 
klienti účastnit „Odpoledne pro rodiče s dětmi“, 
které má podobu tvořivých, hudebních 
a  hravých workshopů. Poslední službou námi 
poskytovanou ambulantní formou je „Poradna“. 
V  rámci poradny např. pomáháme při hledání 
zaměstnání, bydlení a  při dalších rozličných 
problémech, se kterými se na nás rodina obrátí.

Bc. Michaela Janečková, sociální pracovnice

Ve  čtvrtek 11. 4. dopoledne nás v  domově 
důchodců v  Roháčově ulici navštívil předseda 
občanského sdružení Safariarcha 2007 pan 
Roman Komeda. Společně s  další dobrovolnicí, 
paní Janou Brožovou, našim obyvatelům 
ukázali rodinku morčat a  krásného hroznýše 
královského. Obyvatelé domova i  zaměstnanci 
byli na setkání s hadem zvědaví a mnoho z nich 
si mohlo na  hroznýše sáhnout vůbec poprvé 
ve  svém životě. Dokonce jeden z  obyvatel, pan 
Ďuriš, našel odvahu a  nechal si hada položit 
na  krk a  vyfotit se s  ním. Pan Komeda velmi 
poutavě vyprávěl o  přinesených zvířatech 
a  všichni měli možnost dozvědět se mnoho 
zajímavých informací.
Setkání se zvířaty různého druhu naši senioři 
vždycky vítají a je na nich vidět opravdový zájem. 
Pravidelně Domov navštěvují dobrovolnice 
z občanského sdružení Psí pac, které předvádějí 
rozmanité dovednosti svých psích kamarádů. 
Nevynechají ani obyvatele upoutané na  lůžko 
a obcházejí je s pejsky na pokojích. Ve společné 
jídelně je také klec se  dvěma kanárky, o  které 
se s velkým zaujetím stará pan Havrda. Nechybí 
ani terárium s  osmákem, kterého pravidelně 
obdivují dětské návštěvy našich seniorů.
I když se letos jaro trošku opozdilo, zpěv ptactva 

a rašící tráva dává nám a našim obyvatelům příslib, 
že už budeme moci brzy vyrazit na  procházky 
po zahradě a blízkém okolí domova.

Mgr. Linda Mocová, sociální pracovnice

Pomoc s oddlužením
S  problematikou dluhů se v  současné době 
potýká čím dál víc občanů a domácností. Jedním 
způsobem, jak vzniklé potíže řešit, je možnost 
oddlužení („osobní bankrot“). Tento institut 
dlužníkovi umožňuje „nový start“, tedy naději 
na  vyřešení jeho tíživé situace během relativně 
krátké doby.
S  vyplněním „Návrhu na  povolení oddlužení“ 
běžně pomáhá OBČANSKÁ PORADNA na adrese 
Palackého 99 ve  Dvoře Králové nad Labem. 
Vyškolení pracovníci poskytují veškerou pomoc 
skutečně zdarma, bez nároku na  odměnu či 
procenta z dluhu, tak jak to mnohdy bývá u jiných 
společností.
Do  poradny je možné se objednat osobně 
nebo telefonicky (499 620  431, 731  598  850) 
v  konzultační dny (pondělí, úterý po  celý 
den, čtvrtek dopoledne), ale také e-mailem:  
obcanska.poradnadk@centrum.cz. 

Ing. Zdeněk Bartoš, vedoucí občanských poraden

Noclehárna – další sociální služ-
ba pečovatelské služby

Exotická zvířata v domově důchodců

Výzva – expedice RILA 1973
Vedení EXPEDICE RILA by rádo uspořádalo 
po dlouhých 40 letech setkání všech účastníků. 
Hledáme proto DANU, za svobodna ŠILAROVOU, 
tenkrát ze Dvora Králové nad Labem, aby se 
nám ozvala, případně její příbuzní či známí.
Za zprostředkování kontaktu děkujeme! Bližší 
informace v redakci.

Mgr. Zdeněk Balatka z Turnova

Galerie zuŠ R. A. Dvorského nese 
jméno Otto Gutfreunda
Na začátku tohoto školního roku, po přestavbě 
únikové cesty ve vstupním prostoru ZUŠ, vznikla 
v  budově ZUŠ malá výstavní síň. Chtěli jsme 
z výchovného hlediska pojmenovat tuto galerii  
po  našem významném rodáku sochaři OTTO 
GUTFREUNDOVI. 
Sochař Otto Gutfreund se včlenil mezi světově 
respektované výtvarné umělce zejména svým 
kubistickým obdobím. Mezi jeho realizace 
v  našem regionu patří např. sousoší Babičky 
Boženy Němcové v  Ratibořicích a  nadživotní 
socha T. G. Masaryka v Hradci Králové. Získali jsme 
souhlasné vyjádření od prasynovců Ing. Michala 
a  Tomáše Novotných z  Prahy a  následně byl 
čestný název „Galerie Otto Gutfreunda“ schválen 
radou města.
Přejeme si, aby se toto jméno nevytratilo 
z  povědomí našich žáků potažmo našich 
spoluobčanů. Přijďte se potěšit výtvarnými díly 
žáků či profesionálních umělců.

Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠPan Ďuriš s jedním z hadů-škrtičů kolem krku
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Jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo...

TECHNICKÉ SLužbY INFORMuJí

V pátek 5. dubna ožila knihovna i po své zavírací 
době díky dětem ze ZŠ Hajnice. Nocovaly 
v knihovně  v rámci Noci s Andersenem stejně jako 
spousta dalších dětí po celé České republice.
Spíše než o  spaní se však jednalo o  noc plnou 
nečekaných překvapení, aktivit, dovádění, čtení 
a  čar. Svou účast přislíbil totiž i  kouzelník. Děti 
si vyrobily vlastní andersenská trika, vyřádily 
se v  klání o  nejzajímavěji pomalovaný obličej 
a netradičním způsobem se podívaly na známé 
pohádky. 
Hlady také nikdo nestrádal. Večeře byla velmi 
bohatá. Moc touto cestou chválíme všechny 
maminky, které si daly na originalitě donesených 
pokrmů opravdu záležet. Nechyběl samozřejmě 
ani vzácný host z  Dánska, který přišel děti 
pozdravit a něco jim o sobě povědět. Tentokrát 
byl večer věnován i  známé ilustrátorce Heleně 
Zmatlíkové, která svými milými kresbami 
obohatila spoustu dětských knížek.  O  půlnoci 
se malým nocležníkům podařilo vyvolat ducha 
upíra Uršulína z knihy Ivy Hüttnerové, který už má 
ale léta vytržené špičáky a je naprosto neškodný 
a  mírumilovný. Všichni účastníci si pak ustlali 
v sálku knihovny. Na dobrou klidnou noc si ještě 
poslechli čtení z knihy Děti z Bullerbynu a spali 
až do rána bílého. Příští Noc s Andersenem bude 
opět za rok a možná, že přijde zase i kouzelník…

Mgr. Petra Vondroušová
 ředitelka knihovny

Úklidem chodníků a  komunikací vkročily 
technické služby města do jarního období, kdy 
je před námi hodně práce. Náš mechanismus 
na údržbu a zametání chodníků však bylo nutné 
předat na  generální opravu, protože nevydržel 
náročnost letošního úklidu sněhu, a  tak jsme 
si zapůjčili zametací chodníkový stroj Dulevo. 
O  tom jste ale již byli informováni na  našem 
facebookovém profilu. Na  poli čistících strojů 
se pomalu dostáváme do situace, kdy jsou naše 
mechanismy již spíše archaickým zařízením 
a budeme muset zajistit jejich nahrazení.
Klimatické podmínky nám umožnily začít 
s  opravou asfaltových ploch. Nový způsob 
jsme testovali v  Klicperově a  Presslově ulici. 
Jde o  technologii natavení povrchu a  doplnění 
recyklovanou směsí. V  nejbližších dnech vás 
budeme svými opravami ve  městě trochu 
omezovat, ale je to nutné s ohledem na zajištění 
stabilizace stárnutí asfaltových povrchů. Potkáte 
nás i při opravách chodníků a dešťových vpustí. 
Opravdovým románem na  pokračování jsou 
opravy nezpevněných komunikací. Je však 
třeba vzít v  potaz, že TSm musí udržovat stav 
komunikací a  nejsou zde od  toho, aby řešily 
investiční akce.
Stále probíhá oprava skateparku, který přešel 
do  naší správy. Otevření letního stadionu nám 
zkomplikovalo dožití vodovodní přípojky, 
která musela být operativně řešena položením 
nového přívodu vody.
Intenzivně pokračujeme na  opravách zařízení 
městského koupaliště. Do  sezony zajistíme 
otevření hřiště s minigolfem, opravíme rekreační 
i  dětský bazén formou vyspravení povrchů 
a  oba bazény budou nově natřeny. Rovněž 
budou provedeny opravy na budově se šatnami. 
Zároveň připravujeme nové možnosti občerstvení 
a zábavy. Na koupališti bude v případě příznivého 
počasí realizován Dětský den jako akce DDM 
Jednička, a to 31. května dopoledne. 
Oficiální otevření koupaliště plánujeme 

na pátek 24. května. Připravujeme řadu dalších 
zlepšení, které budeme mimo jiné financovat 
také ze vstupného, proto bych vás chtěl pozvat 
na koupaliště v co největším počtu.
Jako občané města zajisté vnímáte skupiny 
pracovníků veřejně prospěšných prací. Jsme rádi 

za  každý váš podnět k  práci. Za  tímto účelem 
jsme i zřídili facebookový profil „Náš čistý Dvůr“, 
kde máme již skoro 200 fanoušků a  těšíme se 
na  další. Je vidět, že řadě lidí záleží na  tom, jak 
město vypadá. V březnu jsme také vydali Výroční 
zprávu TSm za  rok 2012 a  základní ekonomické 
výsledky. Obojí je k dispozici na našem webu.
Na  závěr bych chtěl dodat, že je stále velkým 
problémem chování některých občanů k majetku 
města. Vandalismus neustále zvyšuje naše 
provozní náklady! Parkování v zelených plochách, 
na  chodnících či jiných místech, která k  tomu 
nejsou určená, neustále ničí výsledky naší práce. 
Ta by mohla být lépe vynaložena jinde.
V  dubnu jsme zprovoznili na  svém facebooku 
aplikaci pro hlášení poruch, kde mohou 
občané svými postřehy jednoduše přispívat 
ke zlepšení vzhledu města. 

Přeji hezké slunečné dny 
a  věřím, že budete s  prací 
TSm spokojeni.

Ing. Miroslav Petrů
ředitel TSm

www.tsdvur.cz

Ve  dnech 11.–14.03.2013 proběhl první letošní 
mobilní svoz nebezpečných odpadů, spojený 
se sběrem elektrozařízení, objemného odpadu, 
železného šrotu a textilu. Při tomto svozu bylo 
sebráno 9,84 tuny nebezpečných odpadů, 
15 ks televizorů a  počítačových monitorů, 
10 ks ledniček, 14 kusů velkých spotřebičů, 95 
kusů malých spotřebičů, 15,2 tuny objemného 
odpadu, 600 kg železného šrotu, 600 kg 
plastů a  1,5 tuny pneumatik. Dále bylo 
svezeno 1,6 tuny textilu použitelného pro 
humanitární účely.
Ve  dnech 21.–27.03.2013 proběhl mobilní 
svoz zahradního odpadu, při kterém občané 
odevzdali 29,3 tuny větví a listí.
Další svozy se budou konat v  podzimních 
měsících.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

PESTRObAREVNÁ NOC S ANDERSENEM

zhodnocení jarních svozů 
odpadů

Fotografie zachycuje drobná elektrozařízení 
a  baterie, které někdo vysypal z  červeného 
kontejneru na  elektrozařízení. Bohužel se stále 
potýkáme s  vykrádáním obsahu červených 
kontejnerů, ať již přes otočný buben kontejneru 
nebo jeho převrácením a  vybráním přes dno. 
V  současné době připravujeme sledování 
problematických stanovišť kontejnerů pomocí 
fotopastí.
upozornění:
Upozorňujeme občany, že elektrozařízení, která 
někdo odloží do  červených kontejnerů, jsou 
majetkem společnosti ASEKOL, a  jejich vybírání 
je považováno za  krádež. V  případě, že uvidíte, 
jak nějaký občan z barevných kontejnerů vybírá 
odpady, je vhodné toto oznámit Městské policii 
na tel.: 603 237 858 nebo 499 320 520.

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

NOVÉ KNIHY K zAPůJČENí
ADAM ROSS: PAN buRÁK, nakl. Plus, 2013
David Pepin svou ženu Alici 
miluje, zároveň už ji ale ne-
může vystát, a tak začne snít 
o  náhodném zásahu shůry, 
který ho milované ženy zba-
ví. Kde se sny stýkají s reali-
tou? A jak do všeho zasáhne 
Pan Burák? 
V  napínavém příběhu 
s  kriminální zápletkou, 
který bravurně pracuje 
s  psychologií a  nezapře inspiraci ve  filmech 
A. Hitchcocka, Adam Ross zachycuje všechny 
odstíny emocí, jež soužití v manželství přináší. 

Přijmeme plavčíka s  platným osvědčením pro 
sezonu 2013 na  Tyršovo koupaliště ve  Dvoře 
Králové n. L. Informace u  p.  Wolfa na  tel.: 
605 233 245 nebo na  e- mailu: tsdvur@tsdvur.cz.

Ing. Miroslav Petrů,  ředitel TSm

Tyršovo koupaliště přijme plavčíka

MěSTSKÁ KNIHOVNA SLAVOJ

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
pronájem nebytového prostoru č. 1 v č. p. 40 
na  náměstí T. G. Masaryka ve  Dvoře Králové 
nad Labem o  rozloze 47,72 m2 za minimální 
cenu 500 Kč/m2/rok – využití jako prodejna 
nebo kancelář. Bližší informace na  odboru 
RIM, tel.: 499 318 116 – Jaroslava Hiltscherová 
nebo na městském webu www.dvurkralove.cz.

Jaroslava Hiltscherová, odbor RIM

Pronájem nebytového prostoru 
na náměstí TGM

VýzVA ČTENÁřůM
V  červenci bude knihovna z  důvodu revize 
knižního fondu a  výměny PVC uzavřena. 
Žádáme všechny její čtenáře o  vypůjčení 
co největšího počtu knih v  měsíci červnu, 
neboť vypůjčená kniha rovná se zrevidovaná 
kniha. Po  celou dobu revize nebudou zasílány 
upomínky. 
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Amido - letecké snímky, s.r.o. 
rozšiřuje svůj tým o obchodníky 
Nabízíme: 
- perspektivní zaměstnání u stabilní společnosti 
- pracovní oblast v okolí místa bydliště 
- pružnou pracovní dobu, samostatnou činnost 
- příležitost uplatnit obchodní nadání a iniciativu 
- nadstandardní platové ohodnocení  
Požadujeme: 
- vysoké pracovní nasazení 
- praxe v přímém prodeji vítána 
- samostatnost, zodpovědnost, vytrvalost 
- velmi dobré komunikační a obchodní schopnosti 
- práce na ŽL, vlastní automobil 
office@amido-leteckesnimky.cz 
Kontakt - 724 773 973, 604 494 224

POJEďTE S NÁMI PO STOPÁCH POCHODu 
SMRTI 

Tradiční, letos již devatenácté  setkání  kaktusářů na akci nazývané „Otevírání 
sezóny“, se uskuteční ve dnech 17.–19. května ve Dvoře Králové nad Labem 
v  prostorách Penzionu Za  vodou. V  pátek a  v  sobotu večer se setkají při 
živé hudbě a  dobrém jídle a  pití kaktusáři nejen z  pořádajícího Klubu 
kaktusářů Dvůr Králové, ale i další pěstitelé kaktusů a sukulentů z celé ČR, 
dále Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Holandska, Francie i  Anglie. 
Sobotní dopoledne je věnováno tradiční velké burze kaktusů, sukulentních 
rostlin, tilandsií, semínek, kaktusářských potřeb a literatury. Protože se jedná 
většinou o  vlastní výpěstky kaktusářů, je výběr nabízených rostlin a  jejich 
kvalita mnohem lepší než nabídka v  supermarketech, a  to i  za  mnohem 
příznivější cenu. Sobotní odpoledne je věnováno přednáškám cestovatelů 
o „kaktusových rájích“ jako je Mexiko, Bolívie, Argentina, apod. V neděli je 
možné navštívit velké sbírky královédvorských kaktusářů.  
Svým rozsahem a  počtem návštěvníků patří tato akce mezi největší v  ČR. 
Mnoho zahraničních kaktusářů zná naše město díky tomuto tradičnímu 
jarnímu setkání. Pro naše členy Klubu kaktusářů to ale také znamená stovky 
hodin dobrovolné a bezplatné práce při přípravě a vlastní organizaci. 
Otevírání sezóny je určeno nejen pro „skalní“ kaktusáře, ale pro všechny 
zájemce o  tyto exotické rostliny. Proto, pokud se chcete přijít kdykoliv 
podívat, budete vítáni! 
Akce je podporována radnicí města a je možné ji uskutečnit i díky finanční 
podpoře města Dvůr Králové nad Labem. 

Jaroslav Srníček, jednatel 

Každým rokem se koná u  památníku obětí v  Choustníkově Hradišti pietní 
shromáždění k  uctění památky vězňů z  koncentračního tábora Gross-Rosen 
(Polsko), kteří byli v  okolních lesích zákeřně ubiti a  postříleni nacistickými 
vojáky. V  tento den se rovněž koná cyklistická jízda po  trase pochodu smrti. 
Letos se koná tento již 11. ročník pravidelné vzpomínkové akce a  5. ročník 
cyklistické jízdy historické paměti z  Gross-Rosen (Polsko) do  Choustníkova 
Hradiště (ČR) v sobotu 18. května. 
Cyklistická trať je dlouhá 104 km a vede přes polskou Rogožnici, Walbrzych, 
Mieroszow a české obce Zdoňov, Adršpach, Chvaleč, Petříkovice u Trutnova 
a Trutnov do Choustníkova Hradiště. K aktivní účasti na této vzpomínkové 
akci a  cyklistické jízdě jsou zvány sportovní cyklistické kluby, občanská 
sdružení, školy a  široká veřejnost. Pietní shromáždění u  památníku obětí 
v Choustníkově Hradišti začíná v 16:00 hod.

Kontaktní spojení a  přihlášky zasílejte nejpozději do  15.05.2013 
na  organizátora cyklistické jízdy: Miroslav Holča, 5. května 110, 549  81 
Meziměstí, tel.: 723  536  992,  e-mail: miroslav.holca@seznam.cz. Všechny 
informace naleznete na adrese: www.klub-pohranici.cz.
Akci pomohlo finančně zajistit také město Dvůr Králové nad Labem. 

Miroslav Holča

Dovolujeme si vás tímto pozvat na Noc kostelů 
2013 ve Dvoře Králové nad Labem a okolí.
Letos se do  Noci kostelů v  našem městě 
zapojuje Římskokatolická farnost (kostel sv. 
Jana Křtitele u  bývalé hasičské zbrojnice), 
Českobratrská církev evangelická (kostel ČCE 
vedle gymnázia) a  Církev československá 
husitská (kostel naproti ZŠ Schulzovy sady). 
Dále bude možnost navštívit kostel sv. Anny v Žirči a kapličku U hotelu pod 
Zvičinou v Dolní Brusnici.
Noc kostelů otevírá možnost oslovit širokou veřejnost. Program otevře 
slavnostní příjezd královny Žofie do kostela sv. Jana Křtitele a potom budou 
následovat zajímavé programy jednotlivých církví s koncerty různého žánru, 
přednáškami o historii kostelů a jejich prohlídkami, dále šermířské vystoupení. 
Bude možnost nahlédnout  blíže na neobvyklá místa, do věže kostela, uklidnit  
duši v kapli, shlédnout výstavu obrazů. V nabídce je i možnost občerstvení  
a popovídání si při nabízených dobrotách - to je jen stručný výčet letošní Noci 
kostelů v našem městě. Podrobné programy v jednotlivých kostelích budou 
uveřejněny na plakátech, webových stránkách města a církví. 
Stěžejním programem v každém kostele je hudební vystoupení, která jsou 
koncipována tak, aby na sebe časově navazovala (viz str. 4 . přílohy KdeCo):
KOSTEL HUSOVA SBORU CČSH: 20:30–21:20 hod. – poezie Jana Skácela  
v podání herců D. Hřebíčka  a K. Francové, 
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE: 21:30–22:30 hod.  – koncert chrámového sboru, 
KOSTEL SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ: 22:30–23:30 hod.   
zpívaná kázání Sváti Karáska – písně evangelického faráře Svatopluka Karáska  
v podání jeho dlouholetého spoluhráče z kapely Pozdravpámbu R. Tvrdíka. 
Tuto akci podpořilo město Dvůr Králové nad Labem.

Zdeněk Bartoš

NOC KOSTELů 2013 proběhne 24. května  

Otevírání kaktusářské sezóny  

placená inzerce
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STřECHA SOS
Opravy
– zatékání – plechování komínů 
– okapů všech – klempířských prvků
PROHLíDKA A OPRAVA IHNED!
Telefon: 603 217 922

KuRzY ANGLICKÉHO JAzYKA

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

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

RODOS V+J Teodoridis s.r.o., Lipnice 143

N A B Í Z Í M E  N O V O U  S L U Ž B U

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ 
VOZIDLA

VČETNĚ INTERIÉRU

ZARUČUJEME VYSOKOU KVALITU.
Po dohodě zdarma vozidlo 

vyzvedneme a dovezeme zpět.

OBJEDNÁVKY
tel.: 739 477 769

Praha

Dvůr Králové 
nad Labem

V AREÁLU 

V LIPNICI

PRODEJ NAFTY
NATURAL 95 a AD BLUE

v nové čerpací stanici v areálu Lipnice 143
Provozní doba: PO-PÁ  6:00 - 17:00, SO 7:00 - 16:00

Dále nabízíme:
• kompletní opravy a pneuservis 
  osobních vozidel
• příprava a zajištění STK
• plnění klimatizací

Vše o nás na www.rodosvj.cz
PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY:

RODOS V+J Teodoridis s.r.o., Lipnice 143

Praha

Dvůr Králové 
nad Labem

Electronic

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

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

V ýKuP KOVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

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

PROVOzOVNA: SLOVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

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

KOVÁřOVO zAHRADNICTVí 
PODHARť

zeleninová a květinová sadba, 
substráty, hnojiva, řezané květiny, 

květinová vazba pro všechny příležitosti a další

 www.kovarovozahradnictvi.cz
Tel. : 605 214 464 – V. KALINOVÁ

Pronajmu garáž v  Podharti, cena dohodou. 
Zájemci volejte po 19. hod na telefon: 
732 710 399.

Dne 14. dubna 2013 v odpoledních hodinách v oblasti Městská Podstráň 
(mezi nádražím a Lipnicí) uletěl papoušek amazoňan oranžovokřídlý 
(venezuelský), slyšící na jméno „Filípek“, částečně mluvící. Je okroužkovaný 
(CZ 12 0075), věk: 11 měsíců. 
Jakékoliv informace sdělte na tel. 774 640 220 nebo 774 640 221. 
Nálezce odměníme. Děkujeme.             majitelé Blanka a Václav Klimešovi

SBD, Kollárova 1429, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
NAbízí  DRužSTEVNí  bYT  1+1

v ul. Nad Parkem 2831, plocha 32 m2.
Cenu nabídněte.

Bližší informace podá a prohlídku bytu zajistí:
M. Černý, tel. 604 794 189, cerny.sbd@dvur.cz.
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774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

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

Prodej menšího RD 3+1 v Žirči u Dvo-
ra Král. n. L. na pěkném slunném mís-
tě s pozemkem 868 m2, rekonstrukce 
nutná, možnost výrazné slevy! !  
DK3056S. CENA: 780.000 Kč 

Na prodej velký dvougenerační RD 
ve Dvoře Králové n.L. - Slovany se 
3 byty a pozemkem 439 m2. Dobrý, 
udržovaný stav, dvě garáže.    
 DK2177s. CENA: 2.090.000  Kč 

Prodej prostorného zd. bytu 3+1 
ve Dvoře Králové n.L. v OV v 2.p., 
plocha 64,35 m2. Jde o původ.stav. 
V ceně linka, sporák, patr. postel.  
DK2176S. CENA: 740.000 Kč 

Prodej bytu 2+1 ve Strži, Dvůr Krá-
lové, OV, panel, původní stav, nová 
okna + balkon, pl. 47 m2. Byt je pro-
storný, ihned volný.  
 DK2187S. CENA: 700.000 Kč 

Prodej menšího RD 1+1 ve Dvoře 
Králové n. L. Domek montovaný, zdě-
né základy. V r. 2005 nová střecha, 
okapy, svody, pův. stav. Poz. 1139 m2. 
DK2152S. CENA: 799.000 Kč 

Prodej bytu 2+kk ve Dvoře Králové n. 
L. v OV, plocha 43 m2. Byt je ve 2NP, 
kompletní rek. 2007. V ceně nová 
kuch. linka se spotřebiči.  
DK3006S. CENA: 790.000 Kč 

Prodej zděného RD na okraji Dvo-
ra Král. n. L.-Sylvárov, 4+1, rek. 
2003. Pozemek 689 m2, u lesa 
na okraji obce s výhledem do kraje. 
DK2144S.  CENA: 1.190.000 Kč 

Prodej pěkného bytu 3+1 ve Dvo-
ře Králové, výborný stav, OV, pl. 
71 m2. Cihla, velká lodžie, klidné 
bydlení, nová kuchyň, 2 patro. 
DK3040S. CENA: 1.120.000 Kč 

Prodej bytu 1+1 ve Dvoře Králové 
n.L. na nábřeží, plocha 44,7 m2. Byt 
v OV, dobrý stav, nová okna, zvý-
šené přízemí, jihozápadní strana. 
DK2150S. CENA: 599.000 Kč 

Na prodej pěkný a slunný byt 1+1 
v Kocléřově, kousek od DK, pl. 52 
m2, výbroný stav, OV, 1.patro, vč. 
nové kuchyňské linky, zahrádka.  
TU2071S. CENA: 330.000 Kč

Prodej dvougener. RD 3+1 a 4+1 
ve Dvoře Král. n. L. v  Podharti, poz. 
593 m2. Dům má spol. vchod ze zahra-
dy. Dům prošel kompl. rekonstrukcí. 
DK3039S. CENA: 2.550.000 Kč

Prodej prostorného bytu 4+1 
ve Dvoře Králové n. L., pl. 69,6 m2. 
Byt je v OV, dobrý stav, nová okna, 
4. patro, panel, výtah, ihned volné.  
DK2168S. CENA: 1.340.000 Kč 
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NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V březnu 2013 se narodilo 
v  našem městě 14 
občánků – 6 chlapců a  8 
děvčat.

             
  Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

ÚMRTí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 28 lidí, z toho bylo 16 dvorských občanů, 
6 mužů a 10 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

JubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti navští-
vili při životních jubileích v  březnu 19 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavi-
lo 5 manželských párů stříbrnou svatbu a 3 páry 
zlatou svatbu a 3 páry svatbu diamantovou.
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 10 no-
vorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

VzPOMíNKA

SVATbY

PODěKOVÁNí

Dne 7. května uplyne pět let, kdy nás opustil 
ve  věku 35 let p.  Radomír Slezák. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Za všechny 
příbuzné a kamarády 

rodina Slezákova

Letos 15. května uplyne rok, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička 
a  prababička Kateřina Kloudová. Společně 
zavzpomínejme. Děkujeme.

rodina Landova a Kloudova

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

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

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 TATO buDOVA – býVALÁ ŠKOLKA?

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

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

Vyplněné soutěžní kupóny 
odevzdávejte do  speciálního boxu 
v  městském informačním centru 
(MIC) na náměstí TGM. 
Losování výherce drobné ceny 
proběhne v MIC  dne 21. května 

Kde stojí tato 
budova?

V  sedmém čísle v  roce  2011  jsem psal o  textilu 
jako o průmyslu, který byl hlavním zdrojem obživy 
ve městě i okolí po mnoho desetiletí. 
Není potřeba  zdůrazňovat, že za  posledních 
dvacet let došlo k  obrovské redukci tohoto 
oboru.  Závody se postupně uzavřely, z mnohých 
jsou „brownfieldy“, některé jsou srovnány se 
zemí. Ale jsou takové, které slouží nové výrobě, 
obchodu  či skladování. To platí i o Tibě, jednom 
z  dříve největších textilních podniků v  zemi. 
Při rekonstrukci či likvidaci fabrik  se opravdu 
jen zřídka bral ohled na  zachování historických 
materiálů a artefaktů.  
Rozhodl jsem se zachránit co bylo možné, 
především z  posledních let. Ve  většině závodů 
jsem stihl pořídit fotografickou dokumentaci. 
Během své činnosti jsem se potkal s  mladými 
nadšenci  z oblasti Berouna. Tito lidé mají zájem 
nejen o  historii bývalé fabriky Tiba v  Berouně  
(podstatná část už byla  zbourána), ale zajímají 
se obecně o celý textil, jakožto jeden z bývalých 
důležitých průmyslových oborů této země. 
V září 2012 uveřejnil týdeník „5+2“ výzvu Muzea 
Podkrkonoší v  Trutnově  ke  shromažďování 
předmětů a  dokumentů z  textilního průmyslu 
na  Trutnovsku, a  to včetně Tiby. To mě nabilo 
novou energií, protože si myslím, že předměty 
z  Tiby patří k  nám nebo do  Textilního muzea, 
jehož hlavní fond tvoří sbírka p. Stadlera ze Dvora.
Při mé činnosti mi pomáhá několik  místních 
ochotných bývalých tibáků. Našim cílem není založit 
zatím žádnou registrovanou organizaci, tak si říkáme  
Skupina přátel historie textilu. Občas se scházíme 
a hledáme další možné zdroje dokumentace. 
Čas bohužel ubíhá velmi rychle, artefakty či 
písemnosti  neodvratně mizí ve  sběrnách či 
v  popelnicích, pamětníci odcházejí a  odnášejí 
si své vzpomínky do  nenávratna. Proto tímto 
prosíme všechny, kdo můžete poskytnout cokoliv 
ve vztahu k Tibě nebo obecně textilu, abyste tak 
učinili.  
Naše snažení nemíří v  soukromý prospěch, 
cítíme odpovědnost pamětníků minulost popsat 
a předat  muzeu, které  materiály jistě využije.
Pokud by se mezi vámi našel někdo, kdo by měl 
zájem naší skupině aktivně pomoci, budete 
srdečně vítáni. Kontaktovat mě můžete na  tel.: 
602 245 012, e-mail: jiranku@mkinet.cz.

Ing. Josef Jiránek

Vážení věrní soutěžící, 
náhodní čtenáři, 
děkuji za  zaslané návrhy na  soutěžní křížovky 
či foto-hádanky, ráda je využiji v  následujících 
číslech. Zároveň se těším na  další příspěvky 
do této rubriky. 
Moc mě těší, že aktuální soutěžní fotka může 
zároveň pomoci při sběru materiálů do  muzejní 
sbírky. Více se dočtete níže v textu o historii textilu.

SOuTěžNí OTÁzKA zNí:
Na  fotce je budova bývalé školky. Napište, 
kde tato budova stojí. 

Případné vaše připomínky k této rubrice, návrhy 
a  náměty zasílejte na  email: noviny@mudk.cz 
nebo můžete přijít osobně do kanceláře redakce 
novin, která se nachází v budově MěÚ.

Ing. Kateřina Sekyrková
 šéfredaktorka

HISTORIE TExTILu –  
SběR MATERIÁLů 
DO MuzEJNí SbíRKY

Děkuji přátelům a spoluobčanům města za ústně 
i  písemně projevená blahopřání k  mým 80. 
narozeninám, zástupcům města Dvůr Králové n. 
L. – paní starostce Mgr. Editě Vaňkové, Mgr. Dušanu 

V měsíci březnu uzavřeli v obci Kuks sňatek tito 
snoubenci: Jiří Pešta a Klára Křížová – 02.03.2013.
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Zvu tímto na  bývalé zaměstnance firmy 
Dietfurt, s. r. o., na setkání, které se bude konat 
18. května 2013 v  18:00 hod. v  restauraci 
Hankův dům (zadní salonek). Účast přislíbil 
pan Simoni. Prosím potvrďte účast na  e-mail: 
vesela.sraz@seznam.cz, tel.: 605 286 590.      -kv-

Kubicovi a Ing. Kateřině Sekyrkové za květinu, dárek 
a fotografie. Potěšilo mne to. Zároveň mi dovolte, 
abych touto cestou poblahopřál současnému 
kronikáři panu Václavu Bartoškovi k  ocenění, 
jakého se mu dostalo na  odborném workshopu 
v Praze za jím vypracovanou kroniku roku 2010.

Pavel Janoušek, bývalý kronikář

Dovolte mi, abych prostřednictvím vašich novin 
vyjádřila upřímné poděkování vedení města 
za  krásnou gratulaci a  pěkné dárky k  mým 
devadesátým narozeninám,  které pro mě byly 
milým překvapením. Velmi si vážím toho, že 
město nezapomíná na  své starší spoluobčany. 
Mnohokráte také děkuji paní Lence Fléglové, 
která mne právě v den mých narozenin navštívila  
a vše mi osobně předala. Její návštěva mě velmi 
potěšila, bylo od ní moc milé, že mi věnovala svůj 
čas. Ještě jednou za vše mnohokráte děkuji.

Se srdečným pozdravem Zdena Lipavská

Dovolte nám, abychom  touto cestou poděkovali 
za  pěkné a  důstojné provedení svatebního 
obřadu k naší diamantové svatbě, který byl pro 
nás 23.03.2013 uspořádán. Před šedesáti lety, 
dne 21.03.1953, jsme si řekli své „ano“. Moc nás 
potěšilo, že jsme si tento významný den mohli 
připomenout na stejném místě.

Jaroslava a Robert Klikošovi

Za  ZO ČSV Dvůr Králové nad Labem bych 
ráda poděkovala Obecnímu úřadu Zábřezí 
za  poskytnutí prostor pro konání „Vítání jara 
u Soprů“, manželům Soprovým ze Zábřezí a všem 
ostatním, kteří se podíleli na  této akci, včetně 
našich polských přátel z Jelenie Góry.

Jaroslava Hrdinová
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AKADEMIE zŠ SCHuLzOVY SADY: KONEČNě JARO! Průkaz chodce pro žáky zŠ 
a Praktické školy Dvůr Král. n L.

žáci zŠ Strž bojovali na florbalovém mistrovství

Ve  čtvrtek 11. dubna se konala v  Hankově domě 
akademie ZŠ Schulzovy sady nazvaná Oživlá 
louka. 
Žáci se na  ni pilně řadu týdnů připravovali 
a  pilně nacvičovali. A  výsledek jejich snažení?  
I  přes deštivé počasí se na  naší rozkvetlé louce 
hemžilo plno hmyzu – mravenci, včelky, berušky 
a  jiná havěť. Ti všichni navodili jarní náladu. Sál 
roztleskali včelí medvídci, malé včelky, žabky 
a  mravenci, ale také malí kouzelníci, hasiči 
zachraňující kočku ze stromu i  babičky tančící 
v  rytmu charlestonu. S  třídami cestovního 
ruchu jsme projeli svět od Francie po Japonsko. 
Své pěvecké umění předvedl školní sboráček 
i  sólisté. Bouřlivé ovace sklidili i  obvykle přísní, 
ale tentokrát roztančení učitelé – čmeláci. Malí 
i  velcí účinkující si svá vystoupení opravdu užili 
a připravili příjemné chvíle i všem divákům v sále 
Hankova domu.

Mgr. Alena Dušková 
zástupkyně  ředitele

Stává se již tradicí, že královédvorští učitelé slaví 
svůj svátek 28. března, výročí narození učitele 
národů - J. A. Komenského, všichni společně. Akci 
každoročně připravuje SŠIS v  čele s  ředitelem 
Mgr. Petrem Vojtěchem pod záštitou města Dvůr 
Králové nad Labem. Také letos se sešli všichni 
pedagogičtí pracovníci našeho města v  aule 
na nábřeží ke společné oslavě. 
Kulturní program zajistila místní ZUŠ a  ZŠ 
Podharť. Představily se formace nejmladších 
a  nejstarších mažoretek, taneční vystoupení, 
pěvecký sbor Carpe Diem,  hudební skupina 
Elbereth a taneční kroužek ZŠ Podharť. 
Přítomné pozdravili ředitel SŠIS Mgr. Petr Vojtěch, 
starostka města Mgr.  Edita Vaňková a  radní 
Královéhradeckého kraje pro oblast školství 
Mgr.  Táňa Šormová. Další částí večera provedla 
účastníky kapela Čvajmajs, která hrála k  tanci 
i poslechu. 
Slavnostní večer se velmi vydařil. V aule se sešlo 
hned několik učitelských generací. Bylo to setkání 
příjemné. Za jeho zprostředkování děkujeme!

Mgr. Pavlína Špatenková
ZŠ Schulzovy sady

Pro naše žáky jsou připravena čtyři setkání 
na  téma dopravní výchovy v  DDM Jednička, 
po  jejichž úspěšném absolvování žáci získají 
Průkaz chodce. První setkání se uskutečnilo 
v úterý 9. dubna. Žáci se v DDM Jednička setkali 
se slečnou Kristýnou Mitiskovou a  kamarádem 
Dopraváčkem. Po úvodním přivítání žáci vybrali 
Dopraváčkovi oblečení a naučili se umístit na něj 
reflexní prvky tak, aby byl Dopraváček chráněn 
v  silničním provozu. Seznámili se s  dopravními 
značkami důležitými pro chodce. 
Tímto dopravním programem pokračujeme 
ve  spolupráci s  DDM Jednička, kterou jsme 
navázali při realizaci loňského projektu 
„Na  zelenou – Ve  Dvoře Králové nad Labem 
bezpečně do školy i ze školy“. 

Mgr. Jana Vojtěchová
koordinátorka  projektu

V  letošním školním roce se žáci čtvrtého a  pátého 
ročníku zúčastnili Poháru České florbalové unie 
(PFbU). Dívky obsadily čtvrté místo v  našem 
kraji a  chlapci krajské kolo vyhráli a  postoupili 
do eliminačního turnaje. 
Eliminační turnaj je rozdělen do  dvou oblastí: 
východ (vítězové krajských kol z  Moravy 
a vítězové z Královéhradeckého a Pardubického 
kraje) a  západ (vítězové krajských kol z  Čech). 
Naše část turnaje se odehrála ve  středu 20. 
března v Olomouci a zúčastnilo se jí celkem osm 
týmů rozdělených do dvou skupin. 
V  bojích ve  skupině jsme v  prvním zápase 
zvítězili, ve  druhém zápase remizovali s  Devils 
Zlín a  prohráli s  Opavou. Již v  zápasech 
ve  skupině se ukázalo, že bude rozhodovat 
bojovnost a  týmový duch nad individuálními 
schopnostmi jednotlivců. Třetí místo ve skupině 
nás poslalo do čtvrtfinále proti družstvu z Brna, 
ve  vyrovnaném zápase se štěstí přiklonilo 
nakonec na  naši stranu a  postoupili jsme 
do  semifinále. Tam na  nás čekal tým Devils 
Zlín. Po remíze ve skupině se dal opět očekávat 

vyrovnaný souboj, ale bohužel si náš brankař 
vybral slabší chvilku a inkasoval několik laciných 
gólů, které nás zlomily, a  nakonec jsme celkem 
jasně prohráli. Zatím nebylo nic ztraceno, protože 
do finálového turnaje postupovali první tři týmy. 
Stačilo zvítězit v  zápase o  třetí místo s  Opavou. 
Zápas to byl vyrovnaný, skóre se přelévalo 
z jedné strany na druhou. Po vypršení hrací doby 
se zastavilo na stavu 6:6 a rozhodovaly nájezdy. 
Soupeř proměnil čtyři (my pouze tři) a  radoval 
se z postupu. Na nás zbylo celkové čtvrté místo 
v  turnaji. V  konečném pořadí to znamená, že 
v České republice jsme se umístili na 7.–8. místě, 
což je velkým úspěchem žáků naší školy.
Na  závěr bych chtěl pochválit všechny hráče 
našeho družstva, zejména Josefa Vognara 
a  Víta Vejnara, kteří bojovali pro tým a  makali 
do posledních sil.
Sestava družstva: Jiří Blažek, Michal Havran, 
Šimon Teuber, Vilém Podzimek, Filip Rejl, Vít 
Vejnar, Josef Vognar.

Mgr. Vratislav Kacetl 
třídní učitel 7. A, ZŠ Strž

Měsíc březen se stal pro žáky Základní školy 
a  Praktické školy ve  Dvoře Králové nad Labem 
velice úspěšným. Zaznamenali jsme úspěchy 
na poli výtvarném i sportovním.
Velmi cenné je pro nás 1. místo v kategorii Objekty 
v mezinárodní výtvarné soutěži „zvíře není věc“. 
Tuto soutěž již devátým rokem vyhlašuje kulturní 
zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 
ve  spolupráci se zoologickou zahradou Dvůr 
Králové nad Labem. Do soutěže letos přišlo 706 
prací ze 44 škol, včetně ZUŠ z celé republiky. Není 
lehké uspět v takovéto konkurenci. O to víc nás 
těší, že se nám to podařilo. Žáci III. třídy vytvořili 
papírovou plastiku papouška ara, kterého 
pojmenovali Káťa. Práce to byla náročná, ale 
s nadšením všech zúčastněných vznikl papoušek 
téměř jako živý. Předání cen vítězům proběhlo při 
slavnostní vernisáži oceněných výtvarných děl 
ve čtvrtek 18. dubna 2013 od 16:00 hodin v Galerii 
Zdeňka Buriana v zoo Dvůr Králové n. L. 
Chtěli bychom také poděkovat společnosti 
KRPA PAPER za  poskytnutí sponzorského daru 
ve  formě papíru a  čtvrtek, díky nimž mohou 
výtvarná díla našich žáků vznikat.
Druhým úspěchem, tentokrát na  sportovním 
poli, je 3. místo v  xVI. ročníku Velikonočního 
turnaje malotřídních škol ve  vybíjené, který 

pořádá ZŠ a  MŠ Malšova Lhota Hradec Králové. 
Turnaje se zúčastnilo 10 týmů, z nichž většina je 
pravidelnými účastníky. Soupeři byli opravdu 
kvalitní, boje byly urputné (ale vždy fair play) 
a často rozhodovalo i pověstné sportovní štěstí. 

O to víc nás těší sportovní úspěch našich žáků.
Vítězům obou soutěží gratulujeme, děkujeme 
jim za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme 
úspěchy v dalších činnostech.

Mgr. Kateřina Píšová, třídní učitelka

Společná oslava Dne učitelů

ÚSPěCHY žÁKů zÁKLADNí ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY DVůR KRÁLOVÉ NAD LAbEM

Žáci 3. třídy ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem se svým vítězným dílem – papouškem Káťou. Foto: J. Píšová

Dechberoucí byly na akademii mimo jiné i masky  – 
žabičky patřily k těm nejvýraznějším.           Foto. T. Nosek
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SKAuTSKÉ STřEDISKO HLÁSí: Svátek „božího Těla“ zpět na ná-
městí

Přivítejte s námi zpěv ptáků!

Taneční soutěž DVORSKÁ JEDNIČKA 2013

Přijďte se s  námi zaposlouchat do  zvuků 
probouzející se přírody v okolí Dvora Králové při 
„Vítání ptačího zpěvu“. Zájemci se mohou sejít 
v neděli 5. května v 06:30 hod. na okraji Hrubých 
luk pod Žižkovem. Vycházku nenáročným 
terénem zvládnou i  děti, délka trasy přibližně 
3 km. Na  setkání se těší a  další informace 
ochotně sdělí organizátoři: Kamil Čihák (ČSO), 
mobil 734 307 542, a dr. Dobroruková, vedoucí 
klubu Natura při místním gymnáziu. 
Další informace na adrese: www.birdlife.cz.

Kamil Čihák

V  neděli 2. června 2013 se po  mši (od  9:30 
hod.) v  kostele sv. Jana Křtitele uskuteční 
na  zrekonstruovaném náměstí TGM ve  Dvoře 
Králové nad Labem eucharistický průvod – 
Slavnost Těla a Krve Páně – lidově zvaného „Boží 
Tělo“. Na  náměstí se tak po  osmi letech vrací 
slavnost uskutečněná zde naposledy v roce 2005.
Tato náboženská slavnost má původ 
ve  středověku, kdy byla v  roce 1264 
zavedena papežem Urbanem IV. Po  odmlčení 
způsobeném komunistickým zákazem byla 
tato tradice obnovena po  sametové revoluci 
a u nás probíhala střídavě v místech jednotlivých 
kostelů spadajících pod zdejší děkanství.
Věřící v slavnostním průvodu s eucharistií vyjdou 
z kostela ke čtyřem venkovním oltářům. 
U každého probíhá adorace a krátká pobožnost, 
při které je čten úryvek evangelia a  přítomní 
se mmj. modlí za  město, úrodu, odvrácení 
válek, hladu a  přírodních pohrom.  Po  letech 
tak tedy uvidíme to, na  co byli naši předkové 
každoročně zvyklí. 
Organizátoři se omlouvají řidičům za minimální 
dopravní omezení kolem 10:30 hod. způsobené 
přechodem průvodu od kostela Palackého ulicí 
na náměstí.

JUDr. Josef Pojezdný

Blíží se svátek sv. Floriána (Květoslava), patrona 
profesí související s  ohněm. V  návaznosti 
na oslavy svátku sv. Floriána se bude již tradičně 
konat den otevřených dveří stanic Hasičského 
záchranného sboru Královéhradeckého kraje, 
letos s výjimkou stanice v Jaroměři.
Na požární stanici ve Dvoře Králové nad Labem 
se dveře otevřou všem ve  dnech 5.–6. května 
(neděle a pondělí) vždy od 9:00 do 16:00 hodin. 
Děti i dospělí si budou moci osobně prohlédnout 
(i  prolézt) moderní i  historickou hasičskou 
techniku a stát se alespoň na chvíli hasičem.

npor. Bc. Jaromír Brdička 
velitel stanice ve Dvoře Králové nad Labem 

Tímto se omlouváme sboru žirečských 
dobrovolných hasičů, který nebyl součástí  
seznamu zasahujících sborů u  požáru v  Žirči 
(NKR č. 3/2013). Vycházeli jsme při jeho zveřejnění 
z  informací Hasičského záchranného sboru 
Královéhradeckého kraje (www.hzshk.cz), kde 
nejsou uvedeni.  
 Ing. Kateřina Sekyrková

Den otevřených dveří u hasičů

Již devátým rokem se o  druhém dubnovém 
víkendu sjeli do  Hankova domu tanečníci 
z  různých koutů České republiky, aby zde 
poměřili síly v  tanečních formacích i  sólových 
choreografiích. Rekordních více než dva tisíce dětí 
a  mládeže přijelo soutěžit o  co nejlepší umístění 
ve své kategorii. Přes jedenáct set diváků sledovalo 
soutěžní představení nejmenších pětiletých dětí 
až po choreografie dospělých tanečníků.  

Soutěžilo se opět v  různých formách tance. 
Zatímco v sobotu se Hankův dům otřásal rytmy 
disca a  street dance, neděle byla ve  znamení 
orientálních tanců a mažoretek.  
Někteří odjížděli s vítězným úsměvem, jiní možná 
zklamáni neúspěchem, přesto všechny spojovala 
nezapomenutelná atmosféra, která tento ročník 
charakterizuje. Nad zjevnou rivalitou zejména 
dospělých vedoucích převládla spontánnost 
všech malých i velkých tanečníků, kteří bez rozdílů 
společně tančili v  přestávkách před vyhlášením 
výsledků. V tyto okamžiky tančili pro radost, ne 

pro vítězství, a  vytvořili tak neopakovatelnou 
atmosféru a  nezapomenutelný zážitek i  pro 
organizátory.  Příští rok je před námi jubilejní 
desátý ročník a já pevně věřím, že ta neobyčejně 
obyčejná radost z  pohybu v  dětech zůstane 
a  nebude zadupaná pouze touhou po  vítězství 
a úspěchu.
Nemohu samozřejmě zapomenout 
na  poděkování všem, bez kterých by nebylo 
možné akci, jakou Dvorská Jednička je, 
zorganizovat. Moc děkujeme kolektivu Hankova 
domu, zvláště technickému personálu včetně 
profesionálního osvětlovače, kteří odvedli svou 
práci na  jedničku – díky chlapi! Zapomenout 
rozhodně nemůžeme ani na  pomoc ze 
strany dvorského gymnázia a  sokolovny 
za  ochotu a  bezproblémové propůjčení 
prostor tělocvičen. Za  věcné ceny pro sólová 
vystoupení i  za  organizační pomoc patří naše 
díky Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem 
a  rovněž zoologické zahradě, která pro taneční 
kolektivy poskytla slevu na vstupném.  
Ale největší díky patří všem pomocníkům, 
kteří obětovali svůj volný čas a  pomáhali jak 
s přípravou, tak se samotnou organizací soutěže, 
a  pro které je jedinou odměnou slovo děkuji. 
A  to patří Veronice Šebkové, Petře Zivrové, 
Kristýně Kuhnové, Verče Kamenické, Veronice 
Málkové, Davidu Cermanovi, Áje Huškové, Lence 
Rydlové, Terce Dobiášové, Marušce Krupičkové, 
Lukáši Blažejovi, Jirkovi Rejlovi, Martinu Šnytrovi, 
Kristýně Kadlecové a Květě Sandulové.
Všem tanečníkům přejeme mnoho úspěchů 
i  na  dalších soutěžích, všem pomocníkům 
ještě jednou moc děkujeme a  se všemi, kteří 
se chystají na  příští ročník Dvorské Jedničky, se 
těšíme na viděnou!

Sylvie Černotová , DiS, DDM Jednička
Foto:  Ondřej Černota

O  druhém dubnovém víkendu se v  našem 
městě uskutečnil druhý ročník skautské hry  
„Mafia 2013“. Do  královédvorského podsvětí se 
sjelo na  30 účastníků z  Vrchlabí, Hostinného, 
České Skalice, Lomnice n. P. a z Olomouce, aby zde 
reprezentovali jednotlivé klany.
Od  pátečního večera se tak v  ulicích města 
pohybovaly nenápadné skupinky skautských 
mafiánů, které získávaly informace a plnily úkoly 
od Mozku Mafie. Čekalo je doručování záhadných 
balíčků, přestřelky v  parku, ochrana důležitých 
osob, závody mezi telefonními budkami 
a  obchodování s  lukrativním zbožím. Mezi 
velké úkoly patřil mafiánský pohřeb, vykradení 
banky či ruská ruleta ve  večerním kasinu. Akce 

byla částečně zaměřena 
na podporu prevence vůči 
negativním vlivům, a  tak 
se účastníci dotkli i  témat 
jako je obchod s  drogami 
a pančovaným alkoholem, 
či úplatkářství. 
Nadvládu nad místním 
podsvětím nakonec 
s  těsnou převahou získal klan Rizottini 
namíchaný z  hráčů z  České Skalice, Lomnice 
n. P.  a  Dvora Králové. Dokáže si však svou 
pozici obhájit, až se napřesrok královédvorské 
podsvětí opět probudí? 

Pavel Lhoták

Hankův dům – městské kulturní zařízení (MKZ) – 
stále přijímá chlapce a dívky do dvou tanečních 
kurzů, které se uskuteční od 31. 08. 2013. Kurzovné 
za  15 lekcí činí 1.300 Kč.  Přihlášky přijímáme 
v předprodeji vstupenek v Hankově domě nebo 
elektronicky na adrese info@hankuv-dum.cz.

Zuzana Čermáková, ředitelka MKZ 

Přihlášky do tanečních 2013
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Kurzy sebeobrany pod vedením  
Self defence teamu MPDK  

Trampolínová sezóna je v plném proudu
Skokané na trampolíně Sokola Dvůr Králové nad 
Labem zahájili další závodní sezonu. Prvním byl 
závod o  skokana Liberce. Tohoto závodu se 
zúčastnilo 11 našich závodníků, kteří dosáhli 
dobrých výsledků. Nejlepšího umístění dosáhl 
v kategorii r. 2004–2005 Erik Motal, a to 2. místo. 
V  kategorii dívky r. 2002–2003 byla na  9. místě 
Barbora Vosáhlová, ve  stejné věkové kategorii 
chlapců si odvezl stříbrnou medaili Petr Novák. 
V kategorii dívky r. 2000-2001 vyskákala 3. místo 
Michala Seidenglancová, ve  stejné kategorii 
chlapců zvítězil Josef Drtina. 
Poté následoval již start dalšího ročníku 
Českého a  žákovského poháru, který se 
konal 6. dubna v  Liberci. Mezi 80 závodníky 
z  celé ČR bylo šest z  našeho oddílu. Nejlépe 
zaskákala P.  Rychterová, která obsadila 
v kategorii žen 4. místo. Další naše závodnice 
se umístily takto: M. Seidenglancová 29.,  
B. Vosáhlová 37., A. Vodehnalová 39. a   
A. Trníková na 40. místě.
V  kategorii mužů obsadil J. Drtina 9. místo. 
V  synchronních dvojicích žen se na  11. příčce 
umístila při svém prvním startu dvojice 
Seidenglancová-Vodehnalová. V  žákovském 
poháru dosáhl na  medailovou – bronzovou 
pozici J. Drtina. Umístění P. Rychterové a J. Drtiny 
ve výše uvedeném závodě zajistila těmto našim 
členům účast na mistrovství republiky.
Jen o týden později, 14. dubna, se v Litoměřicích 
konal již 22. ročník závodu o Litoměřický kalich. 
Z  10 našich závodníků předvedl nejlepší výkon 
Erik Motal, který v  kategorii žáků r. 2004–2005 
zvítězil. V  nejvíce obsazené kategorii žákyň 
2002-2003 obsadily B. Vosáhlová 10. místo, 
A. Vodehnalová 12. pozici, A. Trníková 13.,  

A. Hulíková 17., N. Jiranová 18. a  M. Hrnčířová 
21. místo. Ve  stejné kategorii chlapců skončil 
P.  Novák na  8. místě. V  kategorii r. 2000–2001 
dívky se umístila M. Seidenglancová na 8. pozici. 
V žácích získal stříbrnou medaili J. Drtina.
Naše závodníky čekají ještě dva závody Českého 
poháru, Přebor Čech a  8. června Český závod 
věkových skupin, který se koná na domácí půdě  
– v hale ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem. 
Přijďte domácí skokany povzbudit!

Jaromír Bek, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

S  přicházejícím jarem začala sokolům závodní 
sezóna. Naši závodníci již absolvovali šest závodů, 
ve kterých se jim velmi dařilo. 
24. března se zúčastnilo 20 závodníků Sokola 
Dvůr Králové n. L. gymnastického závodu 
O  Trautenberkův korbel, který každoročně 
pořádá gymnastický oddíl Loko Trutnov.
Naši závodníci se v  závodu neztratili, povedlo 
se jim vybojovat 7 medailí. Zlaté medaile získali 
N. Drápalíková, K. Holubcová a O. Rausa, stříbro  
S. Erbenová a E. Špatenková a bronz O. Schreiber. 
Tento závod prověřil závodníky před župním 
přeborem ve  sportovní gymnastice, kde budou 
bojovat o  postup do  přeboru ČOS v  sokolské 
všestrannosti.
Devět našich závodníků startovalo 27. března 
na  Jaroměřském klokanovi, závodu ve  skoku 
vysokém. Děvčata zaznamenala tři prvenství. 
V  nejmladší kategorii zvítězila výkonem 110 cm 
Karolína Vognarová, v  mladších žákyních 
byla první Tereza Hulíková výkonem 126 cm 
a  v  kategorii starších žákyň kralovala Vanessa 
Godárová, která podala výkon 150 cm. Stříbrnou 
medaili získala mladší žákyně Monika Fišerová, 
když skončila výkonem 126 cm druhá na pokusy 
a bronz přidal teprve devítiletý Ondra Schreiber, 
který skončil výkonem 110 cm třetí na pokusy.
Naše nejmladší gymnastky změřily síly 
na župním gymnastickém přeboru v Jaroměři. 
Zde Kateřina Holubcová získala stříbro,  Nikola 

Bujárková bronz a  Nela Šedivá svou kategorii 
vyhrála. Sokolkám se dařilo ve  šplhu. Nikola 
Bujárková s Kateřinou Kubíčkovou vyhrály, Adéla 
Rutrlová, Barbora Hysková a  Barbora Síbrová 
byly stříbrné a  Josefína Šturmová s  Kateřinou 
Kubíčkovou skončily na 3. místě.
Dalším závodem byl běh Safari, kde měl Sokol 
5 zástupců. Mezi mladšími žákyněmi skončila 
Jana Špatenková na 2. místě, Ondřej Vítek vyhrál 
kategorii mladších žáků a Matěj Poličanský získal 
bronz. V  kategorii starších žáků zvítězil Matěj 
Šturm.
Naši běžci se zúčastnili i  přeboru České obce 
sokolské v  přespolním běhu, který se konal 
v  sobotu 13. dubna v  Jaroměři. Ani na  něm se 
královédvorští neztratili. V  nejmladší kategorii 
vybojovala titul přebornice ČOS Kateřina 
Holubcová a 3. místo přidala Kateřina Kubíčková. 
Mezi nejmladšími žáky skončil na 3. místě Jakub 
Grus. V  kategorii přípravky II. získala 2. místo 
Karolína Vognarová a Ondřej Vítek. Rovněž mladší 
žákyně Jana Holubcová a starší žák Matěj Šturm 
byli stříbrní. Ve  vloženém závodě předškolních 
dětí skončil Péťa Holubec na 2. místě.
Nyní již čekají závodníky boje o  postup 
do přeboru ČOS v sokolské všestrannosti a krajské 
atletické soutěže.

Mgr. Pavlína Špatenková
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

SOKOLOVÉ zÁVODí V GYMNASTICE I ATLETICE

Instruktoři sebeobrany SDTMPDK uspořádali 
v  rámci prevence kriminality v  měsíci dubnu 
několik akcí, kterých se účastnila široká veřejnost. 
Na  přelomu měsíce se konal velikonoční 
seminář sebeobrany, kde se účastníci učili 
základní dovednosti systému PRO Defence 
IAODG a  instruktoři jim ukázali sebeobranné 
techniky za  pomoci účinného obranného 
prostředku yawara.  
Dne 17. dubna byl zahájen nový kurz 
sebeobrany pro veřejnost (9 lekcí po 1,5 hod.). 
Pravidelná výuka probíhá každou středu 
od  18:00 do  19:30 hod. v  našich pronajatých 
prostorách – Erbenova 2355 (bývalé Fitcentrum 
u  OKay elektro). Zájemci o  kurz se mohou 
průběžně přihlašovat během výuky. 
Další akce pro veřejnost se uskutečnila  
20. dubna – Seminář sebeobrany s  použitím 
teleskopického obušku. Teleskopický 
obušek je velmi rozšířený a  v  rukách laika 
nebezpečný obranný prostředek. Každý majitel 
teleskopického obušku si musí uvědomit, že 
může při špatném zacházení velmi rychle těžce 
ublížit jak sobě, tak útočníkovi. Instruktoři tento 
seminář určitě pro veřejnost znovu zopakují.
Na  sobotu 25. května připravují instruktoři 
P.  Karban  a  J. Štípek sobotní seminář 
sebeobrany pro ženy. Tohoto semináře se 
mohou účastnit všechny dívky a ženy od 15 let. 
Instruktoři předvedou jednoduché techniky 
s použitím minimální síly s maximálním účinkem, 
práci s obrannými prostředky jako yawara, slzný 
sprej, paralyzér apod. Na  závěr si budou moci 
účastnice vyzkoušet své reakce na  oblecích 
BLACK MAN a  instruktoři jim předají certifikát 
o účasti a dárek – slzný sprej.

Petr Karban, www.sdtmpdk.estranky.cz

závod žen celkově vyhrála Táňa Metelková, 
TJ Sokol Hradec Králové (kategorie do  35 let) 
časem 40:52. Druhá byla Denisa Kozáková, 
Hvězda Pardubice, 43:37 a  třetí Jana Pechková, 
Maratonstav Úpice, 43:59. V kategorii nad 35 let 
byla druhá Dagmar Rychnovská z místní TJ Dvůr 
Králové nad Labem (TJ DKNL) v čase 49:44. 
Součástí Běhu Safari byly také vložené závody 
pro starší a  mladší žáky a  žákyně na  1000 m 
a  2000 m. V  kategorii mladších žákyň zvítězila 
v  běhu na  1000 m Lucie Petráčková z  TJ DKNL, 
4:02,4 před Janou Špatenkovou ze Sokola Dvůr 
Králové, 4:07,5 a  Šárkou Komedovou z  TJ DKNL, 
4:15,4. V kategorii mladších žáků zvítězil v běhu 
na 1000 m Ondřej Vítek ze Sokola Dvůr Králové, 
3:54,4 před Robertem Hurdálkem z  Lokomotivy 
Trutnov, 3:56,9 a Matějem Poličanským, ze Sokola 
Dvůr Králové, 4:01,7. V  kategorii starších žákyň 
zvítězila na  trati 2000 m Veronika Scholzeová 
z  Lokomotivy Trutnov, 8:22,7 před Pavlou 
Kábrtovou, 8:30,0 z Atletiky Rtyně v Podkrkonoší 
a  Viki Ernestovou z  Lokomotivy Trutnov, 8:31,0. 
Kategorii starších žáků vyhrál běh na  2000 m 
Matěj Šturm ze Sokola Dvůr Králové, 7:40,9 před 
Matějem Tomíčkem z  Bílé Třemešné, 7:43,9 
a Josefem Provazníkem z TJ DKNL 7:46,9. 

Václav Bartoška

Pokračování ze str. 1

běH SAFARI 2013 - VýSLEDKY

    Foto. J. Jiráček
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Dobrou náladu a  jaro do  Dvora Králové přivezl dne 11. dubna známý ilustrátor Jiří 
Slíva, který slavnostně zahájil výstavu svých grafik v galerii O. Gutfreunda v budově 
ZUŠ. Ještě před zahájením vernisáže autor sám provedl výstavou žáky ZUŠ výtvarné-
ho oboru a seznámil je se svým dílem.  Foto: K. Sekyrková

Malé kuchařky z tanečního kroužku při ZŠ Podharť zpestřily oslavu Dne učitelů, která se 
konala 28. března v sále SŠIS Dvůr Králové nad Labem. Více  informací o této akci najdete 
na str. 9. Foto: P. Špatenková

Adolf Dudek (vpravo ve žlutém dresu) ilustroval více než 120 dětských knížek. Ve středu 
17. dubna se také pokusil naučit v  městské knihovně Slavoj kreslit žáky 7. tříd ZŠ Podharť 
a žáčky 2. třídy ZŠ Strž. Jeho vtipné podání výuky kreslení se jistě vrylo do paměti nejen 
dětí, ale také jejich učitelů. Foto: K. Sekyrková

Dne 10. dubna byly předány ceny Osobnost města roku 2012 – více na str. 1 a 2. Zleva: 
Místostarosta Jan Bém, starostka Mgr.  Edita Vaňková, Ing.  Oldřich Voňka, Ondřej 
Hajnyš, Paní Jonová (cena pro Miloše Jona in memoriam), pan Frieda (za svého syna 
Jana Friedu) a Mgr. Dušan Kubica. Foto: Ing. K. Sekyrková

František Kalenský předal uznávanému houslistovi Pavlu Šporclovi při příležitosti jeho 
dubnového koncertu v Hankově domě své dílo „Pocta Pavlu Šporclovi“. 
 Foto: V. Bartoška

V Galerii Zdeňka Buriana v zoo Dvůr Králové nad Labem proběhla ve čtvrtek 18. dub-
na slavnostní vernisáž a  předání cen soutěže Zvíře není věc. Na  fotografiii přebírá 
cenu z  rukou paní starostky Barbora Heřmanová. Výsledky soutěže jsou zveřejněny 
na stránkách Hankova domu: www.hankuv-dum.cz Foto: V. Bartoška

Při vyhlašování ceny Sportovec roku 2012 Královéhradeckého kraje byl v  hradeckém 
Aldisu oceněn také Ing.  Oldřich Voňka (zcela vpravo) jako zasloužilý funkcionář 
a  osobnost krajského atletického svazu. Oceněn byl také Zdeněk Fiala z  TJ Sokol Bílá 
Třemešná (první zleva). Foto: J. Studený

Vítězný klan Rizottini. V dubnu vtrhla do královédvorských ulic v rámci skautské hry 
MAFIE. Skupinky skautských mafiánů plnily úkoly od Mozku mafie. Více o této hře čtěte 
na str. 10. Foto:  P. Lhoták


