
Ilustrace na měsíc srpen: Alena Čiháková – pohled na kostel od Pušova splavu
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Zastupitelé schválili prodej průmyslové zóny Zboží
společnosti Karsit Automotive

 Zastupitelé na 10. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad
Labem v úterý 16. srpna 2016 schválili prodej pozemkových parcel o ve-

likosti 11,5 ha v průmyslové zóně Zboží společnosti Karsit Automotive Jaroměř a zároveň
schválili smlouvu o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti. O každém bodu usnesení hla-
sovali zastupitelé zvlášť. Pro prodej pozemků bylo šestnáct z devatenácti přítomných zastupi-
telů, nikdo nebyl proti a tři se zdrželi hlasování. S předkládanou smlouvou souhlasilo jedenáct
zastupitelů, tři byli proti a pět se zdrželo hlasování.

Společnost Karsit Automotive nabídla za 115 517 m2 pozemků v průmyslové zóně Zboží
kupní cenu ve výši 525 Kč/m2 původně s tím, že město investuje prostředky do hrubých te-
rénních úprav (srovnání nivelity terénu) a přivedení inženýrských sítí.  „Vzhledem k časové
tísni pro uskutečnění těchto prací a s tím nutně spojenou i značnou odpovědnost města za
jejich včasné a bezvadné provedení jsme se na následujících jednáních s Karsit Automotive
domluvili, že tyto práce budou sice uhrazeny z nabízené částky, avšak jejich realizaci zařídí
budoucí investor. Zároveň byl stanoven finanční rámec těchto prací a smluvně ujednáno, že
v případě jeho překročení uhradí všechny finanční prostředky nad tento rámec společnost
Karsit Automotive,“ vysvětlil starosta města Jan Jarolím.

Předpokládaná konečná cena za pozemky by měla činit 155 Kč/m2, avšak v žádném přípa-
dě nebude nižší než 125 Kč/m2, což je cena v místě a čase obvyklá, stanovená soudním znal-
cem.

V průmyslové zóně Zboží by tak měl do několika let vyrůst nový moderní strojírenský zá-
vod  na  lisování  kovových  dílů  pro  automobilový  průmysl  se  zahájením  výroby  v první
polovině roku 2019.

„Jsem rád,  že  zastupitelé  smlouvu odsouhlasili.  Jednání  o její  konečné podobě nebyla
jednoduchá, trvala několik desítek hodin a výsledek je kompromisem obou stran. Karsit Auto-
motive v čele s majitelem Františkem Řípou několikrát ustoupil ze svých požadavků a já jsem
přesvědčen o tom, že je smlouva pro město výhodná,“ podotkl starosta Jan Jarolím a pokra-
čoval: „Příchod nového investora do Dvora Králové nad Labem rozhodně vítám. V horizontu
několika let by zde mělo vzniknout 300 pracovních míst s garancí na další desetiletí. Pracovní
příležitost může do města přivést mladé a perspektivní lidi, kteří by se mohli zapojit do spole-
čenského života ve Dvoře Králové nad Labem a podílet se tak na rozvoji města. Na výstavbu
v průmyslové zóně by pak mohly navázat i další projekty, např. řešení obchvatu Zboží.“

Noviny královédvorské radnice 8/2016, Miroslava Kameníková

Pozemky ve Dvoře Králové nad Labem už řídí Karsit
Rozvoji průmyslové zóny ve Zboží už takřka nic nebrání. Zastupitelstvo města ve Dvoře

Králové nad Labem posvětilo prodej pozemků o velikosti 11,5 hektaru společnosti Karsit Au-
tomotive. Ta by ve Zboží měla během dvou až tří let vybudovat moderní halu na výrobu auto-
mobilových komponentů. „Investice Karsitu je dobrou zprávou pro celé město. Pokud pomi-
nu výši celé zakázky, mohlo by to do města přivést nové mladé a perspektivní občany. Výstav-
ba průmyslové zóny s sebou může navíc přinést mnoho souběžných pozitivních efektů,“ vyjád-
řil se starosta města Jan Jarolím. Návrh na prodej zóny se však neobešel bez kritiky opozice.

Město se původně zabývalo třemi nabídkami. „Rozhodli jsme se, že společnost Karsit Au-
tomotive podala tu nejvýhodnější. Tato nabídka nabízí investice převyšující tři miliardy korun.
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A co je pro nás velmi důležité, bude realizována ve velmi krátké době. Nabídne práci pro
mnoho lidí z celého regionu, kteří nyní musí za prací dojíždět. Důležité je i to, že Karsit má
dojednanou významnou desetiletou zakázku, což představuje určitou jistotu,“ sdělil dřívější
stanovisko starosta Jan Jarolím. Nabídky firem Inzat a JUTA, a. s., proto neuspěly.

Jádrem sporu mezi koalicí a opozicí se ovšem stala podoba kupní smlouvy. Město se nako-
nec s investorem dohodlo na tom, že všechny potřebné investice Karsit zafinancuje sám. Za
průmyslovou zónu má firma zaplatit více než 60 milionů korun. Od toho ale budou odečteny
náklady, které souvisejí s vybudováním silniční komunikace a především se zemními pracemi
a zřízením potřebných sítí. Město by ve výsledku mělo obdržet částku zhruba 20 milionů ko-
run.

„Vzhledem  k  časové  tísni  jsme  se  domluvili,  že  potřebné  přípravné  práce  budou  sice
uhrazeny z nabízené částky, avšak jejich realizaci zařídí firma Karsit.  Stanovili jsme si fi-
nanční rámec těchto prací a smluvně je ujednáno, že v případě jeho překročení uhradí všech-
ny  finanční  prostředky  nad tento  rámec  společnost  Karsit  Automotive,“ vysvětlil  starosta
města Jan Jarolím. 

A právě toto řešení podrobila kritice opozice.  „Smlouva je zbytečně složitá. A nejsem si
úplně jistý, zda nejde o porušení zákona. Podmínky pro nás nejsou přijatelné,“ vyjádřil se na-
příklad opoziční zastupitel Jan Bém. „Město bude na zakázku a terénní práce dohlížet. Firma
si je ale povede sama. Musí totiž zaplatit více než 40 milionů korun za to, aby mohla svůj zá-
měr na tomto pozemku realizovat. Pokud by pozemky mělo připravit město, bylo by to kvůli
zákonům o veřejných zakázkách velmi zdlouhavé a investor by nemusel mít pozemky včas,“
poznamenal zastupitel Nasik Kiriakovský, který na zasedání zastupitelstva prezentoval také
případné varianty silničních obchvatů. „Věřím, že aktivita, kterou v této průmyslové zóně nyní
vyvíjíme, bude dostatečnou pákou na kraj, aby se snažil dostat z našeho města kamionovou
dopravu. Chtěli bychom vyjednat určitý systém obchvatů, který by městu i průmyslovým ob-
lastem ulevil,“ představil na veřejném zasedání záměr města Kiriakovský, 

Servítky si na veřejném zasedání nebral ale ani senátor České republiky a majitel firmy
JUTA,  a.  s.,  Jiří  Hlavatý.  Největší  regionální  zaměstnavatel  nejprve  zdůraznil,  že  nestojí
o spory s jiným podnikatelským subjektem a že svou nabídku nemířil proti Karsitu, jak se
mnozí domnívali.  „Hledáme řešení pro náš závod 03, který je zastaralý a který nevyhovuje
moderním podmínkám a je k němu špatná dopravní dostupnost,“ řekl Jiří Hlavatý. Zároveň
vyjádřil obavu nad naivitou dopravního plánu, který město má, a zkritizoval vedení města
Dvora Králové nad Labem kvůli nejednotnému přístupu ke své firmě a k probíhající investici
firmy Karsit. 

Areál průmyslové zóny Dvůr Králové nad Labem byl neúspěšně nabízen od roku 2006.
Podle informací starosty se na úřadě od té doby vystřídalo celkem 26 investorů, ani jeden
z nich ovšem záměr nedotáhl ke zdárnému konci. Hlavními příčinami byly neexistence sítí,
vysoký poplatek za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, ale i kopcovitý terén s velkými
počátečními náklady za jeho úpravu. 

Investice skupiny Karsit se má pohybovat na hranici 3 miliard korun. Nová továrna by při-
tom měla vyrůst už do roku 2018. Zaměstnání tu mají najít tři stovky lidí různých typů vzdě-
lání. 

Krkonošský deník, 19. srpna, Jaroslav Pich (upraveno kronikářem)

Tak budeme sledovat, jak se tyto vize naplní (pozn. kronikáře).
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MěVaK vyměnil část kanalizace v Dukelské ulici
V pondělí  8.  srpna začala  v Dukelské ulici,  v úseku od mostku pod Žižkovem směrem

k ulici Zborovská, nutná obnova kanalizačního sběrače, a to jeho přímá náhrada za nové po-
trubí v délce téměř 190 metrů. 

„Důvodem je havarijní stav kanalizace a zhoršené odtokové poměry odpadních vod ve
Zborovské a Dukelské ulici. Mimo jiné zde dochází k propadům povrchu asfaltového chodníku
a úniku  části  skladby podloží  do  poškozeného tělesa  stoky,“  uvedl  Ivo Antonov,  vedoucí
provozního  úseku  Městských  vodovodů  a  kanalizací  Dvůr  Králové  nad  Labem,  s.  r.  o.
Stavební práce se uskutečnily za provozu kanalizace a odběratele tak měly omezit jen mi-
nimálně. 

Přestože pracovníci MěVaK zasáhli během výměny potrubí především do chodníku, pod
nímž je kanalizace uložena, řidiči museli v souvislosti se stavebními pracemi počítat s částeč-
ným omezením provozu, například se zúžením vozovky nebo snížením rychlosti. 

Po skončení obnovy kanalizačního sběrače dojde i k opravě chodníku ve stavbou dotčeném
úseku.  „V současné době je zažádáno o stavební povolení, po jeho vydání stavbaři položí
zámkovou dlažbu,“ uvedl Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic správy majetku na
Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem. Na obnovu kanalizace včetně realizace nového
povrchu chodníku je v rozpočtu města vyčleněno 1,5 mil. Kč. 

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Jan Bém nahradil v krajském zastupitelstvu zesnulého Vladimíra
Záleského

Zastupitel města Dvůr Králové nad Labem Jan Bém (ODS) nahradil v krajském zastupitel-
stvu Královéhradeckého kraje Vladimíra Záleského (ODS), který ve čtvrtek 28. července náh-
le zemřel ve věku 62 let. Mandát zastupitele přechází podle platné legislativy na náhradníka,
jehož určily krajské volby v roce 2012, a prvním náhradníkem byl právě Jan Bém. 

„Se situací jsem seznámen, mandát jsem do konce volebního období přijal. I nadále také
zůstanu členem finančního výboru krajského zastupitelstva,“ uvedl Jan Bém, který byl kraj-
ským zastupitelem již v letech 2008–2012.

Ing. Vladimír Záleský působil v krajském zastupitelstvu s přestávkou mezi lety 2004–2008
již od vzniku krajské samosprávy v roce 2000 a věnoval se především problematice veřejné
dopravy, byl členem sociálního výboru a výboru pro dopravu krajského zastupitelstva. 

www.mudk.cz, 2. srpna, Miroslava Kameníková

Dvorákům tečou nervy
Pro občany Dvora Králové nad Labem je dopravní situace ve městě doslova iritující. Ve-

řejnost dráždí zejména fakt, že na rozkopaných silnicích na Benešově nábřeží a ve Štefáni-
kově ulici se dlouhé týdny prakticky nepracovalo. Stavebníci se sem vrátili znovu na konci
minulého týdne. Poté, co projektanti vyřešili nejasnosti v dokumentech. Stavba prakticky stála
od 22. června. 

Ředitel SÚS Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs si v oficiálním vyjádření před několika
dny postěžoval, že firma nemohla postupovat podle harmonogramu.  „Situace nám nedovo-
lovala plné nasazení. Stavbu provází značné technické problémy,“ přiznal. Pod povrchem vo-
zovky byly například nalezeny šachty, které musela firma zajistit, vyřešit se dodatečně muselo
i problematická napojení uličních vpustí do kanalizace. 

Největším kamenem úrazu na komunikaci vedoucí k zoo se však ukázalo zakreslení teleko-
munikačních kabelů. Podle plánů neměly do vozovky zasahovat, dělníci však zjistili jejich
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špatné zakreslení hned v pěti místech, proto si museli vyžádat jejich přeložku. Celá rekon-
strukce se i proto logicky zpozdila. 

A poslední pikantnost, která při všech problémech ve Dvoře Králové nad Labem působí
úsměvně? Úplnému dokončení  rekonstrukce vodovodu a plynovodu v Puchmajerově ulici
brání jen zaasfaltování vozovky. Chybí ovšem finišér. 

Krkonošský deník, 10. srpna (upraveno kronikářem)

MěVaK úspěšně prošel kontrolou Ministerstva zemědělství
Dne 11. srpna se ve společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem,

s.  r.  o.,  uskutečnila  kontrola  plnění  povinností  vyplývajících z ustanovení  zákona o vodo-
vodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., kterou provedl odbor dozoru a regulace vodárenství
Ministerstva zemědělství. Pracovníci kontroly neshledali žádné pochybení či porušení zákona.

„Předmětem kontroly byly mimo jiné smlouvy o provozování, smlouvy o dodávkách pitné
vody a odvádění odpadních vod s odběrateli,  kalkulace ceny vodného a stočného pro rok
2016, kanalizační řády,  reklamační řád, účetní doklady apod.,“ uvedl jednatel  společnosti
Ing. Petr Mrázek.

Pracovníci kontroly neshledali žádné pochybení či porušení zákona. „Tím se potvrdilo, že
stávající systém a jednotlivé procesy jsou ve společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr
Králové nad Labem, s. r.  o.,  nastaveny správně a vytvářejí  základ pro úspěšné fungování
a další rozvoj společnosti při provozování vodohospodářské infrastruktury města a k plnění
povinností provozovatele,“ dodal Ing. Petr Mrázek. 

www.mudk.cz, 23. srpna, MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Společenská rubrika
Noví občánci města

V srpnu se narodilo v našem městě 14 občánků – 6 chlapců a 8 děvčat.

Úmrtí
V měsíci srpnu zemřelo ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 15 lidí, z to-

ho bylo 7 královédvorských občanů, 3 muži a 4 ženy.

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v srpnu manželství tito snoubenci:

Martin Kvaček a Tereza Jahelková – 13. srpna, Jaroslav Samek a Veronika Macková –
18. srpna, Karel Adamec a Kateřina Cihlářová – 27. srpna.

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Petr Pitrman a Barbora Písecká – 5. srpna, David Kasnar a Adriana Kořínková – 5. srpna,
Jan Šilar a Kateřina Melicharová – 6. srpna, Václav Šenfeldr a Tereza Hynková – 20. srpna.
Nikola Jovanovič a Lucie Panská – 27. srpna.

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Michal Juhász a Marie Broumová – 13. srpna, Jakub Falta a Denisa Haasová – 27. srpna.
Údaje byly poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v srpnu 19 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 manželských párů stříbrnou svatbu,
7 manželských párů zlatou svatbu a 3 páry svatbu diamantovou.
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KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Královédvorské hudební léto

Ve středu 3. srpna pokračovalo Královédvorské hudební léto dalším trojkoncertem, ten-
tokrát věnovaný folk&country hudbě. 

Vystoupení na náměstí Václava Hanky zahájila legendární královédvorská country skupina
Wostruha. 

Poté nastoupila na jeviště pod královédvorským nebem Devítka – hudební skupina s více
než dvacetiletou tradicí. V jejím středu je kytarista, zpěvák a písničkář Honza Brož. Možná jej
znáte z další legendární skupiny Žalman a spol., kde vystupoval spolu s Jindřiškou Brožovou.
V současné době s Devítkou vystupuje jako host zpěvačka Madla Klupková, která kapelu
obohacuje o pátý vokál. Kapela zahrála původní repertoár melodických písniček, nad jejichž
texty se dá (ale nemusí) přemýšlet. Obsazení: Honza Brož – kytary, zpěv, autor písní. Jindřiš-
ka Brožová – zpěv, flétny, džembe. Petr Haf Havrda – kytary, zpěv. Honza Klubajz Klupka –
baskytara, zpěv. Stálý host: Madla Klupková – zpěv. 

Po českých kapelách nastoupil americký písničkář Jimmy Bozeman & The Lazy Pigs. Jeho
repertoár je blues, country, western-swing, cajun a hillbilly music, při které ho doprovodila
jeho nyní již ryze česká kapela „líných čuníků”. Jimmy Bozeman skládá a hraje hudbu již
přes 30 let. Pochází z malého města Lake Charles v Louisianě, kde se odpradávna střetávalo
mnoho hudebních žánrů. Černošské (jižanské) blues, zideco, apalačský cajun irských přistě-
hovalců, country, hillbilly, western-swing a další. Všechny tyto směry jej ovlivnily, navíc ještě
většinu těchto míst procestoval osobně – z americké Louisiany do Texasu a dále přes Mexiko
a Řecko docestoval až do Prahy, kde se po revoluci usadil. S kapelami The Lazy Pigs a Band
of Jakeys natočil již sedm alb. Původní mezinárodní složení jeho doprovodné skupiny The
Lazy Pigs se před několika lety vyprofilovalo ryze z českých hudebníků, mimo jiné význam-
ných doprovodných hráčů, jejichž hudební talent oceňují mnohé hvězdy domácí countryové,
folkové a jazzové hudby.

Královédvorsko.cz, srpen 2016 
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ZOO Dvůr Králové, a. s.
Sochařské sympozium „Co řekne kámen“

Od 21. srpna měli návštěvníci královédvorské zoo možnost dívat se
nejen na africká zvířata,  ale také sochařům pod ruce. Na 1. sochařské

sympozium přijelo do areálu zoo 5 sochařů z celé republiky, kteří z pískovce vytvořili sochy,
které se staly natrvalo součástí zoo. Následuje jejich představení.

MgA.  Václav  Kyselka,  akademický  sochař,  vystudoval Fakultu  výtvarného  umění
v Brně, žije a pracuje v Křoví na Vysočině. Tvoří sochy, dřevěné skulptury, kamenné objekty,
kompozitní materiál, kombinované techniky. Ve svých většinou dřevěných sochách pracuje
s motivem spirál, schodů, soustředností a rotací. Účastní se sympózií nejen v Čechách, ale
i na mezinárodní úrovni.

MgA. Jiří Němec, akademický sochař, řezbář – pracuje se dřevem i kamenem, je rodák
z Boleboře v okrese Chomutov. Sochařství vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
Praha.  Své  práce  vystavoval  např.  v  pražském Klementinu,  v  pražské  botanické  zahradě,
v Chomutově v Luragu a jinde. Účastnil se mnoha sympozií.

Jitka Kůsová, malířka a sochařka, žije a tvoří v Útočišti u Klášterce nad Ohří. Ve své
práci se věnuje více výtvarným oborům. Pracuje s pískovcem, se dřevem, ale i s reprodukční-
mi materiály, jako jsou epoxidy a umělé kameny. Často k vyjádření používá kresbu tuší, asfal-
tem, grafitem a grafiku, jmenovitě suchou jehlu. V repertoáru má i olejomalby s důrazem na
figurální kresbu. Zúčastnila se více než 30 sochařských sympozií včetně zahraničních.

Lukáš Řezníček, mladý sochař, který zaměřuje svoji tvorbu na práci s kamenem a ko-
vem. Vystudoval SPŠ v Hořicích. Ateliér i galerii má ve Chválenicích na Plzeňsku. Již během
studia se zúčastnil několika sympózií, výstav i soutěží. 

Blanka Žáčková, civilní profesí pedagog, který se věnuje ve své volnu malbě a sochařství.
Studovala výtvarné techniky na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Pod počátečním vedením akademického sochaře Františka Bálka přešla od malby ke kameni.
Pochází z Ústí nad Labem, sedm let žije ve Dvoře Králové nad Labem.

Královédvorsko.cz, srpen 2016

Městečko Tiébélé ožilo novými návštěvníky

Komby, kaloni a gundi, to jsou nové zvířecí druhy, které mohou návštěvníci vidět v expozi-
cích západoafrického městečka Tiébélé, které ve dvorské zoo vzniklo na začátku letošní sezo-
ny a představuje život a kulturu západní Afriky. 

191



Tiébélé čítá více než dvě desítky domků a chýší, které vynikají nezaměnitelným zdobením
vytvořeným po vzoru skutečné osady Tiébélé v Burkině Faso. Do expozic se nastěhovala zví-
řata, která jsou v zoo chována vůbec poprvé. 

Lidé  se  už  mohou  seznamovat  se  skupinkou  malých  nočních  primátů,  komb  ušatých.
„Jejich zvláštností jsou jejich velké uši. Skládají se ze čtyř částí, které umí šikovně ohýbat tak,
aby zaslechli sebemenší hmyzí pohyb. Hmyz je totiž základní složkou jejich potravy,“ říká zoo-
log Michal Podhrázský. V dalším domku se zabydleli tři středně velcí hlodavci gundi saharští,
kteří do Dvora Králové nad Labem přišli ze zoo Wroclaw. Ve volné přírodě obývají suché ob-
lasti severní Afriky a vyznačují se velkou mrštností a rychlostí. Dokáží obratně běhat a skákat
po skalách. 

Krkonošský deník, 25. srpna

ŠKOLY

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Den všech v Žirči

V sobotu 27. srpna se v Žirči uskutečnil Den všech, na kterém vystou-
pil  Crazy Band pod vedením Vladimíry Matuškové. Dále na této akci

uspořádali učitelé výtvarného oboru, ředitelka Ivana Černá a Jiří Holan spolu s dechovým od-
dělením učitelů Vlasty Siřišťové a Tomáše Valtery, hudebně výtvarnou dílnu. Vystoupení měly
také mažoretky Anabel.

Zdroj: Facebook.com/Zus/RADvorskehoDvurKraloveNadLabem

SPORT

Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Cíl pro novou sezonu

Pavel Matějka, trenér:  „Výkony i výsledky bychom rádi navázali na
minulou sezonu.“ 

Soupiska – brankáři: Jakub Vaníček (1993), Vladimír Matula (1996). Obránci: Tomáš Pi-
cha  (1992),  Martin  Kruliš  (1974),  Jiří  Rejl  (1989),  Marek Kasan (1992),  Stanislav  Ježek
(1977), Vojtěch Pavlásek (1990). Záložníci: David Vitebský (1997), Ondřej Vaníček (1989),
Jiří Podolník (1989), Martin Hruška (1981), František Fejk (1989), Robert Vágner (1995),
Petr  Tomeš  (1983),  Václav  Hák (1993),  Lukáš  Mertlík  (1997).  Útočníci:  Ondřej  Janouch
(1987), Michal Voldán (1990), Martin Otradovský (1985), Martin Škoda (1982), Viktor Marks
(1992). 

Realizační tým – trenér: Pavel Matějka. Asistent: Jaroslav Hampl. Vedoucí týmu: Jaroslav
Macek. Kustod: Vladimír Pavlis. 

Změny v kádru –  příchody: Josef Dvořák (Olympia HK), Martin Škoda (Jaroměř). Od-
chody: nikdo. 

Ideální sestava podle Deníku: J. Vaníček – Picha, Kruliš, Rejl, Pavlásek – Podolník – Vi-
tebský, O. Vaníček, Fejk, Tomeš – Janouch. 

Krkonošský deník, 12. srpna 
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První divizní utkání
TJ Dvůr Králové nad Labem – Letohrad 0:0, na penalty 3:1 
První kolo divize C v neděli 14. srpna přineslo duel dvou ostřílených soupeřů. Byl to více

boj než pohledný fotbal. Jako první si velkou šanci vypracovali hosté, rána Štěpána ale mířila
přímo do rukavic Vaníčka. Na druhé straně sudí neposoudil jako penaltový zákrok na Voldána
a Krulišova hlavička jen proletěla kolem šibenice. Po pauze domácí neproměnili tři velké šan-
ce, když hlavně Vitebský sám před gólmanem trestuhodně propadl. Když pak v ložence ne-
uspěl ani hostující Kabourek, skončil duel bez branek. Penaltový rozstřel jen potvrdil stře-
lecké trápení, přesnější ale přece jen byli domácí. 350 diváků.

Ostrá – TJ Dvůr Králové nad Labem 2:0 (0:0) 
Druhé kolo hráli Dvoráci v Ostré v sobotu 20. srpna. Ač v první půli vstřelili gól, uznán

jim nebyl, a po přestávce sami dvakrát inkasovali. Na utkání bylo 240 diváků.
Krkonošský deník, srpen 2016

TJ Dvůr Králové nad Labem – FK Kolín 2:1 (2:0)
Obrovsky cenné tři body vybojovali v neděli 28. srpna před svými fanoušky fotbalisté ve

druhém domácím duelu sezony. Na vině byl především jejich výkon v prvním poločase. Hosté
s výraznou výškovou převahou začali útočně, zmrazil je ale zákrok ve vlastní šestnáctce, kde
si obránce zahrál na olympijského vítěze Krpálka, Kruliše stáhl k zemi a z nařízené penalty
poslal domácí do vedení. Pak domácí přidali další gól a vedení udrželi až do koce. 250 divá-
ků.

www.fotbal-dvur.cz, srpen 2016

Hokejový klub HC Rodos
Dvoráci zatím trénují na suchu

Řadu  změn  již  dávno  ohlásil  podkrkonošský  hokejový  klub.  HC
Rodos skončil v minulé sezoně krajské ligy na druhém místě a v novém
ročníku by své postavení rád vylepšil. I proto došlo v kádru trenéra To-
máše Topola k několika změnám. 

Mezi posily se zařadil  brankář Josef Čáp, jenž stejně jako obránce Lukáš Karlík přišel
z Trutnova. Dalšími zkušenými harcovníky jsou bek Lukáš Daňo a odchovanec hradeckého
hokeje, útočník Daniel Filip. 

Potěšitelnou novinkou je fakt, že herní přípravu na mistrovské boje mohou Dvoráci zahájit
dříve než v předešlých letech. Vlastní ledovou plochu totiž budou mít k dispozici už začátkem
září, tedy měsíc před začátkem krajské ligy! 

Do přípravy byl zařazen i prestižní turnaj Metuje Cup, v jehož rámci HC Rodos čekají tři
duely.

Krkonošský deník, 27. srpna

Tenisový klub Dvůr Králové, z. s.
Turnaj dorostenců

Velmi slušnou účast 27 hráčů (z toho 12 dvorských) byl na turnaji doros-
tu, který se konal první srpnový víkend od 4. do 6. srpna. Z původně 13 při-
hlášených se turnaj rozrostl, a dokonce první nasazený hráč – Matyáš Černý
přijel z České Lípy a druhý nasazený hráč – Filip Navrátil z Brna. Na to, že
se jednalo o turnaj kategorie „C“, bylo již od prvních kol k vidění mnoho

hezkých zápasů i ve vzájemných utkáních mezi chlapci našeho oddílu.
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Do semifinále dvouhry se probojovali  dva dvorští  hráči.  Ve vzájemném zápase zvítězil
Štěpán Jansa, který porazil Štěpána Bauma a v pondělním finále již nestačil na prvního na-
sazeného – Matyáše Černého, který celý turnaj s přehledem vyhrál.

Soutěž čtyřhry ovládli zcela naši hráči. V semifinále jsme měli zastoupeny všechny čtyři
páry. Do finále turnaje postoupil jednoznačně první nasazený pár – bratři Pátí a překvapení
turnaje, nejmladší a zároveň „nejmenší“ hráči v soutěži – Štěpán Baum a Adam Nápravník.
Turnaj vyhráli bratři Daniel a Michael Pátí z TC Dvůr Králové nad Labem, z. s.

www.tcdvurkralove.cz, srpen 2016

Úspěch starších žáků na mistrovství ČR
Čtyři dvorští hráči – Břetislav Lukáš, Matyáš Říha, Štěpán Baum a Adam Nápravník se

dokázali probojovat na mistrovství ČR starších žáků, které se konalo ve Frýdlantu nad Ost-
ravicí poslední červencový týden.

Ze startovního pole 48 hráčů jsme tedy měli z dvorských odchovanců 1/12 zúčastněných,
což se žádnému jinému námi podobně velkému klubu ani zdaleka nepodařilo. Větší účast
měly pouze kluby z Prahy nebo Prostějova. Pro náš tenisový oddíl je tato účast čtyř hráčů
z historického hlediska největší úspěch.

Všichni chlapci předvedli na mistrovství České republiky skvělé a bojovné výkony. Břéťa,
Štěpán a Adam dokázali vyhrát každý ve dvouhrách dva zápasy, a tím se probojovali mezi po-
sledních 16 hráčů, kde již nestačili na fyzicky vyspělejší hráče, kteří byli o rok či dva starší.
Matyáš po boji a krásném zápase, který se rozhodoval až v tie-breaku, prohrál v prvním kole.

Ve čtyřhře se mezi posledních 16 dvojic probojoval pouze Štěpán Baum společně se svým
dlouholetým deblovým partnerem – Vojtou Veigertem. Kde kluci prohráli v hezkém zápase
s pozdějšími vítězi turnaje.

www.tcdvurkralove.cz, srpen 2016

Turnaj Babytenisu o Pohár města Dvora Králové nad Labem
Na tenisových dvorcích TC Dvůr Králové nad Labem, z. s., se v sobotu 20. srpna usku-

tečnil turnaj v Babytenisu, kterého se zúčastnilo 13 hráčů. Hrálo se na čtyři skupiny, a z každé
postupovali dva hráči do hlavního pavouka. Z našich dvorských dětí postoupili – Sára Divi-
lová, Bára Bartošová a Floortje Chrisstoffels.

Bohužel Bára vypadla s Tomem Celbou, který skončil na 3. místě. Sára vyhrála po velmi
vyrovnaném souboji s Floortje, a tak jsme měli dvorskou finalistku. Finále bylo strhující, ale
Sára bohužel prohrála s Adamem Ducháčem. Sára předvedla velmi pěknou hru, ale klučičímu
zápalu boje o vítězství nestačila.

Všechny děti hrály s velikou chutí a bojovností, i když se na některých hráčích projevila
únava  z letního  tenisového  tábora.  Děkujeme  dětem  a rodičům  za  pomoc  při  organizaci
turnaje, městu Dvůr Králové nad Labem a Královéhradeckému kraji, kteří dlouhodobě podpo-
rují sport v našem klubu, a sponzorům, kteří věnovali krásné ceny. Jmenovitě to byly Staré
Hrady, Dubea, TONGO a Šťastná země.

www.tcdvurkralove.cz, září 2016

Minitenisový turnaj o Pohár města Dvora Králové nad Labem
V neděli 21. srpna se v prostorách TC Dvůr Králové nad Labem, z. s., uskutečnil turnaj

v minitenisu. Zúčastnilo se ho celkem 17 dětí, z toho 9 bylo dvorských. Pro velkou nepřízeň
počasí se celý turnaj odehrál na čtyřech minitenisových kurtech v  halách tenisového klubu. 

Děti se nalosovaly do čtyř skupin, tři po čtyřech a jedna po pěti. Z každé skupiny první dva
postupovali do hlavního pavouka. O umístění se hrálo až do 6. místa, kde každý dostal pěkný
pohár. Sehrála se i útěcha a vítěz byl také oceněn pohárem. Všechny děti odehrály minimálně
5 zápasů i více a musím konstatovat, že zápasy byly napínavé, vyrovnané, plné bojovnosti
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a emocí  až do konce.  Úroveň všech zápasů byla velmi  kvalitní.  Nejmladší  účastnicí  byla
dvorská pětiletá Kačenka Krejčová, která sice vše prohrála, ale pro nás bylo vítězstvím dát
„podáníčko“ a možná i  nějakou tu výměnu.

Konečné pořadí: 1. místo Dominika Pohlová, 2. místo Dominik Vágner, 3. místo Tadeáš
Klacek, 4. místo Štěpán Soumar, 5. místo Marek Johan, 6. místo Žaneta Valová.

Pořadí útěchy: 1. místo Jan Motal, 2. místo Adéla Homalnová, 3. místo Žofie Hrmová,
4. místo útěcha Tomáš Martinec.

www.tcdvurkralove.cz, září 2016

Cyklistický oddíl Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem
Krakonošův cyklomaraton

V pátek 5. srpna se konal silniční Krakonošův cyklomaraton v Krkonoších se startem a cí-
lem v Trutnově. Zde se na kratší trati znovu parádně ukázal Tomáš Berger a trať zdolal i přes
ošklivý pád na druhém místě! Karolína Bergerová měla bohužel defekt nedaleko před cílem,
musela opravovat a ve výsledcích se propadla. Na krásném osmém místě skončila Lucie Hrn-
čířová.

Královédvorsko.cz, srpen 2016

Tereza Sedláčková s koněm Sunita zvítězila v soutěži O cenu pivo-
varu Tambor 

Závodnice jezdeckého klubu JK Zálesí Tereza Sedláčková zvítězila v jedné ze soutěží oblí-
bených jezdeckých závodů, které se konaly v sobotu 13. srpna 2016 na kolbišti  v Zálesí.
Jednalo se o již 10. ročník závodů. Pořadatelem byl místní JK Zálesí, z. s.

Královédvorsko.cz, srpen 2016

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Tajuplný ostrov

První srpnový týden od 1. do 8. se v Jedničce uskutečnil příměstský
tábor s názvem Tajuplný ostrov. Na cestu po Tajuplném ostrově se s ve-
doucími Verčou a Verčou vydalo celkem 24 dětí ve věku od 6 do 13 let.

Celá cesta započala v pondělí ráno, kdy děti na lodi přivítal námořník. Během plavby měly
děti možnost se seznámit, ovšem až do okamžiku, kdy došlo k ztroskotání lodi. Děti se muse-
ly dostat ve tmě, mlze a nepřízni počasí na pevninu, kterou byl nedaleký ostrov. Jelikož spolu
s lodí pod hladinou moře zmizely i veškeré věci, musely děti na ostrově bojovat o přežití.
Trosečníci museli prozkoumat celý ostrov, aby věděli, co na ně kde čeká, obstarávali si obživu
nebo soutěžili  o  to,  kdo z  nich  je  nejlepší  trosečník.  Nechyběla  však  ani  výroba nového
plavidla nebo honba za pokladem.

Pro děti byl připraven rovněž výlet do hradeckého Tonga, kde měly možnost se vydovádět
na atrakcích s mořskou tematikou a byla pro ně připravena jedna společná noc spojená s opé-
káním buřtů a s nočním průzkumem ostrova.

Text: Bc. Veronika Málková
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Letní animace aneb Emil Alfonz Žárovka tak trochu jinak
V pondělí 8. srpna do DDM dorazilo 24 dětí, které byly natěšené na tvoření animovaného

filmu. Během celého týdne pilně pracovali s fotoaparáty. Děti fotily a fotily, až vznikla sbírka
s počtem okolo 2 800 fotek, ze kterých následně vznikly 4 filmy. Nebyl by to tábor bez výle-
tu, cesta je zavedla do Hradce Králové, kde se seznámily s obnovitelnými zdroji ve vodní
elektrárně Hučák. Vody se pak držely a pokračovaly do aquaparku, kde si mohly zařádit. Po-
slední den příměstského tábora byl výjimečný. Do DDM dorazila spousta rodičů, které zají-
malo, co děti za týden společnými silami zvládly. Děti byly hostitelé, jak se patří. Nachystaly
rodičům bohaté občerstvení, které zpříjemnilo celé filmové odpoledne. 

Text: Bc. Alena Hušková

Škola detektivů
O čem byl další z příměstských táborů Jedničky, napovídá už jeho název – Škola detektivů.

Neměli jste někdy chuť vyzkoušet si něco z dovedností detektiva? Tuhle možnost měli právě
účastníci tohoto tábora od 13. do 19. srpna. Práce na vyšetřování, luštění šifer, tajné písmo…
Řekněte, kdo by se na chvíli nechtěl stát třeba Sherlockem Holmesem?

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Šikovné ruce II
Pro děti, které rády tvoří – modelují, malují či vyrábějí, byl určen tábor Šikovné ruce II od

22. do 26. srpna. Tady si opravdu každý přišel na své. Malovalo se na textil, tvořilo z Fimo
hmoty, pracovalo s korálky a mnoho dalšího. Domů si tak děti odnesly spoustu zajímavých
výrobků.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Než zazvoní
Sportovně turistický pobyt od 20. do 27. srpna na konci prázdnin na chatě U Soptíka ab-

solvovalo celkem 21 dětí.  Cílem pobytu bylo především utužení fyzické kondice a zdraví
účastníků, celodenní pobyt v přírodě a poznávání nových míst v Krkonoších. Program byl se-
staven tak, aby účastníci poznali co nejvíce z historie i současnosti části Krkonoš, kde trávili
svůj týdenní pobyt. Navštívili Poniklou, v ní firmu Rautis, jedinou výrobnu skleněných korá-
lek na světě, kde se vše vyrábí ručně, a Krkonošské muzeum řemesel. V Harrachově prošli
výrobou skla,  navštívili  muzeum skla a  lyžování,  svezli  se  na bobové dráze,  prohlédli  si
Mumlavské vodopády. Prošli stezkou dřevosochání, která vede do Františkova, kde je velké
Muzeum a galerie „Starý Kravín“. Tam je umístěna velká expozice starých řemesel a z dře-
vosochařských  sympozií,  která  zde  každoročně  probíhají.  Byla  zde  i  výstava  nemocnice
Vysoké nad Jizerou, historie a pracovní úspěchy jejích chirurgů. V Horní Rokytnici v hotelu
Starý mlýn navštívili venkovní dráhu motokár. Všichni si ji s nadšením vyzkoušeli, nikdo ne-
vzdal. Další výlet podnikli sedačkovou lanovkou na Horní domky a odtud absolvovali celo-
denní pěší výlet k prameni Labe, při kterém prošli přes Dvoračky, Labskou boudu, Pančavské
vodopády a Vrbatovu boudu, Horní Mísečky. Dalším cílem výletníků byly Boskovské jes-
kyně, kde se všem moc líbilo, navštívili i vyhlídku na místním kostele, odkud se jim naskytl
překrásný výhled do okolí.  Poslední den pobytu navštívili lanový park v Horní Rokytnici.
Všechny překážky zdolalo 19 odvážlivců, 2 vzdali. Počasí po celý pobyt, krom 1 dne, bylo
nádherné, jako stvořené pro pobyt na horách.

Text: Dana Kudrnovská 
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Výstava drobného zvířectva – Žireč
V sobotu 20. srpna ožil zámecký park v Žirči tradiční Výstavou králíků, drůbeže, holubů,

okrasného ptactva, morčat, plymutek a prodejní expozicí kaktusů a sukulentů. Na programu
byly ukázky chovu koz a ovcí, výcvik služebních psů a další. Nechyběla hudba a doprovodný
kulturní program a pro každého občerstvení dle chuti. Vstupné dospělí 45 Kč, děti do 15 let
15 Kč.

Královédvorsko.cz, srpen 2016 (upraveno a doplněno kronikářem)

ZAJÍMAVOSTI

Strážníci oživili ženu v supermarketu
O tom, že strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem nejsou jen „pochůzkáři“, kte-

ří dávají pokuty, se mohli přesvědčit v pátek 19. srpna 2016 krátce po půl dvanácté dopoledne
lidé nakupující v jednom z královédvorských supermarketů.

V oddělení nápojů totiž zkolabovala devětašedesátiletá žena. Ještě před příchodem hlídky
městských strážníků, která se nacházela poblíž, se ženu snažil oživit její syn. Strážníci Petr
Kraus a Jan Zumr okamžitě zahájili masáž srdce a než na místo dorazili zdravotníci, začala
žena znovu sama dýchat. Záchranáři poté ženu převzali do své péče. Oba strážníci zažili takto
dramatickou situaci poprvé a shodli se na tom, že vrátit někomu život je vlastně příjemný po-
cit.

www.mudk.cz, 19. září,  Miroslava Kameníková

Závody motocyklových veteránů v Hořicích
Hořický přírodní okruh hostil o víkendu 6.–8. srpna další ročník České Tourist Trophy.

V rámci závodů proběhlo mistrovství Evropy na přírodních okruzích IRRC, přebor ČR Klasik
a Pohár na přírodních okruzích. Ve výsledkové listině se neztratili ani královédvorští závodní-
ci.

Na závodech se představily třídy Supersport, Superbike, Klasik a také Sidecary. Čtyři jezd-
ci třídy Superbike překonali rekord trati z květnového závodu 300 Zatáček Gustava Havla.
Marek Červený překonal traťový rekord, když zajel čas 2:14,761.

Neztratili se ani královédvorští jezdci – Jan Bednář a Jan Exner mladší zvítězili v kategorii
side car, Jan Exner starší s Jaroslavem Zatloukalem v téže kategorii skončili na třetím místě.

Královédvorsko.cz, srpen 2016 (upraveno kronikářem)

Shořel útulek pro psy, psi byli zachráněni
Ve Dvoře Králové nad Labem v noci 4.  srpna shořel  objekt technického zázemí psího

útulku v ulici  17. listopadu. Škoda byla odhadnuta na půl milionu korun. Zvířata se před
ohněm podařilo uchránit, nikdo nebyl zraněn. Útulek vzplál od zapnutého plynového vařiče
v těsné blízkosti  dřevěné stěny objektu.  Dřevěný objekt  o rozloze téměř 100 metrů čtve-
rečných začal hořet kolem 3. hodiny ráno. „Zásah byl komplikovaný z důvodu šíření požáru
v mezistěnách objektu a v mezistropních konstrukcích,“ řekl tiskový mluvčí Hasičského zá-
chranného sboru Královéhradeckého kraje  Ondřej  Sezima.  Stavení  se  skládalo  z  několika
stavebních buněk. Zadní část budovy s veterinární ordinací a léky hasiči před ohněm uchráni-
li.

Krkonošský deník, 5. srpna

197



Kronika obrazem

198

Na Hankově domě probíhala oprava střechy.

Snímky zbylých budov po bývalé slévárně vedle zoo.
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Bývalá slévárna.

Bývalá slévárna.
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Bývalá slévárna.
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