
Ilustrace na měsíc září – Nikola Hrachová, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Každý  prvňák  v  Královéhradeckém  kraji  dostal
kufřík Bezpečně do školy i do přírody

Královéhradecký kraj připravil projekt, který se vázal k začátku nové-
ho školního roku – Bezpečně do školy i do přírody. Díky němu dostaly
děti, které nastupují do první třídy, kufřík s výbavou pro prvňáky. A to

nejen tou školní, ale i pro bezpečnost v jejich mimoškolních aktivitách. 
Letos do první třídy nastupovalo asi

šest  a  půl  tisíce  dětí  a  každé  z  nich
dostalo 1. září zdarma startovací kufřík.
V něm děti našly nejen výbavu do ško-
ly, například tužky, pastelky, fixy, blok
nebo  svačinový  box,  ale  i  předměty
s  bezpečnostními  prvky  –  reflexní
vestičku  nebo  reflexní  pásky a  samo-
lepky,  které  si  mohou  připevnit  nebo
přilepit na batoh. Součástí byl i dětský
časopis,  který  se  věnoval  právě  bez-
pečnosti v silničním provozu. 

Královéhradecký  kraj  se  projektem
Bezpečně do školy i do přírody připojil
ke kraji Vysočina, kde už úspěšně fun-
guje dva roky,  a  k  Jihočeskému kraji,
kde ho odstartovali  poprvé v loňském
roce.

Děti  v prvních třídách královédvorských škol dostaly také takovýto kufřík.  A jaký jiný
vzhled by měl mít než s grafikou charakteristickou pro Dvůr Králové nad Labem.

Zhodnocení volebního období 2010–2014
Tradičním zhodnocením uplynulého volebního období zakončila starostka města Mgr. Edi-

ta Vaňková zasedání zastupitelstva dne 11. 9. Následuje text jejího hodnocení:

Hlavním a dlouhodobým problémem v našem městě bylo provozování vodohospodářské
infrastruktury – její stav a cena vodného a stočného, která patřila k nejvyšším v České repub-
lice. Letitou nevýhodnou smlouvu se soukromým provozovatelem sítě se podařilo na konci
roku  2012  ukončit.  Vodovodní  a kanalizační  síť  teď  provozuje  nově  vzniklá  městská
společnost (MěVaK). Ta získala kontrolu nad výběrem vodného a stočného, ale i nad stavem
a opravami sítě. Díky tomu se daří držet cenu vody již 6 let na stále stejné výši 63,25 Kč/m3

(bez DPH). Z původní jedné z nejvyšších cen za vodu v republice jsme se dostali pod cenu
průměrnou.

Postupně jsme investovali i do oprav vodovodu v ulicích Dukelská a Hradecká (6,5 mil.
Kč), letos se rekonstruoval vodovod a kanalizace v ulici Smetanova a 28. října (45 mil. Kč).
Získali jsme dotaci na vybudování nové čistírny odpadních vod a rekonstrukci kanalizačního
sběrače ve výši 140 mil. Kč. Aktuálně probíhá stavební řízení.

Řada investic mířila do veřejné vybavenosti. Významnou část prostředků tvořila podpora 
z EU v celkové výši přesahující 100 mil. Kč. Šlo o rekonstrukci náměstí TGM a přilehlých
komunikací, nevyužitého objektu č. p. 83 a jeho přístavby pro 550 žáků v nové ZUŠ.
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 Téměř 4 mil. Kč se investovaly do fasád městských objektů v centru města (č. p. 57, 58
a 59) a do fasády bývalé „Švadlenky“ v ulici Revoluční.

S rekonstrukcí  městského  muzea  se  vybudovala  stálá  expozice  vánočních  ozdob,  mo-
dernizuje se knihovna Slavoj, zdigitalizovalo se kino Svět.

Nemalé finanční prostředky (přes 17 mil. Kč) byly investovány do školských objektů – fa-
sáda  a okna  MŠ  Dvořákova  i gymnázia,  stavební  úpravy  a nová  střecha  na budově  B
ZŠ  Schulzovy  sady,  nová  okna  v „oční  škole“.  Byla  rozšířena  kapacita  mateřských  škol
o 2 oddělení v MŠ E. Krásnohorské a v MŠ Lipnice za více než 3 mil. Kč. Zateplením a vý-
měnou oken došlo k rekonstrukcím MŠ v ulici Slunečná, Roháčova, E. Krásnohorské.

Pro seniory byl zrekonstruován Domov s pečovatelskou službou v ulici Sadová. Postupně
byla rozšířena nabídka sociálních služeb, vybudován Azylový dům Žofie (3 mil. Kč) a nocle-
hárna pro osoby v mimořádně těžké životní situaci. I díky tomu získává naše pečovatelská
služba pravidelně ocenění za poskytování sociálních služeb.

Investovalo se i do sportu, kultury a využívání volného času. V okrajových částech města
(Žireč,  Zboží,  Lipnice)  vznikla  nová  dětská  hřiště,  u ZŠ  Schulzovy sady se  buduje  mul-
tifunkční  sportoviště  s umělým povrchem,  zrekonstruovaly  se  šatny  na softbalovém hřišti
i šatny fotbalového oddílu, pořízeno bylo i 6 nových přenosných a bezpečných branek. Vznik-
la nová tradice kulturních akcí jako Královédvorské hudební léto či masopust.

Pro zvýšení bezpečnosti ve městě byl rozšířen kamerový systém, na příjezdových komu-
nikacích nainstalovány ukazatele rychlosti a úsekové měření rychlosti. V Lipnici zvýšil bez-
pečnost místních obyvatel nový přechod pro chodce.

Ve spolupráci se zoologickou zahradou byly nainstalovány dřevěné surikaty na malém kru-
hovém objezdu. Na tom velkém, u mostu J. Opletala, se právě připravuje instalace dalších af-
rických zvířat, na které se místní zoo specializuje.

Více transparentnosti bylo vneseno i do veřejných zakázek, jejichž průběh je prostřednic-
tvím profilu zadavatele zveřejněn na internetu. Začali jsme využívat elektronické aukce, elek-
trická energie pro město a jeho organizace byla nakoupena prostřednictvím komoditní burzy.
To vše vedlo k úspoře finančních prostředků v řádu milionů Kč.

Jako v jednom z prvních měst zde občané prostřednictvím místního referenda vyjádřili své
jasné ne hazardu.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem radním a členům zastupitelstva města za jejich práci
a podporu, bez které by se řada záměrů nezrealizovala.

Noviny královédvorské radnice 9/2014, Mgr. Edita Vaňková, starostka

Kandidáti  na  starostu  dle  vylosovaných čísel  stran a  hnutí  pro
volby

1. Ing. Jan Jarolím – ANO 2011, 2. Mgr. Emil Kudrnovský – TOP 09, 3. Ing. Dalibor
Horáček – Královédvorští patrioti, 4. Mgr. Edita Vaňková – ČSSD, 5. Ing. Dušan Sedláček
– Šance pro Dvůr, 6. Nasik Kiriakovský – Východočeši Šance pro Dvůr Králové, 7. Roman
Komeda – Republika pro Dvůr Králové nad Labem, 8. Václav Vodochodský – SNK Ev-
ropští demokraté, 9. Jan Bém – Občanská demokratická strana, 10. Zdeněk Hladík – KSČM
(odpovědi se nepodařilo získat), 11. Pavel Kraus – Volba pro město, 12.  Jiří Burda – Ob-
čané pro lepší životní podmínky a SPO

Kandidátům byly položeny dvě otázky:
Otázka 1: Jste pro výstavbu nové čističky odpadních vod městem Dvůr Králové n. L.?

Otázka 2: Zoo přivede do Dvora Králové nad Labem velké množství turistů, jak lépe vyu-
žít jejich potenciál ve prospěch města? 
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Jak odpověděli jednotliví kandidáti:

Ing. Jan Jarolím, 40 let, úředník, ANO 2011
1. Bylo by velmi nezodpovědné v této chvíli odpovědět pouhé ano či ne. Konečné vyřešení

ČOV je pro toto město prioritou, řešením je jednoznačné objektivní zhodnocení obou možnos-
tí, vyčíslení všech skutečných nákladů a poté společný a definitivní výběr výhodnější varianty.

2. Návštěvníci zoo vidí naše město pouze z nábřeží, nic je do centra neláká. Řešením je
samozřejmě obchodní zatraktivnění centra města,  propojení zoo např.  s koupalištěm nebo
lepší propagace restauračních a ubytovacích služeb ve městě.

Mgr. Emil Kudrnovský, 38 let, ředitel ZŠ a MŠ, kartograf, TOP 09

1. Preferujeme získání stávající čističky odpadních vod do vlastnictví města. Dokud nebu-
dou vyčerpány všechny možnosti, jak toho dosáhnout, je stavba nové zbytečným záborem ze-
mědělské půdy a plýtváním veřejnými prostředky.

2. Turisté za jeden den stihnou navštívit pouze zoo. Kolik z těch 400 tis. návštěvníků má po
nabitém dni ještě chuť a sílu navštívit město? Cílem by měla být podpora zoo v jejím dalším
rozšiřování a rozvoji tak, aby návštěvníci chtěli zůstat déle než jeden den nebo se chtěli vrátit
jindy.

Ing. Dalibor Horáček, 48 let, ředitel Finančního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem,
Královédvorští patrioti

1. Naší prioritou je, aby čistička byla v majetku města. Zda odkoupení ČOV stávající, nebo
výstavba nové? Pro provedení analýzy se musí zvolit varianta, která bude reálná a pro město
a samotné občany ekonomicky nejvýhodnější.

2. Chceme zlepšit komunikaci a vzájemnou spolupráci mezi zoologickou zahradou a měs-
tem ku prospěchu obou stran. Cílem je přivést návštěvníky zoo i do centra města a usilovat
o to, aby se zdrželi ve Dvoře co nejdéle. Proto budeme podporovat podnikatele vytvářející pro
turisty atraktivní nabídky.

Mgr. Edita Vaňková, 55 let,  starostka Dvora Králové, Česká strana sociálně demo-
kratická

1. Pro mě je nejdůležitější, aby lidé měli levnou vodu. Její cenu se nám podařilo dostat pod
republikový průměr. Nedávno ale patřila k nejvyšším v ČR. Jako nejekonomičtější vidím vý-
stavbu nové ČOV s rekonstrukcí kanalizačních přivaděčů za pomoci získané dotace 140 mi-
lionů korun.

2. Určitě rozšířením služeb pro turisty a vzájemnou spoluprací jednotlivých subjektů, které
v cestovním ruchu působí. Zrekonstruovali jsme muzeum s novou expozicí vánočních ozdob,
pořádáme tematické workshopy. Připraveny máme i další projekty.

Ing. Dušan Sedláček, 40 let, odborný lesní hospodář, Šance pro Dvůr
1.  Upřednostňujeme  odkup  ČOV  a  obnovu  stávající  technologie,  protože  navzdory

tvrzením současného vedení města není stavba nové ČOV dostatečně připravena a pravdě-
podobně by nebyla ani ekonomicky výhodnější.

2. Do voleb jdeme s vizí získání brownfieldu TIBA Zálabí, kde chceme vybudovat kromě
kulturního a volnočasového centra také interaktivní muzeum textilnictví a představit Rukopis
královédvorský. Mohl by tu být i krytý bazén. Věříme, že to pro turisty bude takové lákadlo, že
nepřijedou pouze na jediný den.

Nasik Kiriakovský, 51 let, majitel pivovaru, Východočeši Šance pro Dvůr Králové

1.  Nesouhlasíme  s  výstavbou  druhé,  takzvané  nové  čistírny  odpadních  vod.  Nikdo  ne-
stanovil, na kolik město celkem přijde. Jediné, co víme s jistotou, že čistička bude mít malou
kapacitu, která by mohla do budoucna limitovat rozvoj města.
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2. Město musí být srovnatelným hostitelem turistů jako je dnes zoo. Nabídka turisticky
atraktivních a dobře dostupných míst ve městě musí jít ruku v ruce s pestrou paletou služeb ze
strany soukromých podnikatelů. A to v současné době našemu městu chybí.

Roman Komeda, 42 let, předseda o. s. Safari Archa 2007, Republika pro Dvůr Krá-
lové

1. Určitě ano. Zdravý rozum by velel se dohodnout se současnými majiteli čističky, odkou-
pit ji a pak modernizovat. Pokud to skutečně není možné, tak nezbývá než vybudovat zcela
novou ČOV s maximální dodací.

2. Naším řešením je vybudovat v centru města aqua-terra expozici nejen pro návštěvníky
zoo, ale samozřejmě i pro občany města. Příkladem dobře fungujících zařízení nám mohou
být expozice v Plzni a Děčíně. Pevně věřím, že pro tuto odvážnou myšlenku získáme jak nové
vedení města, tak vedení zoo.

Václav Vodochodský, 61 let, obchodník, SNK Evropští demokraté

1. Ne. Současná čistička je v dobrém stavu i s výhledem do budoucnosti. Informace o jejím
stavu, podávané současným vedením města, jsou nepravdivé a zavádějící. O její koupi, nebo
jiné alternativě musí však jednat správní lidé. Ne předat jednání právníkům. Stavba nové čis-
tičky je plýtvání penězi městskými i evropskými.

2. Tak snad třeba se vstupenkou do zoo bude volný vstup do některých městských zařízení,
např.  věže  kostela,  Šindelářské  věže  apod.  A už  máme lidi  ve  městě,  něco si  tam koupí,
poobědvají...

Jan Bém, 58 let, místostarosta, Občanská demokratická strana
1. Osobně jsem se podílel na získání historicky nejvyšší dotace a splnil důležitý úkol po-

stavit vlastní čističku. Při spoluúčasti 35 miliónů neexistuje pro město žádná ekonomicky vý-
hodnější možnost, jak získat vlastní čističku a opravit hlavní kanalizační řad. MS ODS výstav-
bu nové čističky jednoznačně podporuje.

2. Máme radost z prudce se zvyšující návštěvnosti zoo. Chtěli bychom zavést společnou
vstupenku, která propojí návštěvu zoo, Kuksu, muzea a koupaliště s místními restauracemi
a hotely.

Pavel Kraus, 62 let, technik, Volba pro město

1. Z informací, které máme, jsme přesvědčeni, že dosáhneme dohody se stávajícím vlast-
níkem ČOV a nebudeme nuceni pokračovat ve výstavbě nové.

2. Volba pro město vidí potenciál v nádherné lokalitě a historických, kulturních i umě-
leckých památkách, a tím chce město propagovat. Pro návštěvníky města upravíme dopravu
do centra a vybudujeme kemp na místním koupališti.

Jiří Burda, 58 let, ředitel investiční společnosti, Občané pro lepší životní podmínky ve
Dvoře Králové a SPO

1. Ano, bude-li to nezbytné, tzn. pokud nebude možné provést výhodněji úpravy stávající
čističky. Jinak v oblasti investic město potřebuje hlavně podpořit výstavbu výrobních a jiných
podniků pro vznik nových pracovních míst, rozvoj podnikatelské sféry a OSVČ.

2. Jde o lepší propojení zoo a města, centra a zajímavostí města, průjezdnosti a možností
parkování. To nás inspirovalo i k nápadu vzniku určité zóny oddechu, zábavy, prostoru pro
veletrhy a pro další celoroční aktivity s cílem přilákat větší počet návštěvníků.

Takto  reagovali  lídři  jednotlivých politických stran  a  seskupení  v  rámci  předvolebního
představení.
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Osobnost sociální oblasti Královéhradeckého kraje
Královéhradecký  kraj  ocenil  ve  čtvrtek

25.  9.  pracovníky  i  organizace  působící
v  oblasti  sociálních  služeb  za  jejich  obě-
tavou práci. Stalo se tak již počtvrté. Mezi
oceněnými  byla  i  ředitelka  Pečovatelské
služby  Města  Dvůr  Králové  nad  Labem
Mgr.  Marcela  Hauke,  která  se  stala  osob-
ností sociální oblasti. 

Noviny královédvorské radnice 9/2014

Týden paměti 2014 v Diakonii
Alzheimerova  choroba  je  hrozbou.  Ne-

mocí, která je nejčastější příčinou demence,
trpí stále víc lidí okolo nás. Odborníci odha-
dují, že v České republice trpí Alzheimerovou nemocí až 140 tisíc lidí. Právě tomuto tématu
a souvisejícím problémům byla věnována pozornost během Týdne paměti,  pořádaného ve
dnech 15.–21. 9. Diaonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem je kontaktním místem alzheime-
rovské společnosti a k osvětové akci Týden paměti se připojila. Cílem akce bylo přiblížit zá-
jemcům z řad veřejnosti téma kognitivních poruch (syndrom demence). Diakonie zde nabízela
zdarma konzultace po telefonu i osobně. Jednalo se o vyšetření pro toho, kdo měl pocit, že má
potíže  s  pamětí  (zapomínání,  špatné  vybavování  slov,  špatná  orientace,  nedokáže  si  na-
plánovat činnost…). 

Noviny královédvorské radnice 9/2014, Bc. Lenka Stádníková, DiS. (upraveno kronikářem)

Společenská rubrika
Noví občánci města

V září 2014 se narodilo v našem městě 11 občánků – 5 chlapců a 6 děvčat.

Sňatky
V měsíci září uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Jan Geltner a Markéta Haasová – 6. 9., Daniel Palm a Anna Lukáčová – 6. 9., Jaroslav Ku-

belka a Dagmar Stránská – 6. 9., Jaroslav Herbst a Rita Tomková – 13. 9., Jiří Pecina a Mo-
nika Kohoutová – 20. 9., Jan Emmer a Veronika Šustová – 27. 9., 

V obci Vítězná uzavřeli manželství:
Tomáš Uhlíř a Klára Kousalová – 13. 9.

V obci Kuks uzavřeli manželství:
Michal Jankovský a Markéta Kvasničáková – 5. 9.
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v září 29 občanů

s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu, 6 párů zla-
tou svatbu a 2 páry svatbu diamantovou.

Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 novorozených občánků našeho města.

Úmrtí
V měsíci září zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 15 lidí, z toho bylo 9 dvorských ob-

čanů, 6 mužů a 3 ženy.
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Zemřel MUDr. Vladimír Lepš
V  září  zemřel  dlouholetý  člen  pěveckého  sboru  Záboj

MUDr. Vladimír Lepš. Jeho výtvarné práce ilustrovaly již po
mnoho let programy místního Kruhu přátel hudby a plakáty
koncertů klasické hudby (fotografie níže). Jeho oblíbeným té-
matem byly také stromy a zvláště památné stromy. Jeho kres-
by starých stromů, které v mnoha případech již podlehly zá-
konům přírody. Tyto zelené skvosty jsou jím zachyceny nejen
ve městě, ale také v širším okolí. Kresby a fotografie na vý-
stavě byly doplněny daty shrnujícími místo, kde se strom na-
chází, jeho rozměry, nebo dobu, kdy strom zanikl, či jaká po-
věst se k němu vztahuje.

Tohoto lékaře znalo mnoho občanů našeho města, byl po
dlouhá léta pediatrem a u rodičů i dětí byl velmi oblíbený. 

Ručně malovaný plakát koncertu KPH od MUDr. Lepše
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Technické služby informovaly
Městské Tyršovo koupaliště je srdeční záležitostí mnoha Dvoráků. Před letošní sezónou se

opět s ohledem na možnosti městského rozpočtu dalo co nejvíce věcí do pořádku. Řada oprav
byla realizována hlavně proto, aby se zařízení dočkalo rekonstrukce, na kterou již několik let
čeká.

Provoz koupaliště stojí 3.100.000 Kč za rok. Část nákladů (1.900.000 Kč) hradí město,
rozdíl 1.200.000 Kč musí správce pokrýt z tržeb za vstupenky a jiných příjmů. Vlivem klima-
tických podmínek v srpnu ale celková návštěvnost oproti průměru klesla o cca 10 000 ná-
vštěvníků, což se projevilo na ekonomice. 

Město má nový památný strom
Orgán ochrany přírody vyhlásil dva nové památné stromy v blízkém okolí Dvora Králové

nad Labem. Konkrétně se jednalo o buk u vojenského hřbitova v Kocbeři a lípu u hřbitova
v Žirči. Předmětné stromy jsou zajímavé především svým působivým vzhledem a historickou
vazbou k danému místu. Oba stromy byly v letošním roce z dotačních prostředků odborně
ošetřeny a došlo ke zlepšení jejich celkového stavu. Ke stromům bude ještě postupně umístě-
na cedule označující památný strom.

Z dotačních prostředků byla
ošetřena  i  památná  lípa  Na
Borkách,  kde  na  základě  vý-
sledků z tahových zkoušek byl
realizován  zdravotní  řez,
proběhla redukce koruny a in-
stalace  bezpečnostních  vazeb.
Orgán  ochrany  přírody  ve
správním  obvodě  Dvůr  Krá-
lové  nad  Labem  eviduje  již
31 památných stromů a infor-
mace  k  jednotlivým  stromům
naleznete na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem.

Noviny královédvorské radnice 9/2014, Bc. Milan Šimek, odbor životního prostředí

Obchody ve městě
Drogerie Teta v obchodním centru na Zálabí

Od  6.  8.  připravovala
pražská  firma  FAMILY
drogerie, s. r. o. v obchod-
ním centru na Zálabí otev-
ření nového obchodu s dro-
gerií Teta. Zahájení prodeje
bylo v pondělí 1. 9. Jedná
se o velkou samoobslužnou
prodejnu  s  širokým  sorti-
mentem zboží. Je to konku-
rence prodejny Teta na ná-
městí  T.  G.  Masaryka
a  v  ulici  J.  Hory,  kterou
provozuje František Kočí.
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Památný strom – lípa u hřbitova v Žirči
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Nová prodejna Istambul kebab na podloubí náměstí
T. G. Masaryka

Delikatesy Zizo ve Švehlově ulici

Obchodní centrum Vietnamců v Palackého uliciRestaurace Sport na sídlišti Strž

Uzavřená prodejna v Čelakovského ulici



Začala předvolební propagace stran
V září začalo hnutí ANO 2011

Ve čtvrtek 25. 9. odpoledne na náměstí T. G. Masaryka začalo svoje volební turné Hnutí
ANO 2011. Jednak představilo své kandidáty na plakátech a protože v letošním roce končil
mandát senátorovi za okres Trutnov, představilo i svého kandidáta na senátora.

Lídrem kandidátní listiny za ANO 2011 byl Ing. Jiří Jarolím, pracovník Finančního úřadu.
Kandidátem na senátora byl nezávislý Ing. Jiří Hlavatý, generální ředitel firmy JUTA, a. s. 

ANO 2011 šlo do voleb s heslem „ANO, BUDE LÍP“.
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Lídr za ANO 2011 Ing. Jan Jarolím  Oba dva kandidáti diskutují

Rozdávaly se propagační materiály a balonky Našel se tu i jiný názor na senátora

Celé odpoledne bylo vyhrazeno také dětem a hrám



KULTURA

Tento měsíc zahajuji kulturu trochu netradičně, k čemuž mě vedlo zamyšlení pana Petra
Havránka v devátém čísle  Novin královédvorské  radnice.  Psal,  že  mu v nich cosi  chybí,
možná jakási glosa ke dni, či události nebo jen trocha poezie, a tak napsal následující verše.

Říjen
Říjen – měsíc plískanic –

k zimě blízko, z léta nic.
Říjen to je měsíc mraků,

ale také pestrých draků.
Děti se na ně těší celý rok,

tak s nimi – táto, mámo
pouštět draky choď!

Listí padá ze stromů,
do zahrad a do dvorů.

Zameťme si každý honem,
pod stromem i před svým prahem.

Sklidíme též úrodu,
ze sadů a záhonů.

A heslo jak bys našel:
Co si kdo sklidí – To také zasel!

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Taneční kurzy roku 2014

V sobotu 6. 9. byly zahájeny letošní kurzy společenského
tance. Kurzy vedli taneční mistři Tomáš a Kateřina Chmelovi z Jaroměře. 

Cvičení pro ženy
V pondělí 8. 9. byly zahájeny hodiny powerjogy a aerobiku pro ženy. Cvičení vedla Dáša

Hloušková.

Taneční kurzy pro manželské páry
V neděli 21. 9. začaly taneční kurzy pro manželské páry a taneční dvojice. Kurzy vedou

taneční mistři Miroslav a Vladimíra Francovi z Hradce Králové.

Divadelní představení Králova řeč
Ve středu 17. 9. uvedlo

Divadlo  pod  Palmovkou
z  Prahy  hru  Davida  Sei-
dlera Králova řeč. Hra vy-
práví o skutečností  inspi-
rovaném osudu  britského
krále  potýkajícího  se
s  koktáním,  které  spolu
s  jeho  nesmělostí  a  psy-
chickou  zranitelností  zá-
sadně  ohrožují  budouc-
nost království, jež se na-
chází  na  prahu  světové
války. 

Hráli: Martin Stránský,
Dušan Sitek, Petra Horvá-
tová,  Kateřina  Macháč-
ková a další.
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Svatováclavské posvícení a den spolků
V  sobotu  27.  9.

se  na  náměstí
T. G. Masaryka ko-
nalo  svatováclavské
posvícení a také den
spolků.  Vystoupili
žáci  ZUŠ,  Klapeto,
Rychlotrapky,  sku-
pina  Plavci,  Zrní
a  odpolední  tahák
Sto  zvířat.  Program
doplnily  prezentace
a  vystoupení  měst-
ských  spolků,  hry
a soutěže DDM Jed-
nička. 

Na  Svatováclav-
ském  posvícení  před-
vedla  děvčata  krá-
lovédvorské kroje.

Součástí  programu
byly  i  ukázky  cvičení
na  trampolíně,  které
předvedly členky Tělo-
cvičné  jednoty  Sokol
Dvůr  Králové  nad
Labem.
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Klapeto

Vystoupení dechového souboru ZUŠ R. A. Dvorského



Slavnostní koncert ke 140. výročí otevření Hankova domu

V neděli 28. 9. se uskutečnil slavnostní koncert ke 140. výročí otevření Hankova domu.
Vystoupil na něm Police Symphony Orchestra z Hronova, mladý symfonický orchestr složený
z nadšených muzikantů z celého východočeského regionu. 

Městské muzeum
Ve spárech války

Od 20.  6.  do  konce  září  probíhala  výstava  Ve  spárech
války. Výstava byla věnovaná 100. výročí vypuknutí 1. svě-

tové války. Představila osudy vojáků rakousko-uherské armády, legie, život lidí za války na
Královédvorsku a vše, co k tomuto tématu neodmyslitelně patřilo. Vstupné dospělí 30 Kč,
děti, studenti a důchodci 20 Kč.

Knihovna Slavoj
Bazar knih

Po celý měsíc září probíhal v knihovně bazar vyřazených knih za sym-
bolickou cenu 5 Kč.

Přednáška o Číně
Ve středu 3.  9. se uskutečnila přednáška RNDr. Dany Holečkové. Lektorka posluchače

provedla impériem Číny od Velké čínské zdi přes chovnou stanici pandy velké až po Hong-
Kong. Ukázala pohled na Peking ještě před smogem, Zakázané město a vybrané čínské zoolo-
gické zahrady. Vstup zdarma.

Nemáš IQ tykve aneb tohle už nezvládnu
Od 10. 9. do 3. 10. navštěvovali děti i dospělí v knihovně interaktivní výstavu iQparku

Liberec, která nabízela k zábavě hlavolamy, optické klamy a logické hádanky. Vstupné děti
15 Kč, dospělí 30 Kč
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Slavnost Klíčování
Od 17. do 30. 9. probíhal v knihovně zábavný program pro žáky 2. tříd královédvorských

základních škol. Na děti zde opět čekal zloduch Nečterád, kterého pomocí svých čtenářských
dovedností museli přemoci.

Čínský pentagram
Ve středu 17. 9. přednášela astroložka Anna Birke-Semeráková na téma čínský pentagram

jako cesta k pochopení mezilidských vztahů. Účastníci měli možnost nahlédnout do proble-
matiky svých vztahů a ujasnit si, proč v nich prožívají právě určité situace. Vstupné 50 Kč.

Zájezd do planetária v Hradci Králové
V úterý 23. 9. pořádala knihovna prioritně pro studenty Virtuální univerzity třetího věku

večerní exkurzi do planetária v Hradci Králové. Cena 200 Kč zahrnovala dopravu a vstup do
planetária.

Nový zápis do České knihy rekordů
Ve středu 24. 9. od 8:00 do 8:10 hod. četlo a poslouchalo 15 786 lidí ze 152 institucí z celé

ČR kapitolu z knížky O víle Majolence a profesoru z Prachatic. Jednalo se o pokus překonat
rekord z roku 2010, kdy bylo zapojeno 4 889 lidí. 

V našem městě četlo a poslouchalo celkem 821 dětí a dospělých. Nový rekord může být
zapsán do knihy rekordů také díky základním a mateřským školám z našeho města. V ZŠ
Schulzovy sady poslouchalo 255 žáků, v ZŠ Strž 247 dětí a ZŠ Podharť přispěla 186 poslou-
chajícími. Četlo se také v MŠ E. Krásnohorské.

Noviny královédvorské radnice 10/2014, Mgr. Marta Staníková

Vyhlášení návrhů literární čajovny
Ve čtvrtek 25. 9. se uskutečnilo v sálku knihovny slavnostní vyhlášení výherních návrhů li-

terární  čajovny  a  ocenění  jejich  autorů.  Součástí  akce  byla  prohlídka  zrekonstruovaných
prostor. Raut pro knihovnu připravili studenti střední školy informatiky a služeb.

 

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Zoo  spálila  rohy  nosorožců.  Upozornila  tak  na  nesmyslné
zabíjení těchto vzácných zvířat

V královédvorské zoo bylo v neděli 21. 9. spáleno více než 50 kilogra-
mů rohoviny nosorožců. Akce měla přitáhnout pozornost veřejnosti k problému nesmyslného
zabíjení nosorožců v Africe a nelegálního obchodu s jejich rohy, které by mohlo vést k vyhu-
bení těchto vzácných zvířat. Podle pověr má rohovina nosorožců léčebné účinky.
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Rohy za 100 milionů do zoo přepravili ozbrojení příslušníci celní správy. Odkud byla ro-
hovina přivezena, nechtělo vedení zoo z bezpečnostních důvodů sdělit. Ke spálení bylo při-
praveno 21 rohů z nosorožců patřících dvorské zoo. Část pocházela z uhynulých zvířat a část
tvořily rohy, které musely být nosorožcům z bezpečnostních důvodů zkráceny. Další dva rohy,
které byly loni zabaveny na pražském letišti pašerákům, patřily státu. „Tím se k naší akci při-
pojila i Česká republika,“ řekla mluvčí zoo Jana Myslivečková. Rohy byly zváženy a zaevi-
dovány pod  dohledem notářky.  Ke spálení  bylo  připraveno  53,2  kilogramu rohoviny.  Na
černém trhu by hodnota tohoto množství přesáhla sto milionů korun. 

Rohy  na  hranici  vyskládali  významní  hosté  akce,  mezi  nimiž  byli  mimo  jiné  známý
ochranář Tony Fitzjohn, který s Georgem Adamsonem vracel lvy do divoké přírody a dnes
vede rezervaci pro nosorožce v Tanzanii, a generální tajemník mezinárodní úmluvy o obchodu
s ohroženými druhy CITES John Scanlon. Pálení rohů přihlížely stovky návštěvníků zoo. Při-
šla také dcera legendárního ředitele dvorské zoo Ing. Josefa Vágnera, který v roce 1971 přive-
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Česká Miss Earth pro rok 2013  Monika Leová

Hranici zapalují zleva ředitel zoo Přemysl Rabas, Monika Leová, Tony Fitzjohn a další



zl z Afriky první nosorožce. V té době mu to někteří lidé vyčítali, ale on už tehdy říkal, že při-
jde čas, kdy budou v Africe rádi, že jim tam nosorožce budeme vracet. Ing. Lenka Vágnerová
se přihlásila k sympatizantům akce a prohlásila, že projekt na ochranu nosorožců bude pokra-
čovat. „Můj táta by z toho měl radost.“

Ke kampani Burn horns, save rhinos (Spalte rohovinu, zachraňte nosorožce), kterou inici-
ovala dvorská zoo, se přidalo například Slovensko a několik evropských zoologických zahrad.
Za včerejšek tak  mohlo shořet  kolem sto kilogramů rohoviny.  Dvorská  zoo přesunula do
Tanzanie samici Deborah a samce Jamieho a Jabua, aby posílila tamní populaci nosorožců
zdecimovanou pytlačením. Na podzim 2011 se Deborah a Jamiemu narodila samička Hilla,
letos v červnu přibyla samička Tunu. Do Afriky by měla v budoucnu odcestovat i dvouletá sa-
mice Eliška.

Na akci jsem se byl podívat a bylo to neobvyklé – vidět hořet na hranici jednotlivé rohy
nosorožců.   

Krkonošský deník, 22. 9. (upraveno kronikářem)

Den charit 
V pátek 26. 9. se konal na náměstí T. G. Ma-

saryka již počtvrté Den charit. Jako obvykle na
kolemjdoucí čekaly výborné trdelníky, které pra-
covníci  charity  pekli,  stánek  s  informacemi
o službách, které poskytuje charita na Králové-
dvorsku,  prodejní  stánek  sociálně  terapeutic-
kých dílen a obchůdek s Fair Trade zbožím.

Hru pro mladší návštěvníky této akce pojali
ve stylu stolní hry Člověče, nezlob se a nazvali ji
Člověče, zkus si to! Na jednotlivých políčkách
herního plánu byly pro děti  připraveny nejrůz-
nější otázky a úkoly. Kdo došel až do cíle, mohl
si vybrat plyšovou hračku v tombole a obdržel
poukázku na půl trdelníku.
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V kostele zazněla světová premiéra
Skladba  Hymnus

k  Madoně  králové-
dvorské  od  reno-
movaného  hudební-
ho  skladatele  Jiřího
Temla  zazněla  pre-
miérově  14.  9.
v  kostele  sv.  Jana
Křtitele.  Králové-
dvorský  chrámový
sbor řídil Vít Havlí-
ček, na varhany do-
provodil  profesor
pardubické  konzer-
vatoře Václav Uhlíř.
Koncert, v němž za-
zněla  i  další  díla,
pořádalo  občanské
sdružení  Krá-
lovédvorský  chrá-

mový sbor a Římskokatolická farnost.

ŠKOLY

Budova MŠ Dvořákova s novou fasádou
Budova MŠ Dvořákova byla

po  dobu  prázdnin  zahalena  do
lešení.  Děti  však díky investici
města na začátku školního roku
vcházely do budovy s novou fa-
sádou  a  balkonem  v  původní
podobě.

V parku se konal běh
Schulzovými sady

V úterý 30. 9. připravila ZŠ
Schulzovy  sady  ve  spolupráci
s  ostatními  královédvorskými
školami další ročník oblíbeného
běhu Schulzovými sady.

Díky příznivému počasí se závodu zúčastnilo velké množství závodníků od 1. do 9. tříd.
Děti soutěžily s chutí a diváci byli svědky mnoha pěkných výkonů. Povzbudit soutěžící přišla
řada rodičů a prarodičů. V parku panovala výborná atmosféra, kterou vytvořili fanoušci, ale
především moderátor Mgr. Petr Novotný. Ceny pro vítěze, ale i ostatní závodníky darovala
firma Carla a ZŠ Schulzovy sady.
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Uprostřed autor skladby Jiří Teml, vlevo dirigent Vít Havlíček, vpravo varhaník
Václav Uhlíř                                                                             Foto: Luděk Tureček



Prvňáci: 1. Nela Bořková, 2. Barbora Bartošová, 3. Lucie Dušánková (všechny ZŠ Pod-
harť), 1. David Stránský, 2. Michal Strnad, 3. Martin Šmatár (všichni ZŠ Schulzovy Sady).

Benjamínci: 1. Kristýna Lexová, 2. Vanda Vovsová, (obě ZŠ Schulzovy sady), 3. Lucie
Janská ZŠ (5. květen), 1. Nicolas Pour (ZŠ Schulzovy sady), 2. David Šťastný (ZŠ Strž),
3. Zdeněk Vyrostek (ZŠ Schulzovy sady).

Elévové:  1  Sára Erbenová (ZŠ Strž),  2.  Bára Heřmanská,  3.  Kateřina Kubíčková (obě
ZŠ Podharť, 1. Lukáš Kopecký (ZŠ Schulzovy sady), 2. Adam Nápravník, 3. Josef Hanzlíček
(oba ZŠ Podharť).

Mladší žactvo: 1. Nela Sováková, 2. Aneta Sováková (obě ZŠ Strž), 3. Monika Fišerová
(ZŠ Schulzovy sady), 1. Mikuláš Holub, 2. Ondřej Vítek (oba ZŠ Schulzovy sady) 3. Tadeáš
Paťava (ZŠ Podharť).

Starší žactvo: 1. Aneta Bednářová (ZŠ 5. květen) 2. Johana Černá (ZŠ Strž), 3. Jana Holub-
cová (ZŠ Schulzovy sady), 1. Jaroslav Polášek, 2. Václav Nesládek (oba ZŠ Schulzovy sady),
3. Filip Šturm (ZŠ Podharť).

Text: Mgr. Pavlína Špatenková

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
V úterý 2. 9. se uskutečnila vernisáž výstavy Pocta Otto Gutfreudovi,

kterou kurátorsky připravila ředitelka školy Mgr. Ivana Černá a Jindra
Viková. Slovem provázel vernisáž Ladislav Peřina a na violoncello za-
hrál Pavel Veselý. Výstava probíhala od 3. 9. do 11. 10.

Ve čtvrtek 25. 9. byl v sále základní umělecké školy uspořádám Koncert bývalých absol-
ventů ZUŠ.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

SPORT

Tenisový club
Velký úspěch minitenistů

V sobotu  13.  9.  proběhlo  ve  Svitavách  východočeské  oblastní  finále
v minitenise,  kterého se zúčastnila  čtyři  nejlepší  družstva  z Pardubického
(TJ Svitavy, TK Letohrad) a Královéhradeckého kraje (TC DTJ Hradec Krá-
lové, TC Dvůr Králové nad Labem).

Závěrečné finále se hrálo systémem každý s každým. Družstvo TC Dvůr
Králové nad Labem ve složení Sára Divilová, Daneček Vojtíšek, Barunka Bartošová, Jonáš
Hlavsa, Oliver Patava, Magdalénka Lejdarová s kapitánkou Monikou Bartošovou se v prvním
kole utkalo s družstvem TC DTJ Hradec Králové, které po napínavém boji porazilo 5:3. První
dva důležité body získali Barunka Bartošová  s Jonášem Hlavsou, kteří vyrovnali skóre na
2:2,  a vše  začalo  vypadat  nadějněji.  Další  tři  body vedoucí  k vítězství  pak  vybojovali  po
krásných výkonech Sára Divilová, opět Barunka Bartošová a Jonáš Hlavsa!

Tímto vítězstvím nad TC DTJ Hradec Králové si družstvo zajistilo krásné třetí místo, pro-
tože v dalších dvou utkáních se jim již nepodařilo soupeře zdolat.

www.tcdvurkralove.cz, 9/2014 (upraveno kronikářem)
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Ceny permanentek a pronájmu tenisové haly na zimní sezónu 2014/15
Permanentky

PONDĚLÍ–PÁTEK nečlen člen

6–8 HOD 5 980 Kč 5 200 Kč

8–13 HOD 6 500 Kč 5 720 Kč

13–17 HOD 7 020 Kč 6 240 Kč

17–21 HOD 8 060 Kč 7 280 Kč

21–23 HOD 5 980 Kč 5 200 Kč

SOBOTA 5 980 Kč 5 200 Kč

NE 7–9 HOD 5 980 Kč 5 200 Kč

NE 9–12 HOD 7 020 Kč 6 240 Kč

NE 12–17 HOD 5 980 Kč 5 200 Kč

NE 17–21 HOD 7 020 Kč 6 240 Kč

Pronájem haly

PONDĚLÍ–PÁTEK nečlen člen

6–8 HOD 230 Kč 200 Kč

8–13 HOD 250 Kč 220 Kč

13–17 HOD 270 Kč 240 Kč

17–21 HOD 310 Kč 280 Kč

21–23 HOD 230 Kč 200 Kč

SOBOTA 230 Kč 200 Kč

NE 7–9 HOD 230 Kč 200 Kč

NE 9–12 HOD 270 Kč 240 Kč

NE 12–17 HOD 230 Kč 200 Kč

NE 17–21 HOD 270 Kč 240 Kč

www.tcdvurkralove.cz, 9/2014

1. házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
Zápasy v září

V sobotu 20. 9.  1. HK Dvůr Králové nad Labem – TJ Bystřice pod
Hostýnem 24:27 (9:13). Od začátku zápasu Dvoráci tahali za kratší ko-
nec.  Vázl  hlavně  útok,  ale  ani  obrana  nebyla  tak  pevná  jako  minulý
ročník, a to ještě Babčaník v brance dost situací zachránil výborným zá-

krokem.
Další utkání bylo 28. 9. v Plzni. Talent Plzeň B – 1. HK Dvůr Králové nad Labem 31:19

(16:11).  Na utkání  hráči  rozhodně necestovali  v dobrém rozpoložení.  Marodka se zaplnila
k prasknutí. K utkání nemohl odcestovat Jakub Kirschbaum, Tomáš Tomeš, Radim Kulhánek,
a  když  připočteme dlouhodobě  zraněného  Jirku  Groha,  zbyly pouze  dvě  klasické  spojky.
Tomu také odpovídal celkový výsledek.

www.1hkdk.cz, 9/2014 (upraveno kronikářem)

Volejbalový klub
Turnaj ligových mužstev na Slavii HK

V sobotu 6. 9. se konal na palubovce TJ Slavie Hradec
Králové tradiční turnaj zejména prvoligových mužstev, mezi

jehož účastníky byl pozván i VK Tambor Dvůr Králové n. L. 
Zúčastnilo se 7 týmů, které sehrály utkání na dva hrané sety „každý s každým“. V prvním

zápase se volejbalisté utkali s domácí prvoligovou TJ Slavií HK A, kde se bohužel projevila
ještě ne úplně dobrá sehranost v týmu, a v utkání podlehli 0:2. 

V dalším zápase se střetli s rezervou „Áčka“ TJ Slavií HK B, kde podali již lepší výkon
a zápas ovládli 2:0.

Jejich třetím soupeřem byl nadcházející sezonu již prvoligový TJ Zikuda Turnov. V zápase
se jim poměrně dařilo v útoku, nicméně obrana vázla, a tak nám soupeř vždy o pár bodů od-
skočil a zvítězil 2:0.
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Ve čtvrtém zápase narazili na vítěze uplynulého ročníku 1. ligy, tým MFF Praha. První set
byl velmi vyrovnaný až do samé koncovky, kterou ovšem zvládli lépe volejbalisté Dvora.
V druhém setu hráči více přitvrdili na servisu, o esa opravdu nebyla nouze a výsledek 25:13
hovoří za vše. V zápase tedy zvítězili 2:0 na sety.

Pátým soupeřem byl TJ Žďár nad Sázavou, jejich rival a druhý tým uplynulého ročníku
2.  ligy.  Utkání  bylo  velmi  vyrovnané,  avšak  koncovku  prvního  setu  zvládl  lépe  soupeř.
V druhém setu hráči opět přitvrdili „muziku“ na servisu, soupeři se vzdalovali ve skóre, a tím
vybojovali cennou remízu 1:1.

V posledním zápase narazili na prvoligové Dobřichovice. Formu na servisu si přenesli i do
tohoto zápasu a soupeř jen nevěřícně kroutil hlavami nad dopadajícími esy. První set hráči zís-
kali v poměru 25:18, v druhém setu byl již průběh vyrovnanější a nakonec bohužel podlehli
20:25. I tak lze ovšem remízu 1:1 s prvoligovým celkem považovat za dobrý výsledek.

V celkovém součtu získali 6 bodů za 2 výhry, 2 remízy a 2 prohry a umístili se na slušném
4. místě. Stejný počet získal i Žďár n. S. a jen zásluhou lepšího celkového součtu míčů se
umístil na 3. místě. 

Sestava: Jan Stránský (N), Zdeněk Havel (U), Tomáš Bäumelt (B), Jan Bárta (B), Jaroslav
Seifrt (S), Jan Marx (S), Marek Bukovjan (L) 

www.volejbaldvurkralove.cz, 9/2014 (upraveno kronikářem)

ZÁJMOVÁ ČINNOST

DDM Jednička v září
Jednička připravila na 13. 9. cyklovýlet do Krkonoš (ne na hory, ale na

Satrobucké Debrné,  kde je  maketa Krkonoš),  sportovní  akci,  která  již
svým názvem napovídala, že účastníci podnikli výlet na kolech za zá-
bavou a poznáním. 

Tradiční a velmi oblíbená akce pro malé i velké milovníky pohádek je
podzimní pochod za pohádkou, která se uskutečnila 20. 9. Známé i méně známé pohádkové
bytosti mohli letos rodiče a děti potkat v podzimním příměstském lese. Na sobotní dopoledne
si pro děti i dospěláky připravily drobné úkoly, malou odměnu a hezké diplomy. Startovné
bylo 25 Kč na osobu, děti do 3 let zdarma.

V sobotu  27.  9.  se  DDM Jednička  účastnila  programu na  Svatováclavském posvícení
a Dni spolků. Kromě tradičních akcí pořádaných městem a MKZ Hankův dům tu měla Jednič-
ka připraveny pro děti hry o ceny nebo oblíbené malování na obličej.

Na vrchu Zvičina opět proběhlo v sobotu 27. 9. zavírání turistické sezony a Drakiáda, kte-
rou pro malé i velké připravilo sdružení Podzvičinsko ve spolupráci s DDM Jedničkou. Vstup
zdarma.

Dne 12. 9. se DDM Jednička proměnila v čokoládový ráj. Žáci základních škol, kteří přišli
na tuto akci, měli možnost nejen ochutnat různé příchutě čokolád, jako například s mořskou
solí, chilli a řadu dalších, ale také se dozvědět spoustu zajímavostí o sbírání kakaových bobů,
výrobě čokolády a o jejich účincích na lidský organismus. Děti si mohly vyrobit vlastní čoko-
ládový bonbón, spočítat kalorie právě sněděné čokolády a ty následně ihned vysportovat. Ne-
chyběla ani prezentace dvorské společnosti Carla, s. r. o.

Evropský den jazyků se slaví 26. 9. od roku 2001. Pro žáky 2. stupně základních škol
Jednička nachystala již tradiční interaktivní program, který dětem představil jazyky jako ce-
lek. Žáci procházeli jednotlivá stanoviště, kde se dozvěděli, co je to vlastně jazyk a komunika-
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ce, prošli historií slovanských jazyků, mohli si vyzkoušet dabovat v ruštině, polštině či slo-
venštině.  V angličtině si  trochu „zaspeakovali“,  zasoutěžili  si  v rozpoznávání běžně použí-
vaných anglických zkratek a za poslechu písně Everything at once také správně řadili při-
rovnání z písně. Žáci také zpívali Biene Maja a na německém stanovišti dále například rozpo-
znávali germanismy. Latinsky pojmenovat části těla si děti zkoušely na stanovišti věnovaném
tomuto jazyku.

Běh naděje, inspirovaný Během Terryho Foxe, je pořádán v České republice od roku 2008.
Každoročně počátkem září  pořádá tento běh ve  Dvoře  Králové nad Labem ve  spolupráci
s dalšími organizacemi Dům dětí a mládeže Jednička. Běh naděje je dobrovolnou humanitární
akcí spojenou s veřejnou sbírkou. Jeho účelem je absolvovat předepsanou trať a zároveň fi-
nančně přispět na výzkum rakoviny. Akce má i význam solidární (vyjadřuje solidaritu s ne-
mocnými) a preventivní (udělat něco pro své zdraví).

V pořadí již 7. ročník Běhu naděje přišla 4. 9. oficiálně zahájit starostka našeho města
Mgr. Edita Vaňková a místostarosta Mgr. Dušan Kubica a všichni společně jsme odstartovali
běh prvních účastníků. Postupně se na startu připravovali a zároveň do cíle blížili další a další
běžci – děti z královédvorských mateřských a základních škol, studenti střední školy a gym-
názia, pedagogický doprovod i veřejnost. V cíli se každý, kdo doběhl, mohl občerstvit, a to
díky společnosti Ondrášovka, která účastníkům běhu věnovala nápoje různých chutí. Děkuje-
me všem, kteří letošní běh podpořili.

 Svou přítomností vyjádřilo podporu této akci celkem 1602 účastníků. A finanční částka,
jež letos ze Dvora Králové nad Labem poputuje na charitativní účely, byla vybrána v celkové
výši 20.971 Kč.

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička.

Skautské středisko
V pátek 5. 9. proběhla na zahradě u skautské vily zahradní skautská

slavnost pořádaná k začínajícímu novému skautskému roku a pro nové
zájemce o skauting. Skautské středisko Zvičina připravilo pro nové zá-
jemce, ale i stávající skautky a skauty, světlušky i vlčata různá stanoviště,
kde se děti mohly projít po popruhu nataženém mezi stromy – slackline,

zastřílely si do terčů z luku a vzduchovky, zahrály si na hřišti ringo, mohly se houpat na vy-
soké houpačce, vyrobily si zápich do květináče, nejmenší děti s maminkami z rodinného skau-
tingu měly své stanoviště u indiánského tee-pee, kde prolézaly látkovým tunelem.

Běluňská expedice oslavila plnoletost
Během druhého zářijového víkendu se uskutečnilo další setkání táborníků I. běhu letní pio-

nýrské skupiny J. Wolkera. Téměř 50 dětí a dospělých se rozhodlo zúčastnit se akce Dobytí
13. hory. Letos jsme slavili s touto expedicí 18. ročník, a proto můžeme s klidem říci, že je to
tradiční akce jako hrom. I když nám pěkné počasí vydrželo jen částečně, my jsme se nedali
a 13. horu dobývali. A jak to dopadlo? No samozřejmě se nám to podařilo. Společnými silami
jsme překonávali různé lanové disciplíny, které byly náročné i pro ty nejsilnější z nás. Lezli
jsme do 10metrových výšek jištěni v sedáku, přelézali klády, prolézali kruhy, kouleli se po sí-
tích, plazili po lanech – to vše pod dozorem našich kvalifikovaných vedoucích. Na poslední
hoře, té třinácté, jsme se setkali se svými soupeři a bojovali jsme, co nám síly stačily. Snaha
obsadit to nejlepší místo posunovala všechna soutěžní družstva kupředu. Nakonec každý ob-
držel pamětní medaili,  sladkosti a další  krásné ceny. A samozřejmě jsme si kromě odměn
odnesli i namožené svaly, ti šikovnější z nás modřiny a především mnoho nezapomenutelných
zážitků s kamarády. U ohně jsme si zpívali, opekli buřtíky, zavzpomínali na letní tábor a vy-
mýšleli jsme další akce, které společně podnikneme. Další běluňská akce je za námi a už teď
se těšíme, až se zase všichni sejdeme! Ahoooooj!!!
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Text: Josef (Chosé) Mádle

ZAJÍMAVOSTI

Mistrovství  ČR v tradičních disciplínách CTIF (hasiči)
Ve dnech 26.–27. 9. se konalo ve Dvoře Králové nad Labem mistrovství České republiky

v tradičních disciplínách CTIF. Mistrovství se konalo pod záštitou hejtmana Bc. Lubomíra
France  a  prezidenta  národního  výboru  CTIF  generálního  ředitele  HZS Drahoslava  Ryby.
Hosty byly Ing. Karel Richter – starosta Sboru hasičů Čech Moravy a Slezska, Mgr. Edita
Vaňková – starostka města a další. Byly zde  i delegace z Rakouska, Maďarska a Polska.

Mistrovství se zúčastnilo celkem 16 družstev mužů a žen (6 družstev žen a 10 družstev
mužů).  

Setkání s Ivankou Devátou
V domově důchodců mají každé pondělí dopoledne skupinové čtení. Velmi oblíbené se pro

posluchače staly knížky herečky a spisovatelky Ivanky Deváté, a tak se zrodil nápad pozvat
autorku do domova důchodců. Ivanka Devátá pozvání přijala a 17. 9. přijela a vnesla mezi
diváky veselou a přátelskou atmosféru, otázky se na ni sypaly jedna za druhou. Na besedu
jsme pozvali i klienty dalších zařízení poskytujících sociální služby.

Součástí akce bylo i překvapení pro obyvatele domova a jejich rodinné příslušníky. Při-
pravili jsme pro ně novou místnost zařízenou ve stylu života našich babiček. Mohou do ní
zvát své návštěvy, dát si zde kávu nebo jen posedět a zavzpomínat na staré časy. 

Upraveno z Novin královédvorské radnice 9/2014

Nové orientační tabule ve Dvoře Králové nad Labem a okolí
Na  hlavní  silnici  mezi  Jaroměří  a  Kuksem  a  na  místě

zvaném Trojdomí  (na  silnici  z  Trutnova do Kocbeře)  byly
umístěny dopravní značky, které informují o městské památ-
kové zóně ve Dvoře Králové nad Labem. 
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Pivovar Tambor uvařil 1000. várku piva

Na pátek 5. 9. 2014 připadl
slavnostní  den  pivovaru  Tam-
bor,  v  tento  památný  den
pivovar  uvařil  1000.  várku
piva, což je 5 milionů králové-
dvorského piva Tambor. V roce
2014 pivovar slavil již 5. výro-
čí od založení. Oslava se kona-
la ve varně, kde se sešel majitel
pivovaru Nasik Kiriakovský se
sládkem Janem Pavlíkem a je-
ho kolektivem. Role patrona se
ujal ředitel východočeských re-
gionálních Deníků Tomáš Dou-
brava,  protože  Deník  sledoval
růst Královédvorského pivova-
ru Tambor od samého počátku.

www.pivo-tambor.cz (upraveno
kronikářem)
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Zprava: majitel pivovaru Nasik Kiriakovský, ředitel východočeských
regionálních Deníků Tomáš Doubrava a sládek Jan Pavlík

http://www.pivo-tambor.cz/
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