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Sloupek starosty
Od  loňského listo-

padu je zprovoz-

něna nová okružní 

křižovatka u Léčebny 

zrakových vad, 

známé jako oční 

škola. „Okružka“ zde 

po  dlouhých letech 

nahradila nebezpeč-

nou klasickou křižovatku. Občané a  náv-

štěvníci města jistě zaregistrovali, že její 

středový ostrůvek zdobí nová dominanta 

města – socha nosorožce Sudána v životní 

velikosti, která se stala pomyslnou „třešnič-

kou na dortu“ dokončené stavby.

Socha je společným dílem dvou králo-

védvorských umělců – sochaře Jana Brože 

a uměleckého kováře Pavla Vágnera. Oba 

pánové věnovali vzniku díla obrovské 

penzum času, svého umu i  srdce. Socha  

Sudána nejenže odkazuje na místní zoolo-

gickou zahradu, ale symbolizuje také vyhy-

nutí jednoho druhu vlivem chování a jed-

nání člověka. Celé dílo a jeho vznik ve mně 

vyvolávají na jedné straně pocity lítosti, 

že na světě už zbývají pouze dvě samice 

nosorožce bílého severního, ale zároveň 

hrdosti, že tady žijí lidé, jako jsou pánové 

Vágner a  Brož, kteří vytvořili dílo, o němž 

se obdivně mluví nejen ve městě, ale i ve 

vzdálenějších místech naší republiky. 

Přál bych si, aby takto do  budoucna vzni-

kaly i další stavby na území našeho města. 

Nemusí jít vždycky o umělecká díla. Člověk 

velmi dobře funguje, pokud cítí a slyší, že se 

něco opravdu podaří a že vynaložené úsilí, 

fi nance, ale také sázka na slušné a šikovné 

lidi vyšly. Přeji si, aby dílo v podobě Sudána 

obohacovalo naše životy hodně dlouho 

a bylo pro nás všechny připomínkou Dvora 

Králové nad Labem v tom nejlepším smyslu 

slova, kdykoliv přes křižovatku pojedeme.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Zveme na zastupitelstva
Zveme veřejnost na 6. a 7. zasedání zastu-

pitelstva města, která se uskuteční v úterý 

3. září a ve čtvrtek 26. září, vždy od

16:00 hod. v  sále Hankova domu. Pokud 

se nemůžete zúčastnit, audiozáznam ze 

zasedání bude k  dispozici na  stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město/Orgány 

města/Zastupitelstvo města. 
(mik)

facebook.com/
mestodknl

Představujeme nový znak města, 
zobrazen je v gotickém štítu

Nová dominanta města. Na řidiče na 
okružní křižovatce dohlíží nosorožec Sudán 

Město Dvůr Králové nad Labem na jaře požádalo 

Poslaneckou sněmovnu ČR o  změnu stávajícího 

znaku. Současně užívané grafi cké zobrazení totiž 

zcela neodpovídalo popisu zveřejněnému v Regis-

tru komunálních symbolů. Vedení města tak roz-

hodlo o zpracování nového návrhu, jehož podobu 

schválili zastupitelé letos v  květnu. Návrhem se 

dále zabýval podvýbor pro heraldiku a vexilologii 

v  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, který ho 

doporučil k odsouhlasení. K tomu došlo v červenci 

letošního roku. Následně byla v  Registru komu-

nálních symbolů ukončena platnost stávajícího 

znaku města z roku 2008 a zveřejněn nový znak.

Nejvýraznějším rozdílem je zobrazení hradby 

s  prázdnou otevřenou branou, která nyní již 

není ve štítu volná, ale z něho vyrůstá, a také lva, 

který nově není tak zdobný a není bezpohlavní. 

Rada města rozhodla, že znak bude zobrazován 

v (pozdně)gotickém štítu a nikoliv ve štítu zdob-

ném (renesančním), jako tomu bylo doposud.

„Tvar štítu není stanoven heraldickými pravidly. 

Od  společnosti VELEBNÝ & FAM, s. r. o., která 

návrhy zpracovala, jsme měli k dispozici podobu 

znaku v gotickém i zdobném štítu. Vybrali jsme 

nakonec variantu gotického štítu, která odka-

zuje na  dlouhou historii města,“ říká starosta 

Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Celý článek najdete na www.mudk.cz.

Středový ostrůvek okružní křižovatky u oční školy ve Dvoře Králové nad Labem zdobí plastika nosorožce. Sochu z pískovce 

a kovu vytvořili královédvorští umělci – kamenosochař Jan Brož, který je autorem samotného návrhu, a umělecký kovář 

Pavel Vágner. Socha ztvárňuje Sudána, posledního samce bílého severního nosorožce na světě, a to v životní velikosti. Vysoká 

je bezmála 180 centimetrů a váží téměř 5 tun. Výroba plastiky trvala přes půl roku, kamenické práce probíhaly v kameno-

lomu v Dubenci, odkud pískovcové kvádry pocházejí, kovové části vznikaly v kovářské dílně Pavla Vágnera. Město Dvůr Krá-

lové nad Labem za dílo zaplatilo v součtu 384 tisíc Kč. Slavnostní křest sochy se za přítomnosti vedení města a hostů konal 

17. července. Reportáž z instalace sochy najdete na www.mudk.cz, článek o jejím vzniku na str. 3.  Foto: Jan Skalický
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Uzavření pracoviště registru 
vozidel
Upozorňujeme občany, že z  technických 

důvodů bude od  čtvrtka 5. září do  pon-

dělí 9. září 2019 uzavřeno pracoviště 

registru vozidel v Nedbalově ulici čp. 574. 

Děkujeme za  pochopení a  omlouváme se 

za případné komplikace.

odbor dopravy a silničního hospodářství

Pozor na omezení provozu kvůli 
rekonstrukci plynovodu
Upozorňujeme obyvatele Dvora Králové 

nad Labem na  přechodnou úpravu pro-

vozu na  místních komunikacích v  ulicích 

Slunečná, Na Výsluní, Na Vyhlídce, Nedba-

lova a  na  silnici v Tyršově ulici. Důvodem 

je rekonstrukce plynovodu, kterou prová-

dějí pracovníci specializované fi rmy. Do 

4. října 2019 je tak třeba počítat s úplnými 

uzavírkami vymezených úseků, a to podle 

postupu prováděných prací. Žádáme 

řidiče, aby v  dotčené lokalitě pozorně 

sledovali dopravní značení. Děkujeme 

za pochopení. Více na www.mudk.cz.

(mik)

V Kašově nesmí vodou 
z vodovodu zalévat, mýt auta 
a napouštět bazény
Vodoprávní úřad ve  Dvoře Králové nad 

Labem vydal opatření obecné povahy, 

kterým do  30. září 2019 omezuje užívání 

pitné vody z  vodovodu pro veřejnou 

potřebu v  Kašově, části obce Kuks. Oby-

vatelé Kašova, kteří odebírají pitnou vodu 

z vodovodu, ji tak mohou užívat pouze pro 

osobní potřebu na  pití a  k  hygienickým 

účelům. Vodou z vodovodu nesmí zavlažo-

vat zahrady, mýt automobily a  napouštět 

bazény. Opatření bylo vydáno na  základě 

žádosti obce Kuks zastoupené provozo-

vatelem vodovodu. Důvodem je suché 

počasí posledních měsíců, kdy dochází 

k poklesu vydatnosti vodního zdroje vodo-

vodu, naopak výrazně stoupá množství 

odebrané vody. V případě porušení tohoto 

opatření hrozí fyzickým i právnickým oso-

bám podle zákona o vodovodech a kanali-

zacích pokuta až do výše 50 tisíc Kč.    (mik)

Na metropolitní síť se nově napojí například budova nádraží a pošty
V  letošním roce pokračuje výstavba metropolitní 

sítě, jejímž cílem je datové propojení organizací 

města a  zájmových budov. Dlouhodobý projekt 

zaštiťuje odbor informatiky Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. 

„Mezi nejvýznamnější cílové body letošní etapy 

napojení na  městkou metropolitní síť patří 

budovy nádraží Českých drah, České pošty, 

Léčebny zrakových vad (tzv. oční škola) a  Dět-

ského centra ve  Dvoře Králové nad Labem. 

Napojena bude také budova mateřské školy 

Lipnice,“ říká místostarosta Jan Helbich a pokra-

čuje: „Budované body České dráhy a Česká pošta 

budou sloužit jako přístupová místa pro dálkové 

optické trasy. Tím se zvýší potenciál pronájmů 

dalších optických tras místními poskytovateli 

internetového připojení.“ Dále jsou předmětem 

letošní etapy přípravy tras k  napojení kamero-

vého systému (kruhový objezd u oční školy).

K zásadnějším stavebním pracím dojde v Lipnici. 

Stavbaři budou pracovat na třech úsecích, a to 

v  Bezručově ulici, kde se bude jednat zhruba 

o  25 metrů výkopů, dále ve  Smetanově ulici, 

kde bude otevřen chodník u  elektrorozvodny 

zhruba v  délce 130 metrů, a  pracovat se bude 

také na  zhruba 130metrovém úseku vedoucím 

od  hlavní silnice k  mateřské škole. Co se týká 

ostatních budov, k  jejich napojení dojde bez 

nutnosti rozsáhlejších výkopových prací. Reali-

zace je plánována od září do listopadu letošního 

roku.

Město Dvůr Králové nad Labem začalo před 

lety budovat metropolitní síť, tedy systém zem-

ních kabelů umožňující pevné připojení bodů 

a zajišťující vysokorychlostní přenos dat, s cílem 

propojit všechny městské organizace, které 

mohou využívat vysokorychlostní interneto-

vou konektivitu, zálohování dat do  městského 

technologického centra nebo sdílené služby IP 

telefonní ústředny. Prostřednictvím metropo-

litní sítě je provozován také kamerový systém 

královédvorské městské policie.

V současné době je k metropolitní síti připojeno 

téměř čtyřicet budov, které již výhod metro-

politní sítě využívají. Kromě městského úřadu 

jsou mezi nimi budovy mateřských, základních 

i  středních škol, hlavní budova technických 

služeb města, MěVaK, Lesy města, městská poli-

cie i Policie ČR, hasičská stanice ve Dvoře Králové 

nad Labem a řada dalších. 

Od  loňského roku město Dvůr Králové nad 

Labem svou metropolitní síť také pronajímá 

zájemcům z řad podnikatelů a organizací. Ceník 

a všeobecné podmínky, které jsou nedílnou sou-

částí vzorové smlouvy, jsou na stránkách města 

www.mudk.cz/man. Cena za pronájem se odvíjí 

od délky využívané optické trasy a počtu prona-

jatých vláken.

Miroslava Kameníková

Ze škvárového hřiště pod Hankovým domem 
bude tréninkové s umělým povrchem
Ve  sportovním areálu pod Hankovým domem 

v současnosti upravují pracovníci královédvor-

ské stavební fi rmy Pavel Bořek stávající náhradní 

hřiště se škvárovým povrchem na tréninkové hřiště 

s umělým povrchem. 

„Kromě změny povrchu dojde k dalším úpravám 

včetně odvodnění plochy a  vybudování pod-

kladních vrstev. Dále bude hřiště, určené pro 

celoroční provoz, opatřeno záchytnými sítěmi 

a  bude na  něm nainstalováno LED osvětlení,“ 

říká místostarosta Jan Helbich.

Stavební práce potrvají do  poloviny listopadu 

a město Dvůr Králové nad Labem za ně zaplatí 

zhruba 5,2 mil. Kč včetně DPH.

„Již dříve jsme avizovali, že chceme výrazněji 

investovat do  sportovišť a  rekonstrukce škvá-

rového hřiště v  areálu pod Hankovým domem 

vychází také ze schváleného Akčního plánu 

rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 

2019–2020. Sportovní komise iniciovala aktu-

alizaci původního projektu, který byl více než 

deset let starý, a v rozpočtu města se na rekon-

strukci podařilo vyčlenit fi nanční prostředky,“ 

uvedl starosta Jan Jarolím a  dodal: „Fotbalisté, 

s nimiž jsme o projektu také diskutovali, dosud 

neměli k dispozici hřiště, na kterém by se mohli 

přes zimu připravovat, a museli kvůli tomu jezdit 

do  okolních obcí. To se konečně změní a  letos 

v zimě již budou moci trénovat na novém hřišti 

s  umělým povrchem. Využívat ho budou moci 

samozřejmě i další sportovní oddíly a chtěli by-

chom, aby bylo přístupné také veřejnosti.“

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Pokračuje rekonstrukce Preslovy ulice 
V  polovině srpna byla zahájena rekonstrukce 

vozovky a chodníků v Preslově ulice, která potrvá 

do  poloviny října 2019. Práce probíhají za  čás-

tečného omezení dopravy a  parkování v  lokalitě 

u „staré polikliniky“.

Zatímco polovina této ulice byla v rámci odstra-

nění havarijního stavu opravena již v roce 2015, 

před rekonstrukcí zbývajícího úseku bylo nutné 

vypracovat novou projektovou dokumentaci, 

která řeší dopravní situaci v této lokalitě včetně 

úpravy šířky chodníků a možnosti parkování.

V  rámci stavebních prací tak dojde k  rekon-

strukci zbývající části vozovky, opravě a  změně 

šířky chodníků včetně úpravy parkování. 

Žádáme řidiče, aby respektovali dopravní ome-

zení a  dbali zvýšené opatrnosti v  místě stavby. 

V závěrečné fázi bude po nezbytně nutnou dobu 

z důvodu pokládky asfaltového povrchu vozovky 

pro dopravu uzavřena celá Preslova ulice. 

Stavbu realizuje královédvorská společnost 

Petr Šeba – Rekom, náklady budou činit zhruba 

940 tisíc Kč bez DPH. Akce je součástí projektu 

rekonstrukce ulic Preslova a Dukelská fi nancova-

ného z Integrovaného regionálního operačního 

programu, na který město obdrželo dotaci.

Text a foto: Jan Skalický
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Královédvorské hudební léto 
zakončil koncert písničkářů

Také letos se konalo tradiční Královédvor-

ské hudební léto, které pořádá městské 

kulturní zařízení Hankův dům. Během 

července a  srpna se uskutečnily tři kon-

certní večery zaměřené na  rock, country 

a bluegrass a písničkáře. Na náměstí Václava 

Hanky se publiku představili např. Luboš 

Pospíšil a  5P, Benjaming´s Clan, country 

kapela Fámy, s  moderní americkou coun-

try hudbou to rozjela kapela BlueGround 

nebo hudebník Robert Křesťan se skupi-

nou Trapeři. Královédvorské hudební léto 

zakončil 7. srpna koncert písničkářů. Jako 

první mohli diváci zhlédnout vystoupení 

Jiřího Dědečka, po  kterém následovalo 

místní duo Paya May s Davidem Jakubcem. 

Poté na jevišti vystoupil písničkář a kláve-

sista Jan Burian. Samotný závěr večera, ale 

také celého hudebního léta, patřil Filipu 

Pýchovi s kapelou Tajné slunce.

(mik), foto: Jan Skalický

Máte už poslední číslo 
Vlastivědného čtení 
o Královédvorsku
Aktuální 5. číslo Vlastivědného čtení o Krá-

lovédvorsku je k dostání v městském infor-

mačním centru na náměstí T. G. Masaryka, 

v  městské knihovně Slavoj a  v  městském 

muzeu za  50 Kč. Najdete v  něm texty 

o Novém Záboří, další fotografi e z historie 

královédvorské mlékárny, článek o  Ruko-

pisu královédvorském, povídání o čestném 

občanovi města R. A. Dvorském nebo další 

díl o dějinách královédvorského trampingu. 

(mik)

Změna výlukového jízdního 
řádu linky 1 městské dopravy
Upozorňujeme občany, že z důvodu želez-

niční výluky na trati Hradec Králové – Jaro-

měř – Dvůr Králové nad Labem – Stará 

Paka a v návaznosti na autobusy náhradní 

dopravy je změněn výlukový jízdní řád 

linky č. 1 městské dopravy ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem. Některé spoje na  lince 

budou vedeny přes zastávky „5. května“, 

„Smetanova“, otočení a  zpět na  zastávku 

„5. května“ a  ukončeny na  autobusovém 

nádraží. Zastávku „pila“ nebudou tyto spoje 

obsluhovat, náhradní budou zastávky 

„Smetanova“ nebo „5. května“. Některé 

spoje zůstávají beze změny. Prosíme ces-

tující, aby věnovali zvýšenou pozornost 

při plánování cest přes vyloučené úseky. 

Výlukový jízdní řád linky č. 1 bude platit 

do  15. listopadu 2019. Přehled jízdních 

řádů městské dopravy najdete na stránkách 

www.mudk.cz v sekci Autobusová doprava.

odbor dopravy a silničního hospodářství

Expozice textilního tisku přivítá první 
návštěvníky na začátku října
Od  1. října 2019 bude v  prostorách Střední školy 

informatiky a služeb, v budově bývalé textilní školy 

na nábřeží Jiřího Wolkera, pro veřejnost zpřístup-

něna Expozice textilního tisku dokumentující vývoj 

textilnictví a  zejména textilního tisku. Expozici 

bude provozovat Městské muzeum ve Dvoře Krá-

lové nad Labem, které tím naváže na další stálou 

expozici Historie města Dvůr Králové nad Labem 

a textilního průmyslu na Královédvorsku. 

Téměř po  třech letech se tak podařilo dokončit 

dlouhodobý projekt, který zaštítila Alexandra 

Jiřičková, místostarostka města Dvůr Králové nad 

Labem, a  také Josef Jiránek, bývalý ředitel pod-

niku TIBA. Vznik expozice podpořil ředitel SŠIS 

Petr Vojtěch a také Královéhradecký kraj, který je 

zřizovatelem školy a úpravu prostor pro expozici 

fi nancoval. Exponáty zapůjčilo Uměleckoprů-

myslové museum Praha (UPM) a právě Josef Jirá-

nek. Během července a  srpna byly do  expozice 

nainstalovány textilní stroje a  další předměty 

přepravené většinou ze zaniklého Muzea textilu 

v  České Skalici. K  vidění tak budou exponáty 

ze sbírek, které představují jedinečný soubor 

dokladů vývoje textilnictví a především textilního 

tisku v České republice i v zahraničí. Mimo jiné je 

zde nainstalována téměř 150 let stará perotina, 

tiskařský stroj vážící několik tun. 

Sbírky se začaly formovat díky „Tekstilní a krajin-

ské výstavě“, která se konala v roce 1936 ve Dvoře 

Králové nad Labem. V  letech 1949–1953 byla 

expozice majetkem města Dvůr Králové nad 

Labem, následně ji do  roku 1962 spravovalo 

UPM a v  letech 1963–2007 královédvorský tex-

tilní podnik TIBA. 

Textilnímu muzeu ve  Dvoře Králové nad Labem 

byla v minulém století vyhrazena část Mayerovy 

továrny, později část Neumannovy vily v  dneš-

ním Safari Parku, kde byly umístěny také sbírky 

městského muzea. Poté, co byla vila v 60. letech 

20. století rekonstruována, sbírky městského 

muzea našly místo v  jedné z  budov v  Kohou-

tově dvoře, ovšem pro sbírky Textilního muzea 

vhodné prostory k dispozici nebyly. Nakonec 

byly přesunuty do části bývalého kláštera v České 

Skalici, kde byla v květnu 1990 zpřístupněna roz-

sáhlá expozice, která se stala od ledna 2008 jako 

Muzeum textilu pobočkou UPM. Po  uzavření 

Muzea textilu, k  němuž došlo v  roce 2018, jsou 

sbírky zpátky ve Dvoře Králové nad Labem, který 

má bohatou historii textilního průmyslu a v minu-

losti se mu také proto říkalo „český Manchester“.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Tisíce hodin práce, často dlouho do  noci. Výsle-

dek však stojí za to a obdivují ho lidé napříč celou 

republikou. Řeč je o soše nosorožce Sudána, která 

stojí na  středovém ostrůvku okružní křižovatky 

u  oční školy. Sochu z  pískovce a  kovu vytvořili 

královédvorští umělci – kamenosochař Jan Brož, 

který je autorem samotného návrhu a  pískovco-

vých částí, a umělecký kovář Pavel Vágner, v jehož 

kovářské dílně vznikaly kovové díly sochy.

Inspirací se stal nosorožec Sudán, poslední 

samec bílého severního nosorožce na  světě. 

„Symbolizuje zvíře, které prakticky vyhynulo, 

protože na  světě zbývají poslední dvě samice 

tohoto druhu nosorožce,“ říká Jan Brož. Socha 

ztvárňuje zvíře v  životní velikosti, je vysoká 

bezmála 180 centimetrů a  váží téměř 5 tun. Při 

tvorbě modelu umělci vycházeli jak z  fotogra-

fi í nosorožce Sudána, tak ze snímků dalších 

nosorožců, aby detailně prostudovali anatomii 

a muskulaturu zvířete. 

Samotná výroba díla zabrala přes půl roku. Pro 

kameníka Jana Brože bylo nejsložitější vybrat 

vhodné bloky kamene, které by odpovídaly 

zamýšleným rozměrům sochy. „Nakonec jsem 

takové pískovce našel v kamenolomu v Dubenci, 

kde jsem také přední a zadní díl sochy vyráběl. 

Měli jsme tam totiž k  dispozici těžkotonážní 

jeřáby. Všechny práce se dělaly sbíječkou, nejen 

hrubé opracování, ale i dočišťování výsledných 

tvarů a lemů,“ popisuje vznik pískovcových částí 

sochy Jan Brož. Ten začal s  kolegou na  soše 

v  kamenolomu pracovat, ještě když venku 

mrzlo, a hotovo měli koncem března. 

Zhruba stejně dlouho jako opracování kamene 

trvaly práce na kovových částech sochy v kovář-

ské dílně Pavla Vágnera. „Pracovali jsme v  pěti 

lidech denně včetně víkendů. Dokonce jsem 

povolával další řemeslníky – svářeče až z  Par-

dubic, abychom vůbec stihli dokončit práci 

v termínu,“ přiznává Pavel Vágner, který má spo-

čítáno, že výrobou kovových částí sochy spolu 

s kolegy strávili přes 4 tisíce hodin. 

Oba umělci se shodují, že výroba sochy pro 

ně představovala mimořádnou práci. „Pro ten 

výsledek jsme udělali maximum, dokonce nám 

občas z  rukou tekla krev, jak to byla intenzivní 

práce. Byl bych rád, kdyby takových nosorožců – 

i živých – bylo víc. Bylo mi ctí na tom pracovat,“ 

podotýká Pavel Vágner a Jan Brož, pro něhož je 

socha Sudána zatím největším dílem, na kterém 

pracoval, dodává: „V  tom kameni jsem nechal 

duši, i když to bylo sbíječkou.“ 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Celý článek najdete na www.mudk.cz.

„Byla to mimořádná práce,“ shodují se 
Jan Brož a Pavel Vágner, autoři sochy Sudána 
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – červenec 2019

Druh zásahu červenec 2019 

BESIP přestupky  86

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 29

Veřejný pořádek (přestupek) 7

OZV o volném pohybu psů 2

Občanské soužití (přestupek) 5

Majetek (přestupek) 11

Ztráty a nálezy 4

Doručení písemnosti (šetření) 7

Odchyt zvířete (opatření) 4

Stížnosti 1

Celkem přestupků:  162

Pokuty v blokovém řízení:  66

Na místě nezaplacených bl. pokut: 9

Domluva 46

Předáno přestupkové komisi 1

Předáno Policii ČR 1

Předáno na správní odbor MěÚ 5

Přehled zásahů MPDK za  červen 2019 

najdete na  webových stránkách města 

www.mudk.cz.

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Verdečtí hasiči mají nový 
vysvěcený prapor

Sbor dobrovolných hasičů Verdek si letos 

připomíná 135. výročí od  svého založení. 

Při této příležitosti se na konci června usku-

tečnily u splavu za lávkou ve Verdeku oslavy 

se zajímavým doprovodným programem. 

Jedním z vrcholů oslav bylo žehnání hasič-

ského praporu. Královédvorský starosta Jan 

Jarolím předal starostovi verdeckých dob-

rovolných hasičů Zdeňku Žižkovi nový pra-

por, který požehnala farářka Anna Holínská 

z Církve československé husitské. Následně 

Zdeněk Žižka převzal z rukou Jiřího Orsáka, 

starosty Krajského sdružení hasičů Krá-

lovéhradeckého kraje a  také Okresního 

sdružení hasičů Trutnov, pamětní list 

o udělení medaile za zásluhy SDH Verdek.

SDH Verdek patří od března 2019 k výjez-

dovým jednotkám města Dvůr Králové 

nad Labem. Jedná se o jednotku kategorie 

JPO V s místní působností s dobou výjezdu 

k zásahu do 10 minut.

Celý článek najdete na www.mudk.cz.

(mik)

Strážníci seznámí veřejnost 
s forenzním značením 
Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) 

srdečně zve na akci, během  níž představí projekt 

forenzního značení jízdních kol a kompenzačních 

pomůcek, který bude v rámci prevence kriminality 

realizovat od letošního podzimu. 

„Cílem je snížit majetkovou trestnou činnost 

a  ochránit majetek občanů města novým prv-

kem. Zároveň odradit potencionální pacha-

tele krádeží jízdních kol nebo kompenzačních 

pomůcek,“ říká Jan Štípek, ředitel MPDK.

Forenzní identifi kační značení probíhá prostřed-

nictvím speciálních mikroteček s  jedinečnou 

syntetickou DNA, která je po zaschnutí pouhým 

okem neviditelná a  bez viditelného poškození 

neodstranitelná. Takto označené předměty 

budou mít na sobě navíc samolepku s nápisem. 

Předností této metody je jednoduchá aplikace, 

odolnost vůči vnějším vlivům a  dlouhá život-

nost. „Forenzně označená jízdní kola a kompen-

zační pomůcky budou zaregistrovány v databázi 

MPDK a v  mezinárodním registru a  informace 

o nich budou moci využívat strážníci i policisté,“ 

vysvětluje Jan 

Štípek, ředitel 

MPDK. Služba 

bude pro občany 

města Dvůr Krá-

lové nad Labem zdarma.

Prezentační akce se uskuteční ve středu 11. září 

2019 od  14:00 do  17:00 hod. před budovou 

městské policie v  Rooseveltově ulici. Zde 

budou k  dostání informační materiály týkající 

se forenzního značení, zájemci o  tuto službu 

se dozvědí další podrobnosti,  budou si moci 

vyzvednout potřebné dokumenty a případně se 

domluvit na  termínu realizace. Chybět nebude 

ani ukázka, jak takové značení jízdních kol nebo 

kompenzačních pomůcek probíhá. Akce se 

zúčastní také zástupci BESIPu, kteří budou pre-

zentovat materiály se zaměřením na  bezpeč-

nost cyklistů a cyklodopravu.

Více informací o tomto projektu najdete od září 

na stránkách www.mudk.cz v sekci Město/Měst-

ská policie/Forenzní značení.

Miroslava Kameníková

Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Centrum 

pro rodinu Klubko, společně s  městem Dvůr 

Králové nad Labem a  Krajským úřadem Králo-

véhradeckého kraje zvou občany Dvora Králové 

nad Labem a  okolí na  akce, které se uskuteční 

v  rámci Týdne pěstounství. Ten se bude konat 

od neděle 8. do pátku 13. září 2019 a zahájí ho 

akce v královédvorském Safari Parku.

„Den s  pěstounskými rodinami v  ZOO“ je plá-

nován na neděli 8. září 2019. Pořadatelem akce 

je Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Farní 

charita Dvůr Králové nad Labem, Centrum pro 

rodinu Klubko. Smyslem je vyjádřit poděko-

vání pěstounům za jejich práci a práci pěstouna 

představit. Hlavní program bude probíhat 

od 11:00 do cca 12:00 hodin. Akci bude modero-

vat Jan Tuna a hlavním hostem akce bude Nela 

Boudová s pěstounskou dcerou Sašenkou.  

V  průběhu programu vystoupí dětský pěvecký 

sbor ze Dvora Králové nad Labem Carpe Diem, 

který doprovodí program písněmi z repertoáru 

pánů Svěráka a Uhlíře, vystoupí dětský taneční 

kroužek při ZUŠ Dvůr Králové nad Labem a pro-

běhne křest mláděte narozeného v zoo. Zúčast-

nění budou během programu srozumitelným 

způsobem seznámeni s  problematikou pěs-

tounství a budou vyzváni k jeho podpoře.

Na „Den s pěstounskými rodinami v ZOO“ nava-

zuje výstava „Hledáme pěstouny“, kterou pořádá 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Cent-

rum pro rodinu Klubko, společně s  Městským 

úřadem Dvůr Králové nad Labem od  pondělí 

9. do  pátku 13. září 2019 v  prostorách měst-

ského úřadu. 

Všichni jste srdečně zváni!

Alena Šimková

za realizační tým Centra pro rodinu Klubko

Plakát na akci najdete v příloze KdeCo, str. 5.

Týden pěstounství zahájí „Den s pěstounskými 
rodinami v ZOO“ ve Dvoře Králové nad Labem

Na Tyršově koupališti vybudují nové sociální 
zázemí, vypsána je veřejná zakázka
Rada města Dvůr Králové nad Labem souhlasila 

s  vypsáním veřejné zakázky na  náhradu původ-

ního WC návštěvníků a na vestavbu hygienického 

zázemí imobilních osob na  Tyršově koupališti 

ve Dvoře Králové nad Labem.

Po  odstranění původní stavby již nevhod-

ného sociálního zázemí v areálu koupaliště tak 

vznikne nový jednopodlažní objekt, v  němž se 

budou nacházet WC kabiny, pisoáry, sprchy, úkli-

dová místnost a technická místnost se zázemím 

pro ohřev teplé vody. Stavba je navržena pouze 

pro letní provoz, čemuž odpovídá její materiá-

lové řešení a tepelně technické parametry.

Odpovídající hygienické zázemí budou mít 

na  koupališti také imobilní osoby. Do  objektu 

u  vstupu do  areálu, kde jsou v  současné době 

umístěny převlékací kabiny, ale také bazénová 

technologie, zázemí personálu nebo pokladny, 

jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu 

navrženy dvě hygienické buňky s  WC, umyva-

dlem a sprchou (zvlášť pro muže a ženy).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 

4,1 mil. Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek 

končí 30. srpna 2019 a  stavební práce by měly 

být realizovány od druhé poloviny letošního září 

do konce dubna příštího roku.

Miroslava Kameníková
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Čtěte nás i na Twitteru
Město Dvůr Králové nad Labem zveřejňuje 

informace nejen prostřednictvím webo-

vých stránek nebo Novin královédvorské 

radnice, ale je aktivní také na  sociálních 

sítích. Již několik let má zřízen ofi ciální pro-

fi l na Facebooku a poslední měsíce se pre-

zentuje na  Instagramu nebo na  videoka-

nále YouTube. Od července najdete zprávy 

také na Twitteru www.twitter.com, kde má 

město Dvůr Králové nad Labem zřízen svůj 

ofi ciální účet. Sledujte tedy @mestoDKnL 

a nic důležitého vám neunikne.

(mik)

Technické služby informují
Provoz Tyršova koupaliště 

bude s  ohledem na  před-

pověď počasí ukončen 

v  neděli 1. září. Pokud by 

mělo být počasí příznivé, 

provoz bude prodloužen. 

Sledujte prosím webové 

stránky www.tsdvur.cz, kde najdete aktuální 

informace.

Zimní stadion zahájil svůj provoz 15. srpna. 

Od září je jako již tradičně připraveno i bruslení 

pro veřejnost a bruslení s hokejkami. 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ září 2019
Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

Sobota  14. 9. 2019, 13:00–14:30 hod.

Sobota  21. 9. 2019, 15:30–17:00 hod.

Neděle  22. 9. 2019, 11:00–12:30 hod.

Sobota  28. 9. 2019, 13:00–14:30 hod.

Neděle  29. 9. 2019, 10:00–11:30 hod.

Bruslení s hokejkami
Sobota  14. 9. 2019, 11:00–12:15 hod.

Sobota  28. 9. 2019, 11:00–12:15 hod.

Změna vyhrazena, sledujte prosím informace 

na webových stránkách www.tsdvur.cz.

Od  převzetí provo-

zování vodovodů 

a  kanalizací společ-

ností Městské vodo-

vody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

již uplynulo několik let. Za tuto dobu se podařilo 

uzavřít nové smlouvy o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod s  drtivou většinou odběratelů. 

Nyní se chceme soustředit na  další zlepšování 

v provozování vodovodů a kanalizací.

Vodovod, který máme v  provozování, i  nadále 

vykazuje velké množství tzv. ztrátové vody. 

Stejně tak na  kanalizaci je velké množství tzv. 

balastních vod (nefakturovaných). Jednou částí 

ztrát na  vodovodu jsou takzvané neoprávněné 

(černé) odběry vody z  vodovodu. U  kanalizace 

jsou to neoprávněná vypouštění odpadních 

vod do kanalizace. V rámci snižování ztrát vody 

budeme provádět kontroly odběrných míst 

a  aktivně vyhledávat neoprávněné odběry 

vody a  neoprávněná vypouštění odpadních 

vod v  námi provozovaných lokalitách. Počátek 

šetření předpokládáme v  říjnu 2019. Prověřo-

vány budou hlavně domy či zahrady s chatkami, 

bazény apod. se zjevným odběrem vody bez 

napojení na  vodovod v  blízkosti vodovodních 

řadů, domy bez napojení na  kanalizaci poblíž 

kanalizačních řadů, případně domy s  velmi 

nízkou spotřebou vody a  studnou napojené 

na kanalizaci.

Příklady neoprávněného odběru pitné vody:

• Napojená nemovitost bez uzavřené písemné 

smlouvy a bez úhrady za vodné.

• Úprava přípojky, případně vodoměru tak, 

aby část spotřeby nebyla měřena (šla mimo 

vodoměr).

Příklady neoprávněného vypouštění odp. vod:

• Smlouva pouze na  vodné, přitom odvedení 

odpadních vod je do  kanalizace, případně 

bez uzavřené písemné smlouvy.

• Vypouštění vody z  jiných zdrojů do  kana-

lizace (např. ze studny, jímky na  dešťovou 

vodu). POZOR! V případě, že máte dům záso-

bený z  veřejného vodovodu a  zároveň ze 

studny, musíte mít dle zákona oddělený roz-

vod vody (případně vlastní vodárnu) tak, aby 

nedocházelo k  možnosti kontaminace vody 

ve  veřejném vodovodu z  vlastního zdroje 

(nestačí uzávěr mezi potrubími či zpětná 

klapka)! 

• Vypouštění srážkových vod do  kanalizace 

z  nemovitostí, kde se podniká a  není toto 

smluvně upraveno ve smlouvě.

• Neoprávněné zaústění srážkových vod 

do kanalizace v místech, kde nebylo toto zaús-

tění povoleno během povolování stavby kvůli 

kapacitě kanalizace (např. napojení dešťové 

kanalizace u nové výstavby nebo v části Lip-

nice, kde je voda přečerpávána tlakově). 

Kdy se nejedná o  neoprávněný odběr nebo 

o neoprávněné vypouštění odpadních vod:

• Odebíráte vodu přes „souseda“, jemuž platíte. 

Tomu je fakturována celková spotřeba ode-

brané vody pro vaše i  jeho odběrné místo 

(odbočka pro vás je za  jeho vodoměrem). 

Dnes by již nemělo dojít k  povolení tohoto 

stavu. Podobné odběry nemáme evidovány, 

a proto musíme prověřit i tyto případy.

• Máte vlastní kanalizační přípojku, která ústí 

do jímky, septiku či ČOV, odkud je voda odvá-

děná do vodoteče, případně mimo kanalizaci 

(přepad ze septiku či ČOV nesmí být napojen 

na kanalizaci, která jde na ČOV! V případě, že 

máte jímku na vyvážení, musíte mít nově dle 

zákona doklady o jejím vyvážení na ČOV!) 

Odběratelé, kteří odebírají vodu z vodovodu či 

vypouští odpadní vody bez smlouvy či v  roz-

poru s  ní, mají povinnost doplatit vzniklou 

škodu, dále hrozí smluvní pokuty ze smlouvy 

o  dodávce vody a  odvádění odpadních vod 

a dále pokuty ze zákona o vodovodech a kanali-

zacích, a to až do výše 50 tisíc Kč.

Pokud víte, že nedopatřením neoprávněně 

odebíráte pitnou vodu z  veřejného vodovodu 

nebo neoprávněně vypouštíte odpadní vody 

do  kanalizace, nenechejte tento stav dojít 

až k  pokutě. Navštivte nás do  31. října 2019 

na  adrese nám. Denisovo 766, Dvůr Králové 

nad Labem, případně kontaktujte Ing. Romana 

Noska na  tel.: 499  628  652 nebo na  e-mailové 

adrese: roman.nosek@mevakdknl.cz. Nabízíme 

možnost doplatku pouze za  odebranou vodu/

vypuštěnou odpadní vodu spolu s  uzavřením 

nové smlouvy podle aktuálního stavu.

Ing. Roman Nosek

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem

Pracovníci MěVaKu budou aktivně hledat „černé“ odběry vody

Nově vysazené stromky mohou lidé svou „péčí“ poškodit
V  současné době je ve  Dvoře Králové nad Labem 

přes 7  800 solitérních stromů a  velké množství 

keřů, jejichž údržba a  obnova je časově náročná 

a  fi nančně velmi nákladná. Bohužel se stává, 

že občané svým jednáním, ať už neúmyslným 

či záměrným, nově vysazené dřeviny poško-

zují. Potřebujete strom upravit, nebo mu chcete 

pomoci? Obraťte se raději na  odborníky, abyste 

svým jednáním strom spíše nepoškodili. Stromy 

jsou důležité, ve  městě zpříjemňují mikroklima 

a zadržují vodu v krajině.

Město Dvůr Králové nad Labem od  roku 2015 

nechalo vysadit 451 stromů a  keřů, naproti 

tomu 330 jich bylo pokáceno, naprostá většina 

kvůli špatnému zdravotnímu stavu. „Je třeba si 

uvědomit, jakou funkci zeleň a dřeviny ve městě 

zastávají. Kromě zadržování vody v krajině, což 

se hlavně v  posledních letech ukazuje jako 

nezbytné, je to také zpříjemnění mikroklimatu 

ve  městě, např. poskytnutím stínu nebo ochla-

zením," říká starosta Jan Jarolím. 

Každoročně zaznamenáváme případy, kdy do-

jde k úmyslnému poškozených mladých stromů, 

jejichž hodnota je několik tisíc korun. Kromě toho 

přijde vniveč práce vynaložená při jejich vysazo-

vání a udržování. „Stává se, že lidé poškodí kmí-

nek, lámou stromky, seříznou jim vrcholek nebo 

na  ně aplikují herbicidy a  stromy pak uschnou. 

Mnohdy lidé v dobré víře okolo kmínku uloží listí, 

trávu nebo hlínu (viz foto), což na první pohled 

nemusí působit jako poškozování, ale ve skuteč-

nosti tak strom nemá např. dostatek vláhy, půdní 

vzdušnosti a  může po  čase odumřít," vysvětluje 

Milan Šimek, vedoucí odboru životního prostředí 

na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem.

Proto upozorňujeme občany, že tomu, kdo dře-

viny poškozuje, hrozí podle zákona o  ochraně 

přírody a  krajiny až dvacetitisícová pokuta 

a  náhrada vzniklé škody. „Pokud občané chtějí 

strom upravit, nebo mají pocit, že je třeba mu 

pomoci, ať se nejdříve se svým záměrem obrátí 

buď na  pracovníky Technických služeb města 

Dvora Králové nad Labem, kteří mají ve své kom-

petenci péči o  městskou zeleň, nebo ať osloví 

pracovníky odboru životního prostředí,“ dodává 

starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková
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Podnikatelé a starostové 
z Královédvorska jsou zváni 
na společné setkání
Dne 1. října se 

od  17.00 hod. 

uskuteční v  Han-

kově domě setkání 

místních podni-

katelských subjektů a  starostů z  Králo-

védvorska. MAS Královédvorsko ve  spolu-

práci s  městem Dvůr Králové nad Labem 

připravila pro účastníky program nabitý 

aktuálními informacemi. Ty se budou týkat 

například možné podpory podnikání. 

Pro starosty pak budou zajímavé novinky 

Úřadu práce. 

Představeny budou také vybrané projekty, 

které získaly dotaci z  MAS Královédvor-

sko. Prezentovat by je krátce měli samotní 

žadatelé ať již ze strany podnikatelů, tak 

starostů. Pozváni jsou zástupci Agentury 

pro podnikání a  inovace, CzechInvestu, 

Centra investic, rozvoje a  inovací či Úřadu 

práce Trutnov. Srdečně vás tedy na setkání 

zveme a  prosíme o  potvrzení vaší účasti 

předem na e-mail: krizova.lenka@maskd.cz, 

tel.: 739 243 465.

Ing. Lenka Křížová, DiS.

 ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

Matematika tak trochu jinak
Prostory budovy 

bývalé ZŠ Komen-

ského se od  polo-

viny září ote-

vřou všem, kteří 

mají rádi zábavu, hru, napětí a  hlavně 

matematiku.

Pro děti i  rodiče zde bude připraven nový 

výukový program, který vrátí účastníky 

zábavnou formou do  výuky a  prověří tak 

jejich znalosti. Připraveno bude devět úkolů 

s ukrytými nápovědami. Milovníci logických 

úloh, měřítek, převodů a  matematických 

příkladů si přijdou na  své. Výukový pro-

gram poběží po  dobu 4 měsíců. Pro jed-

notlivé třídy ZŠ bude k dispozici ve všední 

dny dopoledne, pro ostatní zájemce pak 

v odpoledních hodinách či v sobotu. 

Bližší informace naleznete na  webových 

stránkách www.maskd.cz nebo na  Face-

booku MAP ORP Dvůr Králové nad Labem. 

Ing. Lenka Křížová, DiS.

Michaela Procházková, DiS.

 MAS Královédvorsko

Nadační fond Městské 
nemocnice přijímá nové žádosti 
o stipendium
Nadační fond pro podporu Městské 

nemocnice, a. s., v rámci Stipendijního pro-

gramu na  zajištění nových nelékařských 

zdravotnických pracovníků pro nemocnici 

přijímá nové žádosti o poskytnutí stipendia 

pro studenty školního roku 2018/2019 nej-

později do 3. září 2019. 

Veškeré informace a podmínky pro poskyt-

nutí stipendia jsou dostupné na  interne-

tových stránkách Městské nemocnice, 

a. s., www.mndk.cz v  sekci Nadační fond

(www.mndk.cz/nadacni-fond-pro-podporu-

mestske-nemocnice-ve-dvore-kralove-nl-3).

Mgr. Eva Neumannová

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem

Spuštění programu Realizuj 
svůj nápad se blíží
Během září budou mít týmy dětí a mladých lidí 

možnost se přihlásit do programu Realizuj svůj 

nápad. 

Cílem je podpořit místní mládež, aby přemýšlela 

o tom, jak může přispět svými nápady a novými 

řešeními k  rozvoji života ve  Dvoře Králové nad 

Labem a  okolí, popř. vymyslet projekt, který 

bude mít širší dosah. 

Může se jednat o  skupiny v  počtu 3–30 dětí 

ve věku 10–15 let pod vedením dospělého men-

tora. Mentor musí být zaštítěn místní organizací, 

pod kterou budou děti zpracovávat své projek-

tové záměry a  realizovat je. V  rámci programu 

obdrží mentoři a  týmy metodiku, podle které 

budou moci svůj projektový záměr připravit 

a  dotáhnout do  stádia realizace. Součástí pří-

pravy je školení pro dospělé mentory, které se 

uskuteční 10. října od  15:00 hod. Na  školení 

budou pozváni ti mentoři, kteří se se svým 

týmem zaregistrují na  webu www.maskd.cz 

do 30. září. 

Týmy budou své projekty, které mají přinášet 

nová řešení ideálně v  návaznosti na  lokalitu 

Královédvorska, připravovat během prvního 

pololetí školního roku. V  únoru 2020 je pak 

představí na  miniveletrhu místním podnikate-

lům a  zástupcům různých organizací, kteří je 

budou moci v jejich záměru fi nančně podpořit. 

Aby mohly své projektové záměry týmy rozvíjet 

realisticky, budou jim v rámci přípravy k dispo-

zici konzultanti z  řad odborníků z praxe (fi rem, 

institucí), kteří působí na Královédvorsku. 

Program je realizován v rámci projektu MAP ORP 

Dvůr Králové nad Labem.

Plakát k akci najdete v příloze KdeCo na str. 8.

Mgr. Silvie Pýchová

Cena za  dodávky tepla přilákala na  společné 

setkání s  vedením Teplárny Dvůr Králové nad 

Labem na  začátku července téměř stovku lidí. 

Za  přítomnosti starosty města Jana Jarolíma 

a  místostarosty Jana Helbicha se diskutovalo 

o  vývoji cen za  tepelnou energii a  o výhodách 

centrální dodávky tepla a teplé vody.

Ředitel teplárny Ing.  Martin Hrubý seznámil 

se současným stavem teplárny, stavem teplá-

renských sítí a  s  aktuální situací v  energetice 

ohledně vývoje cen elektřiny, emisních povo-

lenek a cen tepla ve Dvoře Králové nad Labem. 

Potvrdil zájem Skupiny ČEZ udržet zdroj tepla 

v  lokalitě při zachování konkurenceschopné 

ceny tepla. Dále upozornil na  riziko investo-

vání nemalých fi nančních prostředků do  nové 

technologie, která je závislá na  ceně elektrické 

energie, u  níž je zaznamenáván nemalý růst. 

„Zvyšující se cena elektrické energie prodlužuje 

dobu návratnosti takovýchto projektů ze sou-

časných cca 10 let na 12 a více let. Přičemž život-

nost technologie je pravděpodobně nižší,“ řekl 

Martin Hrubý a ujistil, že cílem teplárny je pře-

devším udržet konkurenceschopnou a  stabilní 

cenu tepla pro vytápění a  ohřev teplé vody 

pro odběratele. Proto se ve  Dvoře přistupuje 

k modernizaci. Realizovala se i opatření k ekolo-

gizaci provozu, jako jsou plynofi kace kotlů nebo 

modernizace Systému kontroly řízení, a výrazně 

se snížily ztráty rozvodu tepla výstavbou moder-

ního horkovodu. Do budoucnosti se připravuje 

nový ekologický zdroj tepla splňující nejnovější 

požadavky na emisní limity zdrojů.

V současné době je výroba v teplárně zaměřena 

zejména na dodávky tepla pro město, v zimním 

období také na výrobu elektrické energie. 

Teplárna ve Dvoře Králové nad Labem je od roku 

1955 centrálním zdrojem tepla pro město. 

Instalovaný teplárenský výkon zde činí 67 MW. 

Ročně se odtud prostřednictvím tepelné sítě 

o délce 15 km dodá teplo v objemu asi 210 TJ do

240 předávacích míst. Teplárna má nové horko-

vodní sítě pro centrální zásobování teplem a při-

pravuje nový ekologický zdroj tepla pro splnění 

budoucích emisních limitů, který bude kombi-

novaný na biomasu a plyn.

Zdroj: Šárka Lapáčková Beránková

mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

Zástupci královédvorské teplárny 
odpovídali na dotazy občanů

Myslivci v okolí Dvora Králové nad 
Labem vypustili do přírody 26 zajíců
Mezi aktivity mysliveckých spolků na Králo-

védvorsku patří také ochrana životního pro-

středí a  péče o  zvěř. V  této souvislosti členové 

Mysliveckého spolku v  Choustníkově Hradišti 

vypustili v červenci do volné přírody v okolí žireč-

ského letiště a Kašova celkem 26 zajíců. Jedná se 

o investici za více než 50 tisíc Kč, na úhradu části 

vynaložených fi nančních prostředků požádají 

myslivci o dotaci, na část přispěje Honební spo-

lečenstvo Choustníkovo Hradiště.

Na  Královédvorsku klesají dlouhodobě počty 

zajíců zejména kvůli současnému způsobu hos-

podaření v krajině a přemnožení jejich přiroze-

ných predátorů. Podle myslivecké statistiky bylo 

letos nasčítáno celkem 824 zajíců, před deseti 

lety jich však bylo téměř o dvě stě více – 1 011.  

Zajíci nemají dostatek úkrytů, potravy a  vhod-

ných podmínek pro přežití a na Královédvorsku 

je jejich výskyt minimální. Z toho důvodu mys-

livci do  přírody vypustili zvěř získanou z  umě-

lého odchovu. Tito zajíci mají pro lepší identifi -

kaci ve slechu barevnou značku, což s odstupem 

času umožní vyhodnotit úspěch či neúspěch 

akce. V  daných lokalitách nyní platí pětiletý 

zákaz lovu zajíců. Myslivci zároveň vybudovali 

nové krmelce, ve kterých budou v době nouze 

zajíce přikrmovat.

Miroslava Kameníková



8/2019   NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  NÁZORY

7www.mudk.cz

Proč by naše město mělo mít městského architekta?
Za  jeden z  hlavních cílů své práce pro město 

jsem si vytkl, že pozici městského architekta 

na  městě prosadím, protože to může ušetřit 

řadu fi nančních prostředků a  zabránit nekon-

cepčním krokům, kterých by občané mohli 

v budoucnu litovat. Proto jsem do našeho města 

pozval dlouholetého městského architekta 

ve Vysokém Mýtě a Ústí nad Orlicí Milana Košaře 

a položil mu několik otázek.

Co by městský architekt měl dělat? 

Začnu obráceně: městský architekt by osobně 

neměl v  daném městě projektovat a  nejlepší 

je, když z daného města vůbec není a není nik-

terak provázán s místními lidmi. Navíc i pohled 

„zvenčí“ je pro město určitě přínosem. Měl by 

to být autorizovaný architekt s  kulatým razít-

kem, což znamená i propojení s Českou komo-

rou architektů a  dodržování mnoha psaných 

i nepsaných pravidel profese. Městský architekt 

by měl být členem městských komisí, které 

s  jeho prací souvisí. Tedy hlavně architekto-

nické, stavební, památkové a  také majetkové. 

Ve městě velikosti Dvora Králové nad Labem je 

to práce cca na jeden den v týdnu. 

Jak má městský architekt městu vtisknout svoji 

vizi, když v něm sám nemůže projektovat?

To, že nebude projektovat, neznamená, že 

nevezme do  ruky tužku! Naopak – práce 

s  tužkou, papírem a  lidmi v  daném městě je 

nejlepší pro hledání dlouhodobé koncepce, 

podoby a limitů daného místa i celého města. 

Jaký je ve městech vztah třeba stavebního úřadu 

a městského architekta? 

Pozice městského architekta nemá ukotvení 

ve  stavebním zákoně a  jeho vyjádření je třeba 

brát jako doporučení. A  naopak vyjádření sta-

vebního úřadu jsou jednoznačně závazná. 

Zpočátku mého působení byla občas některá 

vyjádření i  protichůdná, ale časem si stavební 

úřad i tak trochu zjednodušil práci, a když viděl 

nějaký kontroverzní případ už při plánování 

stavby, tak stavebníka poslal rovnou za  mnou 

a  společně se nám podařilo najít řešení přija-

telná pro všechny. 

Chodí za  městským architektem i  běžná 

veřejnost? 

Občané přeci město tvoří také – takže ano, chodí 

za  ním i  široká veřejnost. Když v  daném městě 

městský architekt působí déle a získá si důvěru 

občanů, stane se spíš rádcem, odborníkem, 

který může, když přijdou lidé včas, usměrnit 

jejich představy, pomoci jim dát lepší zadání pro 

jejich projektanta. A ve výsledku jim tak i ušetřit 

peníze či starosti.

Ing. arch. Ota Černý

zastupitel (Piráti)

Reakce na článek NKR z čísla 6, 7/2019
Svým příspěvkem reaguji na  článek Jana

Langfelnera „Noc kostelů 2019“. Varhanní kon-

cert s  výkladem o  funkčnosti varhan je dobrý 

nápad. Naše varhany v kostele sv. Jana Křtitele 

ve  Dvoře Králové nad Labem mají opravdu 

krásný zvuk. Posluchač ovšem nepozná, že byly 

využity jen jejich některé rejstříky. Ty, co fungují. 

V  tomto unikátním nástroji, památkově chrá-

něném, totiž stále chybí přes 500 píšťal, které 

po  zmiňované opravě nebyly vráceny na  své 

místo. Je tedy smutné, že autor článku napíše 

veřejně: „Po loňské opravě se varhany rozezněly 

v plné síle.“ 

Zmiňovaný zásah do  těchto památkově chrá-

něných varhan, který vloni provedl Vít Mišoň 

ve spolupráci s Vojtěchem Jonášem, byl po kon-

trole pracovníků Národního památkového 

ústavu zastaven, proběhlo přestupkové řízení 

a  farnost zaplatila pokutu. Stanovisko gene-

rálního ředitelství NPÚ konstatuje k  dalšímu 

restaurování na těchto varhanách, že je: „nesmí 

dále provádět Vít Mišoň, a  to ze dvou důvodů: 

a) legislativního – nemá povolení k restaurování; 

b) odborného – používal nesprávné technologie 

a materiály.“

Na  nástěnce v  kostele pak byl vyvěšen zápis 

z  jednání o  těchto varhanách, kterého se 

zúčastnilo vedení farnosti, diecézní organo-

log Václav Uhlíř a  výše zmínění varhanáři se 

závěrečným konstatováním: „Nástroj se bude 

používat do  doby, kdy bude schopný provozu, 

a  nebude již udržován. Během tohoto období 

bude farnost hledat alternativní nástroj, který 

by suploval doprovod při liturgii (nejlépe nějaký 

menší píšťalový nástroj, dovezený ze zahraničí). 

Po  instalaci náhradního nástroje bude památ-

kově chráněný nástroj odstaven a kůr pro veřej-

nost bude zcela uzavřen.“

Stačí rozhodnutí pár lidí a  unikátní nástroj je 

odepsán. Není dobrá vůle uskutečnit generální 

opravu, kterou by si naše varhany zasluhovaly.

Obrátila jsem se v této záležitosti na královéhra-

deckého biskupa, Mons. Jana Vokála. V  odpo-

vědi mi sdělil, že biskupství není vlastníkem 

těchto varhan a nebude do věci zasahovat. 

I  takto může naše společnost přicházet o  hod-

noty. Varhanám přeji, aby se našli takoví lidé, 

kteří docení jejich hodnotu a zasadí se o navrá-

cení jejich plně funkčního stavu.

Jana Friedová

Začátkem července 2019 byla vypsána další 

výzva na podání žádosti o fi nancování výstavby 

nových čistíren odpadních vod (ČOV). Promarní 

opět naše město díky liknavosti vedení města 

tuto příležitost? Stavební povolení na výstavbu 

ČOV je právoplatné, stavět tedy město může. 

Zastupitelstvo na  svém březnovém jednání 

odsouhlasilo záměr vypsání veřejné zakázky 

na  dodavatele stavebních prací a  souhlasilo 

s postoupením investorství na městem vlastně-

nou společnost Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Na  červnovém jednání odsouhlasili zastupi-

telé zadávací dokumentaci a  návrh smlouvy 

o dílo veřejné zakázky „Čistírna odpadních vod 

ve Dvoře Králové nad Labem“. 

Bohužel veřejná zakázka zatím nebyla k  dneš-

nímu dni vypsána, a město tak ztrácí čas k zahá-

jení realizace výstavby ČOV. Tento čas městu 

skončí v prosinci tohoto roku, do kdy má město 

uzavřenou budoucí kupní smlouvu s  panem 

Antonínem na  odkup potřebných pozemků 

na výstavbu ČOV. 

Vedení města nyní řeší, zda přijme jakousi 

nepodepsanou nabídku na  odkup stávající 

ČOV od  jejího vlastníka (EVORADO IMPORT, 

a. s.). Dle některých zastupitelů včetně mě je 

to jen tah vlastníka ČOV na  oddálení zahájení 

výstavby nové ČOV, aby město o tuto možnost 

přišlo (připomínám konec roku 2019). Zastupi-

telům zatím nebyly předloženy žádné konkrétní 

podmínky prodeje kromě požadované ceny 

120 mil. Kč. plus další peníze za čištění odpad-

ních vod za  roky, které neřešil krajský soud 

ve vzájemných soudních sporech. Faktem je, že 

stávající ČOV v  podstatě odpadní vody nečistí, 

protože koncentrace na  nátoku jsou extrémně 

nízké z  důvodu velkého podílu balastních vod, 

pokud však dojde k realizaci plánovaných oprav 

kanalizace, nebude stávající ČOV schopna plnit 

limity platné legislativy. Investiční náklady vyzní-

vají ve  prospěch výstavby nové ČOV. Provozní 

náklady vyznívají také ve  prospěch nové ČOV, 

jejich výše není ovlivněna udržováním provozu 

předimenzovaného zařízení a  komplikovanými 

vlastnickými vztahy.

Porovnání v  cenové úrovni 2013, tedy data 

podání následně schválené žádosti:

Koupě bez znalosti investic do  staré ČOV 

a porovnání obou těchto variant (tedy nová ČOV 

vs. rekonstrukce ČOV) může odsouhlasit pouze 

velmi odvážný zastupitel. Na závěr připomínám, 

že město v roce 2014 získalo dotaci na výstavbu 

nové městské ČOV včetně rekonstrukcí kanali-

začních sběračů 156 mil. Kč. Tato dotace nebyla 

současným vedení přijata.

Jan Bém, zastupitel (ODS) 

Promarní město další příležitost na stavbu čistírny odpadních vod?

Vylepšení 
dopravní značky
Jako občan našeho města se zamýšlím nad tím, 

jak jiná města nebo vesnice soutěží, které z nich 

získá titul: Nejpříjemnější místo k  životu. V  čem 

spočívá tajemství? Proč se někde lidé snaží a jinde 

jsou apatičtí? Domnívám se, že všichni občané by 

měli být patrioty svého bydliště. Nad nimi jako 

nejlepší z nich by měli být zastupitelé. 

Již před dvěma roky jsem upozorňoval na  špat-

nou dopravní značku: Pozor, dej přednost v jízdě, 

umístěnou na výjezdu od čerpací stanice PAP OIL. 

Na  značce není červená barva, ztrácí tedy svůj 

smysl. Upozorňoval jsem na  to také vloni, také 

letos a  nyní znovu. Bylo mi řečeno, že v  příštím 

roce bude probíhat rekonstrukce silnice na  Koc-

beře, že by se to mělo vyřešit. Značka je umístěna 

mimo hlavní komunikaci,  je tedy na  pozemku 

města a není tedy součástí komunikace. Napadlo 

mě vzít červenou barvu a štětec a dopravní značku 

vylepšit. Podle mne by to bylo lepší než nic. Potom 

jsem si uvědomil, že bych mohl dopadnout jako 

člověk, který v Praze odstraňoval sprejové malůvky 

z Karlova mostu. To se nelíbilo památkářům. Jaké 

je tedy správné řešení?                                Pavel Vatuňa
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inzerce:

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

Prodám dřevěné brikety na topení – akční

cena do odvolání: cena 3 Kč / kg, balení po

25 kg za 85 Kč vč. pytle. Tel.: 499 396 489.

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Vykupujeme:

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

Informace: tel.: 777 086 085, 777 082 083

Pondělí – Pátek: 7:00–16:00 hod.

Sobota: 7:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, PING-PONG, FLORBAL,

 STOLNÍ FOTBÁLEK A HOKEJ

 VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH OSLAV DĚTÍ

Pondělí–Neděle: 100 Kč / hodina, 6–24 hodin

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE

Objednávky haly, účetnictví – tel.: 605 388 122Mám zájem o  koupi většího stavebního 

pozemku v  okolí 15 km. Možno i  se starší 

nemovitostí k rekonstrukci. Tel.: 703 890 073.

názory:

Mnozí z vás, občanů Dvora Králové nad Labem 

a  nejbližšího okolí, znáte moji manželku jako 

bývalou sestřičku na  dorostovém oddělení 

u  MUDr.  Bednářové, či později na  dětském 

u  MUDr.  Červinkové. Další řada z  vás ji zná 

z  veřejných prostor našeho města, kam chodí-

vala na procházky s naším malým psíkem, mal-

tézáčkem Beníkem. Tak toto již od 13. července 

neplatí, neboť nám Beníka usmrtil cizí pes volně 

běhající v okolí baru U Žižky, na konci Riegrovy 

ulice u mostu J. Opletala.

Tento, snad lovecký pes, byl sice na základě výzvy 

manželky k jeho majiteli nejprve jím odchycen, 

následně se mu však vyškubl a  neštěstí bylo 

na světě. Náš pejsek zemřel manželce v náručí.

V  posledních letech pozoruji nárůst zejména 

lidí mladšího věku, že se pořizují psy, nejlépe 

bojové, či jako v  tomto případě lovecké, aby si 

zvýšili své ego, připadají si pak silní a nebojácní, 

přece s  takovým psem se jim nemůže nic stát. 

Ovšem v mnoha případech ho pak nejsou v kri-

tické chvíli schopni zvládnout a zaviní tragédii.

Proto vyzývám všechny majitele malých psů, 

jakož i  občany, kterým není tento stav lhos-

tejný – braňme se. Jak? Občas jsou tady viděni 

ve veřejných prostorách města lidé s volně pobí-

hajícími psy. Upozorňujte je, že tímto konáním 

porušují vyhlášku města o volném pohybu psů 

a  pokud nebudou refl ektovat, klidně zavo-

lejte městskou policii, ona už si s  nimi poradí. 

Jde přece mnohdy o zdraví, či dokonce o život 

malých psů, kteří se nedokážou bránit. Náš 

pejsek nikdy nikomu nic neudělal, naopak při 

setkání s ním budil úsměv a pozornost u kolem-

jdoucích svým hezkým zjevem. Takovou smrt si 

nezasloužil.

Krátce po  této události, ještě pln hořkosti 

a smutku, odcházeje z restaurace Tambor, jsem 

viděl volně pobíhajícího velkého psa, který 

běhal na  volném prostranství i  mezi stoly. 

Důrazně jsem majitele na toto upozornil a žádal 

ho, ať si psa dá pod kontrolu. Po chvíli tak učinil, 

ale co si já pak musel vyslechnout od některých 

okolosedících občanů, až jsem si připadal, že 

městskou vyhlášku snad porušuji já sám.

Pochopitelně, že městská policie takové volné 

pobíhání psů řeší, informuje o  tom i  v  těchto 

novinách v článku o činnosti MPDK. Ale nemůže 

být všude, a proto je potřeba jí v  tomto směru 

pomáhat a  informovat ji. Stále jsme ve  více 

směrech nabádáni k  prevenci, co si však mám 

myslet o postupu MPDK, když jeden můj soused 

tam ohlásil napadení svého psa, a to psem, který 

vyběhl z  nezajištěných vrátek jednoho stavení. 

Navíc se jednalo o  psa, se kterým již údajně 

byly problémy v  minulosti s  tím, že pokousal 

menší psy. Bylo mu však sděleno, že s tím stráž-

níci nemohou nic dělat, že až se to bude opa-

kovat, má prý zavolat a pak prý to budou řešit. 

Ono není možné na  základě takové informace 

za  majitelem zajít, či zajet a  po  prověření ho 

upozornit na nutnost zajistit si psa tak, aby ani 

takový pes nemohl nikomu ublížit? Příště už 

totiž může být pozdě jako v našem případě.

Kdyby se skutečně prováděla důsledná pre-

vence, mohl ještě i  náš psík třeba žít. On totiž 

zmíněný majitel psa zabijáka byl i  v  minulosti 

viděn se svým volně pobíhajícím psem před 

obchodními centry, Billou, Kaufl andem apod. 

A nyní už je zase vídáván se psem před barem 

U  Žižky, má ho sice na  vodítku, ale i  tak buďte 

obezřetní, majitelé malých psů, až půjdete 

okolo. Ať nedopadnete se svým psím kamará-

dem jako moje žena.

Ludvík Vogel, Dvůr Králové nad Labem

Máme se i nadále obávat o životy svých psích přátel? 

Díky třídění odpadu občané 
vloni šetřili životní prostředí
Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo 

od  společnosti EKO-KOM, a. s., přehled 

o  množství vytříděného odpadu, který 

předalo k  dalšímu využití v  roce 2018. 

Občané odevzdali k dalšímu využití celkem 

2 278,206 t tříděného odpadu. Z Osvědčení 

o úspoře emisí vyplývá, že vloni díky pro-

vozu systému tříděného sběru a recyklace 

využitelných složek komunálních odpadů, 

včetně obalových, přispěli ke  zlepšení 

životního prostředí a  ke  snížení „uhlíkové 

stopy“. Úspora představuje v případě emisí 

CO
2 

ekv. 2  608,175 t a  v  případě energie 

41 513 993 MJ.

Podle Certifi kátu environmentálního vyúč-

tování město Dvůr Králové nad Labem 

v roce 2018 zajistilo sběr 37 771,08 kg elek-

trozařízení, čímž v přepočtu dosáhlo úspory 

elektrické energie ve  výši 517,92 MWh, 

snížení produkce nebezpečného odpadu 

o  477,40 t, úspory primárních surovin 

19,07 t a  snížení produkce skleníkových 

plynů o 107,23 t CO
2 

ekv. Úspora vody byla 

2  289,90 m3, což představuje množství, 

které je spotřebováno při 30 736 sprchová-

ních. Úspora ropy představovala 29 299,02 l, 

což se rovná spotřebě pro ujetí 430 867 km 

v běžném osobním automobilu.                (mik)

Odbor životního prostředí Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem připravuje vydání stolního 

kalendáře pro rok 2020 s obrázky na téma třídění 

odpadů. V této souvislosti se tak můžete zúčastnit 

výtvarné soutěže nebo podpořit vydání kalendáře.

Obrázky mohou být nakresleny ve  formátu A4 

(nejlepší je nakreslit kontury tuší a  vymalovat 

je vodovými nebo anilinovými barvami; nekres-

lete pastelkami, tyto obrázky po  vytištění vět-

šinou nevypadají pěkně), situovány musejí být 

na  šířku, dále lze vytvořit i  libovolné modely, 

které si bude moci grafi k nafotit. Vítězné obrázky 

budou zveřejněny v  odpadovém kalendáři 

a  jejich autoři obdrží odměnu. Výtvarné práce 

mohou vytvořit jednotlivci i skupiny dětí. 

Témata: 1. Prevence vzniku odpadů – nápady, 

jak předcházet vzniku odpadů; 2. RE–USE cen-

trum (centrum opětovného použití výrobků); 

3. Plasty; 4. Papír; 5. Sklo; 6. Nápojové kartony; 

7. Textil; 8. Kovy; 9. Elektrozařízení; 10. Bioodpad 

– např. kompostování na  zahradě v  kompos-

téru, nádobový sběr bioodpadu; 11. Recyklační 

symboly (šipky s čísly, podle kterých poznáme, 

kam patří různé materiály); 12. Odpady nepatří 

do lesa – odpady v přírodě se dlouho rozkládají; 

13. Sběrna druhotných surovin; 14. Mobilní 

svozy nebezpečných odpadů vč. elektrozařízení; 

15. Mobilní svozy zahradních odpadů; 

16. Sběrný dvůr; 17. Svoz vánočních stromků; 

18. Sběr použitých rostlinných olejů; 19. Nespa-

lujte vše, co hoří (připadne na  konec roku – 

obrázky ladit vánočně, případně silvestrovsky). 

Dále budeme pro tvorbu kalendáře potřebovat 

menší obrázky k informacím o termínech mobil-

ních svozů o  rozměrech:  30 x 8 cm naležato 

na téma bioodpad; 12 x 27cm nastojato na téma 

elektroodpad. 

Termín odevzdání výtvarných prací dětí: do 

30. září 2019. Místo odevzdání: MěÚ Dvůr 

Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 

59 (budova vedle bývalé restaurace u  Tinsů), 

kancelář č. 12 nebo 14. Kalendář bude vydán 

v  nákladu 7  500 výtisků a  zdarma doručen 

do všech domácností ve městě. 

Máte-li zájem se fi nančně podílet na jeho vydání, 

kontaktujte nejpozději do  11. října 2019 

odbor životního prostředí na e-mailové adrese: 

sirkova.eva@mudk.cz. Za poskytnutí daru v mini-

mální výši 5.000 Kč nabízíme umístění loga vaší 

společnosti na  stojánek kalendáře (celý půlrok 

bude vidět vždy jedna strana stojánku). 

S  případnými dotazy se prosím obracejte na 

odbor životního prostředí (sirkova.eva@mudk.cz, 

tel.: 499 318 289). 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Odpadový kalendář 2020: výtvarná soutěž 
i možnost umístění log na stojánek



8/2019 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  INZERCE

9www.mudk.cz

DK12854    cena: 1.650.000 Kč
Prodej bytu 4+1 o obytné ploše 98 m2, 

v 1. patře zděného domu v centru města DKnL.

DK12853    cena: 3.550.000 Kč
Prodej zděného RD s zahradou v DKnL lokalita Žirecká

Podstráň. Zahrada o výměře 876 m2.

DK12893 cena: 1.980.000 Kč
Prodej bytu 3+1 o výměře 71 m2 v druhém patře zděného

domu v DKnL (J.Roháčova). Parkování přímo u domu.

DK12815    cena: 1.699.000 Kč
Prodej pěkného bytu 2+1 (79m2) v 2 patře zděného

bytového domu v DKnL,  lokalita ul. Fügnerova.

Eva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ

Eva Jarošová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 728 451 040
E-mail: jarosova@tana.cz

Michal Flégr
makléř s nemovitostmi
Tel.: 724 077 752
E-mail: flegr@tana.cz

Soňa Zikešová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 602 207 033
E-mail: zikesova@tana.cz

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

    NÁŘADÍ PRO STAVEBNÍKY I KUTILY
      PŮJČOVNA * PRODEJNA * SERVIS
• Lešení HAKI, trubkové i pojízdné
• Stavební podpěry • hutnící technika
• Elektrické nářadí BOSCH, MAKITA, ATIKA
• Ochranné pracovní pomůcky
Legionářská 3157 (pod Oční školou), Dvůr Králové n. L.
Tel.: 604 832 926, pujcovna@paclik.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V červnu 2019 se narodilo 14 občánků našeho města – 6 chlapců a 8 děvčat.

V červenci 2019 se narodilo 8 občánků našeho města – 4 chlapci a 4 děvčata.

Blanka Grundmannová, evidence obyvatel

 

Úmrtí
V červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 23 lidí, z toho bylo 11 králo-

védvorských občanů, 6 mužů a 5 žen.

V červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 19 lidí, z toho bylo 10 krá-

lovédvorských občanů, 6 mužů a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V červnu a červenci uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito 

snoubenci:

Jakub Šardický a Zuzana Koblasová   – 1. 6. 2019

Jan Vrána a Jitka Štěpánová    – 7. 6. 2019

Vadym Lyutyy a Michaela Karlíčková   – 14. 6. 2019

Tomáš Pokorný a Lucie Jančíková   – 14. 6. 2019

Jan Socha a Magda Jůzová    – 14. 6. 2019

Milan Matějček a Andrea Pískačová   – 15. 6. 2019

Jan Brož a Petra Čornaničová    – 15. 6. 2019

Tomáš Trčka a Jitka Hoření    – 15. 6. 2019

Petr Kropáček a Karolína Lukáčová   – 22. 6. 2019

Jiří Císař a Jolana Haková    – 22. 6. 2019

Tomáš Komenda a Barbora Štěpánová   – 22. 6. 2019

Jan Langfelner a Eva Gottwaldová   – 29. 6. 2019

Michal Zima a Klára Hellingerová   – 4. 7. 2019

Miloš Valášek a Anna Butová    – 4. 7. 2019

Martin Šilhán a Zuzana Izáková    – 13. 7. 2019

Michael Beneš a Nikola Svitalská   – 13. 7. 2019

Christian Mancebo Igartua a Petra Švehlová  – 19. 7. 2019

Miloslav Brslínek a Lenka Nesládková   – 20. 7. 2019

Jan Buřič a Zuzana Benčeková    – 20. 7. 2019

Michal Mikyska a Michaela Ondráčková   – 20. 7. 2019

David Špaček a Barbora Matějková   – 20. 7. 2019

Lukáš Kupka a Lucie Čejková    – 26. 7. 2019

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Rudolf Janulík a Jitka Hubačková   – 1. 6. 2019

Jan Panenka a Pavlína Sokolová    – 21. 6. 2019

Pavel Lhotský a Lucie Suchá    – 21. 6. 2019

Zdeněk Horák a Kateřina Struhárová   – 29. 6. 2019

Josef Bouček a Martina Tobolková   – 29. 6. 2019

Jiří Kudrna a Adriana Málková    – 29. 6. 2019

Michael Simon a Adéla Nytrová    – 12. 7. 2019

Martin Aleš a Barbora Holazová    – 19. 7. 2019

David Klůz a Pavla Bláhová    – 19. 7. 2019

Marek Otava a Eva Brandejská    – 12. 7. 2019

Ondřej Malík a Pavlína Forejtová   – 19. 7. 2019

Filip Hruška a Karolína Škarytková   – 19. 7. 2019

Jiří Pavlíček a Wan-Jung Hsu    – 27. 7. 2019

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Martin Šeba a Veronika Havranová   – 7. 6. 2019

Borek Sedlák a Kristýna Ulvrová    – 13. 7. 2019

V obci Zábřezí-Řečice uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jiří Polák a Alžběta Suchomelová   – 8. 6. 2019

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v  červnu 23 občanů 

s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 4 páry zlatou svatbu, 1 pár 

diamantovou svatbu a 3 páry stříbrnou svatbu.

V  červenci členové komise pro občanské záležitosti navštívili 28 občanů 

s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 4 páry zlatou svatbu, 2 páry 

diamantovou svatbu a 4 páry stříbrnou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování sokolce
Členky Sokola Dvůr Králové nad Labem by chtěly tímto krátkým článkem 

poděkovat sestře Aleně Novákové za zorganizování již 2. ročníku pobyto-

vého tábora v sokolské osadě „Ježkov“. Zajistila nejen propůjčení objektu, 

ale vymyslela pro nás i  náplň celého týdne. Co jsme dělaly? Povídaly si 

o všem možném i nemožném, cvičily, vyráběly vázičky, náramky, prostírání, 

barvily trička, drátovaly kameny. Několikrát jsme se vydaly na procházku 

okolím, večer jsme hrály různé stolní hry. Ve čtvrtek přišla na návštěvu vzdě-

lavatelka sokola Pavlína Špatenková, která nás seznámila s knihou „Nebylo 

jim souzeno žít“, jíž je spoluautorkou. Kniha vypráví o  protifašistickém 

odboji sokolů v našem kraji. Poutavé vyprávění bylo doplněno promítáním 

patřičných diapozitivů. Jako každý tábor, tak i ten náš byl zakončen připra-

veným programem a  táborákem s  opékáním buřtů. Poděkovat bychom 

chtěly i Stáně Lokvencové, která se výborně starala o naše „hladová“ bříška, 

a paní Daniele Pištorové a panu Pavlu Novákovi za sponzorský dar. A tak 

spokojeny jsme si po cestě domů si zpívaly písničku „Za rok se vrátím...“

Členky TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Poděkování
Ráda bych poděkovala paní primářce MUDr. Vidasovové a  celému kolek-

tivu oddělení následné péče Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem 

za veškerou poskytnutou péči v době nemoci a  také za podporu v  těžké 

životní situaci. 

Marie Voltrová s rodinou

Poděkování pečovatelské službě
Rád bych poděkoval Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem 

a  především pak těm zaměstnancům, kteří se skvěle starají o  našeho otce 

Františka Háka, jenž je odkázán na postel a invalidní vozík. Pečovatelky jezdí 

3x denně a dobře se o něj starají. Nad rámec smluvního vztahu je navíc každá 

jejich návštěva zpestřením, neboť jsou komunikativní a často i vtipné. Važme 

si jejich nelehké práce a  zároveň vysokého standardu, který pečovatelská 

služba nabízí. Třeba v Praze je možná blaze, ale takové služby tam nefungují! 

Igor Hák (syn) s rodinou

Poděkování za skvěle ochucené houbové karbanátky
Děkuji všem bývalým i nynějším zaměstnancům Pečovatelské služby Města 

Dvůr Králové nad Labem a  ostatních sociálních služeb z  Královédvorska 

za  slova podpory a  za  vynikající houbové karbanátky. Díky, váš upřímný 

zájem o revitalizaci sociálních služeb mě těší a věřím, že některé z vašich 

dobrých nápadů budou v brzké době realizovány. Příjemný podzim všem, 

nejen houbařům! 

Jitka Kotvaltová

Vzpomínka
Dne 4. srpna 2017 byl poslední den, kdy nás náhle opustil pan 

Ing. Milan Moravec, pedagog místní SŠIS a také starosta města. Vzpomeňte 

s námi na jeho dlouhodobou aktivní činnost v různých funkcích.

Rodina a přátelé

Paní Věra Holičová oslavila 
102. narozeniny
Paní Věra Holičová, která 

v  závěru července 2019 osla-

vila 102. narozeniny, je nejstarší 

občankou Dvora Králové nad 

Labem. K  řadě gratulantů se 

připojili také starosta města 

Jan Jarolím a Lenka Prajzlerová, 

členka Komise pro občanské 

záležitosti. Oba paní Holičové 

popřáli pevné zdraví, přetrváva-

jící optimismus a mnoho rado-

sti ze života. Dlouhověkost není 

v  rodině paní Věry Holičové nic neobvyklého. Manžel oslavenkyně, pan 

Rudolf Holič, byl také nejstarším občanem města Dvůr Králové nad Labem. 

Zemřel v roce 2006, bylo mu 104 let. 

Své jubileum paní Věra Holičová oslavila doma, kde žije spolu se synem 

a  snachou, ve  společnosti své široké rodiny a  přátel, kteří ji navštěvují. 

„V našem domě žiji prakticky 80 let a téměř nemám, na co bych si stěžovala. 

Velkou pomocí mi jsou snacha se synem, kteří se o mě hezky starají,“ říká 

milá dáma, která se kromě horšího sluchu jinak těší dobrému zdraví a čile 

se zajímá o dění kolem sebe.                          Text a foto: Jan Skalický
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

V  červnu letošního roku jsem měla to štěstí 

účastnit se Týdne vědy na Jaderce. Jak už název 

napovídá, tuto akci každoročně pořádá Fakulta 

jaderná a  fyzikálně inženýrská ČVUT. Kromě 

přednášek, které má člověk možnost si vybrat, 

se mu dostává i jedinečné příležitosti vyzkoušet 

si na  pár dní život na  vysoké škole, podívat se 

pod ruce vědcům a seznámit se s lidmi z Česka 

i  Slovenska. Podle mého je úžasné, že se nám, 

středoškolským studentům, snaží vysoké školy 

ukázat i jinou stránku technických oborů. A daří 

se jim to velice dobře. Akce se zúčastnilo kolem 

150 studentů z různých škol.

Úvodní přednáška byla zaměřena na  naše 

očekávání a  obavy ohledně týdne stráveného 

v  Praze, poté jsme se přesunuli na  další lekce. 

Já si vybrala termojadernou fúzi. Celou dobu 

panovala příjemná atmosféra, která přetrvala 

i  do  plánované Pevnosti Břehyard. Tam jsme 

se v  týmech pokoušeli získat co nejvíce bodů 

řešením fyzikálních úloh, hádanek a hlavolamů. 

Odměnou nám bylo uranové sklo, poukázky 

a  trička Jaderky. Další dva dny jsme věnovali 

miniprojektům. V  mém případě to byl zesla-

bovací koefi cient záření gama při průchodu 

různými materiály a  dolet částic alfa. Ač tento 

název možná zní trochu moc vědecky, prove-

dení nebylo zdaleka tak těžké. Ujal se nás úžasný 

člověk, pan Ing.  Miloš Tichý, CSc., který s  námi 

absolvoval měření, odpovídal na  naše otázky, 

ukazoval nám, jak zpracovávat data, a nakonec 

i pomáhal s korekcí závěrečné práce. Zařídil nám 

také malou ukázku reaktoru, který sídlí v Holešo-

vičkách. Byť je jasné, že jsme za tu krátkou dobu 

nemohli plně porozumět všemu, byl právě mini-

projekt věcí, která alespoň mě naučila nejvíce.

Středeční dopoledne jsme věnovali úpravě pre-

zentací našich miniprojektů a  odpoledne byla 

v plánu exkurze. Měli jsme bohatý výběr – reak-

tory, tokamaky, urychlovače. Sama jsem si zvo-

lila laserové centrum ELI.

I  další den jsme si užili, na  programu totiž bylo 

kasino s  rautem. Týden jsme uzavřeli prezentací 

našich prací. Měli jsme tak šanci prezentovat před 

posluchárnou plnou lidí a  vyzkoušet si alespoň 

na moment roli učitele. I přes ty nervy, které nás 

to stálo, musím říci, že to byla skvělá zkušenost.

Co bych však chtěla říci na  závěr, je obrovské 

díky organizátorům, kteří se ten týden starali 

o naše psychické i  fyzické blaho, vysokým ško-

lám, vědeckým pracovištím, vedoucím našich 

projektů a  v  neposlední řadě také mé škole 

a  třídnímu učiteli Mgr.  Jakubovi Stránskému, 

díky kterým jsem vůbec měla možnost tako-

vou akci zažít. Upřímně doufám, že v  dalších 

letech nebudu jediným účastníkem z  našeho 

gymnázia.

Eliška Durstová, 4. C

Týden vědy na Jaderce 2019

Ke  konci školního roku se v  aule gymnázia 

uskutečnila zajímavá akce. Na  besedu se stu-

denty přijeli dva představitelé Velvyslanectví 

USA v Praze, pánové Aaron Burge (šéf oddělení 

General Services) a  Chad Gann (štábní prapor-

čík). Zpočátku představili práci velvyslanectví 

a vyzkoušeli všeobecné znalosti studentů o USA 

a  významných amerických osobnostech s  čes-

kými kořeny. V další části odpovídali na dotazy 

studentů. Jejich aktivita byla odměněna drob-

nými dárky. Studenti ocenili příležitost si otesto-

vat angličtinu s rodilými mluvčími. Velký potlesk 

dokazoval, že se beseda velmi líbila.

Děkujeme našim vzácným hostům za  jejich 

zájem a ochotu!

Mgr. Alena Heřmanová

Návštěva amerických 
diplomatů

Naše expedice za podpory města 

Dvůr Králové nad Labem a  Krá-

lovéhradeckého kraje začala 

ve  středu 31. července. Po  noč-

ním přejezdu jsme ráno dosáhli 

Švýcarska. 

Ještě za  šera jsme vystoupili 

u  Bodamského jezera a  šli se 

podívat na plovoucí jeviště, jehož 

zajímavé kulisy jsou v této sezoně 

připravené pro operu Rigoletto. 

Pak jsme popojeli k  Rýnským 

vodopádům a  dojeli na  loďkách 

do jejich těsné blízkosti. Poslední zastávka toho 

dne byla velice sladká – navštívili jsme čokolá-

dovnu, kde jsme mohli ochutnávat různé bon-

bony nebo si máčet sušené ovoce v  různých 

druzích roztavené čokolády. A pak už šplhal náš 

autobus do vysokohorské vesničky Vispertermi-

nen, kde jsme byli ubytováni. 

Každý den jsme vyráželi na  zajímavou exkurzi. 

Z Zermattu jsme vyjeli zubačkou za  sluneč-

ného počasí na vrchol Gornergratu, který se tyčí 

naproti Matterhornu. Pak jsme sjeli jednu stanici 

a šli úboční stezkou mezi nádhernou alpinskou 

květenou k  ledovci. Navštívili jsme i  krásné 

jezero v horách nad naší vesnicí, část cesty nám 

usnadnila dvoumístná lanovka. 

Další exkurze směřovala do  Sionu, hlavního 

města „našeho“ kantonu Wallis, který se pyšní 

dvěma hrady, ze kterých byl nádherný výhled. 

Součástí programu byla i  ochutnávka sýrů 

v  sýrárně Walker, kde jsme také mnoho sýrů 

nakoupili. Z centra sportů v Mörel jsme vyjeli vel-

kou gondolovou lanovkou a většina výpravy šla 

dále pěšky na vyhlídku na nejdelší evropský ledo-

vec – Aletschský. V oblasti největších termálních 

pramenů Alp v Leukerbad jsme prošli po visutých 

chodnících nad divokou soutěskou řeky Dala 

a na vrcholu kopce jsme opékali vuřty. 

Poslední exkurzní den nám sice trochu pršelo, 

ale přesto jsme stoupali po úbočí hory nad měs-

tem Visp až k 700 let starému akvaduktu, který 

je stále funkční. A  pak už zbývalo jen prově-

řit znalosti mladších účastníků v  poznávání 

rostlin a  živočichů. Celý týden měli k  dispozici 

výstavku těchto přírodnin a  potěšilo nás, že se 

opravdu poctivě výstavce věnovali, jak potvrdily 

výsledky soutěže. Na zpáteční cestě jsme učinili 

zastávku u  velkého lanového mostu, vystoupili 

na  vysokohorském průsmyku Grimselpass, kde 

jsme si mohli zblízka prohlédnout kolonii svišťů, 

a  cestu jsme zakončili v  jediné soukromé zemi 

světa, v  „miniknížectví“ lichtenštejnském, pod 

knížecím zámkem ve Vaduzu. Po  nočním tran-

zitu jsme dosáhli v  pátek 9. srpna kolem osmé 

hodiny ranní Dvora Králové nad Labem.

Skončila expedice Švýcarsko 2019, ať žije expe-

dice Itálie 2020!

RNDr. Jana Dobroruková

Foto: Lucie Fléglová (Pohled z Gornergratu na Matterhorn)

Dvacátá expedice Klubu NATURA 

Ve  dnech 28. června – 12. července 2019 se 

konalo dvoutýdenní soustředění polytech-

nického kroužku Gymnázia Dvůr Králové nad 

Labem v  Bílých Karpatech v  penzionu Žítková 

v  Žítkové. Účastníci si mohli vybrat z  mnoha 

témat, která následujících 14 dní s  pomocí 

odborných lektorů a  vedoucích vypracovávali. 

Okolí bylo velice různorodé, což splňovalo veš-

keré podmínky pro vykonávání prací. Nechyběly 

ani odborné přednášky, sportovní olympiáda 

a dva výlety. Jeden, celodenní, na poutní místo 

Velehrad, do Živé vody v Modré a ZOO Zlín-Lešná 

a druhý, půldenní, do muzea poslední žítkovské 

bohyně. Celé soustředění zakončily obhajoby 

jednotlivých prací a  přírodovědná olympiáda, 

kde děti předvedly své znalosti, které získaly 

během pobytu. Děkujeme všem, kteří se podí-

leli na uskutečnění akce, a především RNDr. Janě 

Dobrorukové a Mgr.  Igoru Dobrorukovi za bez-

konkurenční organizaci. Příjemné bylo navíc i to, 

že školní grant (I–KAP KHK I) uhradil dopravu, 

ubytování a  stravování. Všichni si soustředění 

moc užili a už teď se těší na další, které proběhne 

za rok u Mariánských Lázní.

Kateřina Hojná (3. C) a kol.

Soustředění 
v Bílých Karpatech
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První dvorská knihobudka otevřela 
stráň nad letním stadionem

Prázdniny v Jedničce

I  letos pro děti a  mládež připravil DDM 

Jednička spoustu zajímavých a dobrodruž-

ných táborů. Během prázdnin proběhlo 

osm příměstských táborů a  pět poby-

tových, z  toho dva dokonce v  zahraničí, 

a byly zaměřeny různými směry. Děti měly 

opravdu z čeho vybírat. Pro malé holčičky 

a kluky byl nachystaný tábor pod názvem 

Škola pro princezny a prince. Na své si přišli 

i  sportovní nadšenci. Vydovádět se mohli 

na  táboře „Týden plný energie“. Z  tábora 

„Šikovné ručičky“ si děti odnesly spoustu 

krásných výrobků. Plno dobrodružství si 

děti užily i na pobytových táborech v Jívce 

či ve Svaté Kateřině, ale také v italské Cat-

tolice a  chorvatském Gradacu. Věříme, že 

si děti odnesly do  nového školního roku 

spoustu krásných vzpomínek, nezapome-

nutelných zážitků i nových kamarádů. 

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Skončil 10. ročník festivalu 
Hudební léto Kuks
Na  pěti koncertech konaných v  kostele 

Nejsvětější Trojice v Kuksu se od 22. června 

do  17. srpna 2019 uskutečnil jubilejní 

10. ročník mezinárodního festivalu 

Hudební léto Kuks, na  kterém se předsta-

vila řada vynikajících interpretů.

Festival zahájila proslulá mezzosopranistka 

Dagmar Pecková s  varhaníkem Pavlem 

Svobodou. V červenci nadchl koncert sop-

ranistky Heleny Hozové a  Collegia 1704 

s  dirigentem Václavem Luksem s  novo-

dobou premiérou skladby z  kukského 

archivu. Poté zaujal houslista a  koncertní 

mistr České fi lharmonie Jan Mráček a pol-

ský varhaník Wacław Golonka a  zazněla 

světová premiéra skladby pedagoga 

Pražské konzervatoře doc.  Eduarda Douši. 

V srpnu okouzlil italský klarinetista Claudio 

Mansutti a Apollon Quartet. Na zakončení 

festivalu vystoupila sopranistka Marta Rei-

chelová, altistka Lucie Hilscherová, Český 

fi lharmonický sbor Brno a  soubor Czech 

Virtuosi s dirigentem Petrem Fialou. 

I  toto léto tedy krásná barokní stavba kos-

tela Nejsvětější Trojice hostila nejen výše 

zmíněné umělce, ale i  mnoho návštěvníků 

a posluchačů, kteří po sobotní večery zaplnili 

prostor kostela a těšili se z jedinečné hudby 

v podání špičkových interpretů. Je skvělé, že 

se v blízkosti Dvora Králové nad Labem koná 

takto profesionálně obsazený festival. 

Karolina Václavíková

V úterý 6. srpna 2019 odpoledne proběhl křest 

První dvorské knihobudky, která jako první 

ve  městě nabízí možnost bezplatného předá-

vání a putování knih. 

Knihobudky jsou již součástí téměř každé obce 

a  fungují na  jednoduchém principu: kolem-

jdoucí si vybranou knihu půjčí a  po  přečtení ji 

vrátí nebo nahradí jinou knihou, která mu doma 

již překáží. Vrátit knihu není nutné do původní 

knihobudky: vyhlášené jsou například kniho-

budky na vlakových či autobusových nádražích, 

kde slouží zejména cestujícím. Cílem je užitečná 

recyklace stále pěkných knížek, a  to bez věko-

vého omezení. Do  knihobudky se nosí knihy 

po jednotlivých kusech – pokud vám již ve vaší 

knihovně překáží větší množství knih, přineste 

je v  sobotu 9. listopadu 2019 na  Bazar knih 

v prostorách dvorského gymnázia, děkujeme! 

Věřím, že knihobudka se stane důležitou sou-

částí života ve  městě. Pravidla používání jsou 

součástí knihobudky. Otevírací doba je nyní 

denně od 8:00 do 20:00 hod. a  je zatím závislá 

na  otevírací době letního stadionu. Těšit se 

však můžeme na  časově neomezené využí-

vání knihobudky, o  kterém vás budeme včas 

informovat. O obsah knihobudky se starají žáci 

dvorského gymnázia, samotnou knihobudku 

v bývalé pokladně obstaraly a mají ji ve správě 

technické služby města.

Zároveň nás těší, že díky knihobudce došlo k ote-

vření stráně nad letním stadionem. Účastníci 

křtu si posezení na stráni s výhledem na Zvičinu 

skutečně užili a  místní usedlíci zavzpomínali 

na dobu, kdy na stráni sedávali se spolužáky. 

Je na  nás všech, jak se ke  znovuotevřené stráni 

postavíme. Doufám, že se nevyplní očekávání 

pesimistů, kteří vzpomínají na toto místo jen jako 

na  místo plné jehel a  střepů skleněných lahví 

od alkoholu. Je to jedno z nejlepších míst v centru 

pro odpočinek. Chovejme se tak k němu.

Křtu knihobudky se zúčastnili zástupci institucí, 

které se na vzniku či provozu knihobudky podílejí: 

Mgr. Martina Kubíková (ředitelka dvorského gym-

názia), Ing. Jan Horsák (ředitel TSm DKnL), Marta 

Pešková Staníková (ředitelka Městské knihovny 

Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem), Ing. Ctirad 

Pokorný (vedoucí odboru RISM na  městském 

úřadě) a samozřejmě členky Spolku pro Dvorek, 

které akci organizovaly a vznik knihobudky inici-

ovaly. Jim všem patří velký dík.

Ing. Kateřina Sekyrková, Spolek pro Dvorek

Foto: Jan Skalický

Men ART neboli stipendijní program mento-

ringu uměleckého vzdělávání je nový program 

zaštítěný nadačním fondem Magdaleny Kožené. 

Cílem je podpořit a zviditelnit význam umělec-

kého vzdělávání v  naší společnosti. Stipendijní 

program MenART míří do  základních umělec-

kých škol s  cílem podpořit vyhledávání, rozvoj 

a podporu mladých talentů a podpořit a inspiro-

vat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují. 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského Dvůr 

Králové nad Labem měla čest využít konání 

1. ročníku, kterého se velice úspěšně zhostil 

žák naší školy Štěpán Karban. Výběr proběhl 

na  základě zaslaných prací. Mentorem se stal 

na celý školní rok profesionální výtvarník a front-

man skupiny Tata Bojs Milan Cajs. Výtvarník zde 

dohlížel na práci deseti žáků a jejich doprovodu. 

Doprovodem se zde stal dozorující pedagog 

královédvorské ZUŠ Mgr. Jiří Holan.  

Celoroční program byl rozdělen na několik částí. 

Začátek akce proběhl v Kroměříži, kde měl každý 

možnost na  místní umělecké škole předsta-

vit svoji práci a vizi pro další setkání. Bonusem 

celého víkendového setkání se stalo světelné 

představení dalšího z  vedoucích skupin, kte-

rým byl Petr Nikl. Odjížděli jsme plní inspirace 

a  dojmů, které byly dále rozvíjeny při dalších 

třech sobotních setkáních v  prostorách Vysoké 

školy umělecko-průmyslové v  Praze. Tentokrát 

jsme měli možnost společně zhlédnout komen-

tovanou výstavu našeho mentora ve výstavních 

prostorách DOX.

U  Štěpána Karbana vše směřovalo k  vytvoření 

souboru sofi stikovaných papírových svítidel, 

která byla vytvořena osobitým způsobem ze 

skládaného papíru, což vzbudilo u všech nemalý 

zájem. Ve  výsledku šlo o  plně funkční výrobky, 

které byly složeny do  různých tvarů a  velikostí 

podle daného schématu.

Celé úsilí vyvrcholilo nakonec prezentací a ver-

nisáží prací v Litomyšli. Hudební festival, který 

byl součástí, jen dokresloval nádhernou atmo-

sféru a první dojmy ze společné výstavy autorů 

Men ARTu. 

Pro ZUŠ R. A. Dvorského to však není naposledy. 

I  v  tomto školním roce bude mít naše škola 

dalšího zástupce a  pod vedením paní učitelky

Mgr. Ivany Černé bude dále rozvíjet talent a chuť 

do výtvarné činnosti tohoto žáka.

Mgr. Jiří Holan

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

ZUŠ R. A. Dvorského a Men ART 2018–2019
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Včelaři i včelaříci ve Dvoře Králové nad Labem
Včelaření není jen si pořídit včely a čekat, že nám 

přinesou nějaký med. Za včelařením stojí spousta 

práce i  starostí, o  kterých nezasvěcený člověk 

nemá žádné představy. Málokdo ví, že ve Dvoře 

Králové nad Labem existuje velká včelařská 

organizace. Počet včelařů se pohybuje kolem 

190 členů a též v ZŠ Dubenec působí pod vede-

ním zkušeného včelaře i  dětský kroužek „vče-

laříků“. Členové organizace se pravidelně schá-

zejí každou sobotu v  městské knihovně Slavoj 

a vyměňují si včelařské informace. V prvním patře 

knihovny je též možno zhlédnout stálou letní 

expozici skleněného úlu a usazených živých včel.

V červenci mezi včelaři již proběhlo druhé letošní 

medobraní a ne každý včelař mohl být se snůš-

kou spokojen. Červenec je pro včely již měsícem 

posledních zdrojů snůšky. Po  slunovratu včelí 

matky ve  včelstvu již omezují kladení nového 

plodu a začínají se pomalu líhnout dlouhověké 

přezimující včely. Ty žijí ve včelstvu do března až 

dubna příštího roku a jejich úkolem je vychovat 

první jarní generaci včel.

V současné době již včelaři včely přikrmují na 

zimu a jako každoročně se připravují na boj

s varroázou, která jim mimo jiné dělá starosti. 

Z  těchto důvodů každý podzim probíhá léčení 

včel a  monitoring roztoče Varroa destructor, 

který decimuje včelstva v celé zemi.

Všichni včelaři vědí, že na včelaření není recept. 

Každým rokem jsou jiné včely, jiné zdroje snůšky 

nektaru a pylu, a to vše velmi ovlivňuje počasí. 

Abychom aspoň částečně mohli tomuto pomoci 

i my získáním zkušeností odjinud, každým rokem 

jezdíme na  výměnu informací a  zkušeností 

i  do  ciziny. Letos jsme navštívili včelí museum 

a  včelí farmy na  Slovensku a  v  Maďarsku (viz 

obrázek včelnice – akátový les v Maďarsku), kde 

jsme získali další zajímavé pohledy na  způsob 

včelaření. Jelikož nás zájezd stál přes 100.000 Kč, 

tak jsme město Dvůr Králové nad Labem požádali 

o  dotační podporu. Dostali jsme 3.000 Kč, 

za které městu děkujeme.

Členové zdejší organizace se i  letos se svou 

včelařskou expozicí prezentovali na  srpnové 

výstavě Českého svazu chovatelů v  Žirči, kde 

nabízeli ochutnávky soutěžících medů a  také 

odpovídali na  dotazy veřejnosti. Pokud i  vás 

zajímá téma včelařství, navštivte nás na našem 

webu vcelari-dknl.webnode.cz.

Vlastimil Rezek

Český svaz včelařů, organizace Dvůr Králové nad Labem

Zahradní altán pro 
polytechnické vzdělávání

V červenci se MŠ JUTA podařilo za fi nanční 

podpory Královéhradeckého kraje (dotace 

v  celkové výši 67.000 Kč) a  fi nanční pod-

pory zřizovatele JUTA, a. s., (příspěvek 

323.760 Kč) postavit zahradní altán, který 

bude sloužit k  rozvoji polytechnického 

vzdělávání v  naší mateřské škole. Jeho 

výstavbou jsme se pokusili o  poskytnutí 

dobrých podmínek pro předškolní vzdě-

lávání obecně, a  tím i  zajistili vyšší kvalitu 

vzdělávání, jakou bychom chtěli poskyto-

vat s ohledem na požadavky kvality vzdě-

lávání ze strany nadřízených orgánů (kraj).

Děti si budou osvojovat základní pracovní 

činnosti a  dovednosti a  vyrábět jednodu-

ché výrobky ze dřeva a  jiných přírodních 

materiálů. Oblast polytechnického vzdě-

lávání bude díky tomuto altánu na vysoké 

úrovni a  dětem poskytne nové náměty, 

zážitky a radost z netradičních aktivit. Altán 

budeme moci využívat díky jeho velké roz-

loze i v případě nepříznivého počasí a trá-

vit tak s dětmi ještě více času na čerstvém 

vzduchu.

Ráda bych poděkovala panu Ing.  Jiřímu 

Hlavatému za podporu jak fi nanční, tak cel-

kovou, díky níž můžeme vést naši mateř-

skou školu k  lepším vzdělávacím cílům, 

naplňovat potřeby dětí na maximum a mít 

radost z vlastní práce každý den.

Mgr. Dita Pacáková, ředitelka MŠ JUTA

Rybáři uklízeli na přehradě
Členové Českého rybářského svazu (ČRS), 

z. s., MO Dvůr Králové nad Labem z vlastní 

iniciativy za  materiální podpory státního 

podniku Povodí Labe, fi nanční podpory 

města Dvůr Králové nad Labem a pomoci 

Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, zastou-

peného profesorkou RNDr. Janou Dobroru-

kovou a jejími studentkami, v červnu ukli-

dili břeh přehrady Les Království. Při úklidu 

bylo sesbíráno celkem 53 ks stolitrových 

pytlů odpadků, plastových lahví, plechovek 

a  dalšího naplaveného nepořádku, který 

je každoročně po  zimě na  březích nachá-

zen. Kromě několika uhynulých ryb, které 

nepřežily nízký stav vody během zimy, 

byly nalezeny na  břehu i  dvě uhynulé 

ovce v pokročilém stádiu rozkladu. Odvoz 

odpadu zajistilo Povodí Labe, uhynulé ryby 

a ovce byly kafi lérně zlikvidovány.

Poděkování patří organizátorům druhého 

ročníku akce – 6 členům výboru ČRS MO 

DKnL, profesorce RNDr.  Dobrorukové 

a jejím pěti studentkám a rovněž dobrovol-

níkům z řad rybářů, kteří se akce zúčastnili.

Jan Faktor ml., předseda 

MO ČRS, z. s., Dvůr Králové nad Labem

www.rybaridk.cz

Vzpomínka na statečné hrdiny odboje
V neděli 7. července jsme si v Malých 

Svatoňovicích, na  Bohdašíně u  Čer-

veného Kostelce a  na  Kosteleckých 

Končinách připomněli oběti, které 

přinesli svobodě naší vlasti stateční 

sokolští odbojáři ze skupiny S  21 B. 

Akci pořádala župa Podkrkonošská 

Jiráskova ve  spolupráci s  městem 

Červený Kostelec. Záštitu nad akcí 

převzala náměstkyně hejtmana Krá-

lovéhradeckého kraje v  oblasti škol-

ství Mgr.  Martina Berdychová, mezi 

dalšími významnými hosty byli armádní generál 

Petr Pavel, poslanec parlamentu ČR Pavel Bělo-

brádek, zástupci obce Břasy, potomci poprave-

ných Antonín Burdych a Věnek Baudyš, příbuzní 

Jiřího Potůčka, zástupci Československé obce 

legionářské a Univerzity obrany. 

Vzdělavatelka župy Podkrkonošské Pavlína 

Špatenková přiblížila přítomným osudy sokol-

ských odbojářů, připomněla jejich hrdinství 

a  lásku k vlasti, která je přivedla na popraviště, 

a samozřejmě také význam atentátu pro pová-

lečné uznání hranic našeho státu v  původní 

podobě. Náměstkyně hejtmana Martina Berdy-

chová poděkovala sokolům za to, že nezapomí-

nají a udržují historickou paměť, o vlastenectví 

a  významu odboje promluvil armádní generál 

Petr Pavel, krásná slova přidal na  adresu obětí 

také poslanec Pavel Bělobrádek. Na  řídícího 

z bohdašínské školy vzpomněl jeho žák, tehdejší 

prvňáček Josef Semerák, na  události na  Kon-

činách vzpomněl syn a  vnuk popravených 

manželů Burdychových Antonín Burdych.

Na  Bohdašíně byly odhaleny dva Kameny zmi-

zelých, Zdeňce Satranové a  Ladislavu Satra-

novi, Kameny odhalili společně syn popravené 

Z. Satranové Věnek Baudyš společně s Martinou 

Berdychovou. Na  Končinách odhalili Antonín 

Burdych s Martinou Berdychovou Kameny zmi-

zelých Josefě a  Antonínu Burdychovi staršímu, 

Miladě a Antonínu Burdychovi mladšímu a také 

parašutistovi Jiřímu Potůčkovi, který nalezl 

na Končinách poslední úkryt.

Na  všech těchto pietních akcích drželi čest-

nou stráž u  pomníků krojované žactvo a  čle-

nové Sokola Dvůr Králové nad Labem. Ti také 

po  ukončení zajeli ještě do  Doubravice, kde 

položili kytici k pamětní desce hrdinovi protina-

cistického odboje, řídícímu učiteli Karlu Ježkovi. 

Přesto, že akci právě nepřálo počasí, a dokonce 

i pršelo, sešlo se velké množství lidí, kteří se přišli 

poklonit památce sokolských hrdinů.

V  říjnu plánujeme odhalení Kamenů zmizelých 

také na  Královédvorsku. U  příležitosti Památ-

ného dne Sokola 8. října, který si připomeneme 

poprvé jako významný den ČR, budou odhaleny 

Kameny bývalému starostovi města a  členu 

Sokola Jaroslavu Bilinovi, bývalému starostovi 

Sokola JUDr.  Františku Pařezovi, v  Doubravici 

pak bývalému župnímu místonáčelníkovi Karlu 

Ježkovi.

Mgr. Pavlína Špatenková

 vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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Na Královédvorsko se vrací 
větrný mlýn
Po 50 letech, kdy 

byl v  obci Borov-

nice rozebrán, 

odvezen a zničen 

poslední větrný 

mlýn (beraního 

typu) v  Čechách, 

se začala sta-

vět jeho replika. 

Borovnice měla 

v  19. století 

těchto celodřevěných mlýnů celkem pět. 

Poslední byl až do  odsunu posledního 

mlynáře v provozu v ještě roce 1945. Nové 

osídlení však přineslo této ojedinělé tech-

nické památce zkázu. Chátrající mlýn dopla-

til i  na  přístup památkářů a  odpovědných 

pracovníku na  okrese i  kraji. Teprve vytr-

valým ,,bojem“ (17 let) se podařilo získat 

fi nanční prostředky od  Královéhradeckého 

kraje i  pomocí veřejných sbírek a  začít 

stavět. Vedle hlavního dodavatele trámoví 

a  technologie jsou zapojeny i  školy řeme-

sel a  Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem. Věřím, že spojení 

profesionální fi rmy a nastupující generace 

řemeslníků přinese kýžený úspěch.

Jelikož se jedná o velmi složitou technolo-

gii mlýna jak na provedení, tak na fi nanco-

vání, je vyhlášena veřejná sbírka, číslo účtu: 

115-6687290207/0100. Přispěvatelé se tak 

podílí na návratu tohoto díla zpět do regi-

onu. Za pomoc velmi děkujeme.

Jiří Chvojka, Spolek Větrák Borovnice

www.vetrak.borovnice.cz

Znovuodhalení navrácené 
sochy Krista Salvátora v Žirči
Po dlouhých letech se do kaple Nejsvětější 

Trojice v  Žirči vrátila kopie původní sochy 

Krista Salvátora. Vyřezal ji řezbář a  dvor-

ský rodák MgA.  Jiří Kobr. Za přítomnosti 

asi sedmdesáti občanů a  návštěvníků až 

z Vysokých Tater jsme ji odhalili 23. června. 

Slavnostní atmosféru svými písněmi vytvo-

řily děti ze žirečské základní školy pod 

vedením paní učitelky Olgy Hylmarové. 

Pan Vladimír Mertlík nám přiblížil pohnu-

tou historii kaple a  sochy včetně příběhu, 

jak obyvatelé s  nasazením velkého úsilí 

zachránili kapli před velkým požárem. 

Panu řezbáři jsme předali malý dárek jako 

výraz našich díků – ještě se mu prý nestalo, 

aby odhalení jeho sochy probíhalo takto 

slavnostně. Paní Božena Saifrtová nato 

krátce promluvila o  plánech na  budoucí 

proměnu Žirče a pak už děti sochu opatrně 

odhalily, aniž by přišla o některou ze svých 

částí. Pan farář Jan Czekala, MSF, z Domova 

sv. Josefa sochu vysvětil a požehnal a při-

dal i  slova povzbuzení do  našich životů. 

Na  závěr se většina účastníků společně 

vyfotila do  žirečské kroniky a  příjemné 

setkání bylo zakončeno opékáním špe-

káčků za sokolovnou.

Máme radost, že Žireč získala zpět svou 

dominantu, kterou obdivují nejen pro-

jíždějící návštěvníci. Časem u  kaple při-

bude i  informační tabule jako součást 

naučné stezky. Byla to moc krásná akce 

a těšíme se na příští setkání! 

Linda Harwot

Asterix a Obelix na Běluni

Prázdninové putování Královédvorského 
chrámového sboru
Královédvorský chrámový sbor působí v našem 

městě od  roku 2006. Kromě místních aktivit je 

stále více činný i mimo Dvůr Králové nad Labem. 

Během letošního léta přijal několik pozvání 

a navštívil řadu zajímavých lokalit, v nichž také 

zazpíval.

Prvním byl Rožmitál pod Třemšínem, kde půso-

bil Jakub Jan Ryba. V  tamějším kostele také 

poprvé zazněla Česká mše vánoční „Hej mistře“. 

Díky pozvání varhaníka Huberta Hoyera sbor 

doprovodil bohoslužbu 14. července. Po  jejím 

skončení prošel sbor expozicí, která je věnována 

J. J. Rybovi v  Podbrdském muzeu. Poté násle-

doval výstup k mohyle nedaleko Rožmitála (jak 

říkají místní), kde J. J. Ryba dobrovolně ukončil 

svůj život. Cestou domů sbor zavítal na Svatou 

Horu u  Příbrami, kde si zazpíval za  doprovodu 

nově postavených varhan (které stály okolo 

16 milionů Kč) a  v  kostele sv. Jakuba Staršího 

v  Praze-Zbraslavi. Zde nás tamější duchovní 

správce a  sídelní kanovník Metropolitní kapi-

tuly u sv. Víta v Praze P. Jan Gerndt pozval, aby-

chom doprovodili v neděli 28. července poutní 

mši v  místě, kde se nacházejí ostatky českého 

krále Václava II. a  královny Elišky Přemyslovny. 

Za odměnu pan farář pozval celý sbor na oběd.

Třetí lokalitou letního putování bylo 4. srpna 

nedaleké Hostinné, kde již sbor letos zpíval 

na  Květnou neděli, Velikonoce a  mši na  svátek 

Nejsvětější Trojice. Po  ukončení spolupráce 

královédvorské římskokatolické farnosti s Králo-

védvorským chrámovým sborem se tak tamější 

kostel Nejsvětější Trojice dočasně stává pro Krá-

lovédvorský chrámový sbor novou „domovskou 

scénou“.

O týden později, 11. srpna, sbor doprovodil mši 

v  kostele sv. Jakuba v  Kutné Hoře. Zbytek dne 

strávil návštěvou tohoto historického města, 

jehož vybrané pamětihodnosti jsou zapsané 

na  seznamu UNESCO. Ve  většině památek byla 

možnost si také zazpívat, a  tak sbor svým zpě-

vem rozezněl chrám sv. Barbory, katedrálu 

Nanebevzetí Panny Marie a  sv. Jana Křtitele 

v Sedlci, kostel Matky Boží Na Náměti a další.

Poslední prázdninové putování bylo za hranice 

České republiky. Sbor zpíval v  neděli 18. srpna 

na mši v kostele Matki Bożej Różańcowej v pol-

ském městě Kamienna Góra, které je partner-

ským městem Dvora Králové nad Labem.

Sbor byl všude vřele a srdečně přijat a byl rov-

něž zájem, aby svou návštěvu zopakoval. Velmi 

nás těší, že jsme mohli letošní léto reprezentovat 

jako Královédvorský chrámový sbor naše město 

Dvůr Králové nad Labem.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

První dva prázdninové týdny byla Běluň opět 

v  obležení běluňáků z  1. běhu. Z  jiné planety 

tentokrát přistál doprostřed lesa Majestatix i se 

svou družinou. Právě on si začal uvědomovat, 

jak moc mu ubývá sil a  sám si začal přiznávat, 

že nejlepší léta už má pomalu za  sebou. Roz-

hodl se najít svého nástupce, který by po něm 

usedl do  náčelnického křesla. Asterix o  ničem 

takovém nechtěl ani slyšet a Obelix na tom byl 

dost podobně. Přednost stále dává raději lovu 

divočáků a boji s Římany. Změna v náčelnickém 

křesle byla ovšem nevyhnutelná. Jen Majesta-

tixovi vrtalo hlavou, kdo je tak silný, statečný 

a  nejpovolanější, aby ho mohl nahradit. Nako-

nec na to přišel. Ten, kdo se chtěl ucházet o jeho 

vůdcovský titul, musel splnit řadu důležitých 

a náročných úkolů a prokázat, že se za něj umí 

postavit většina vesnice s  jasným řádem. Najít 

nového šéfa nebylo vůbec nic jednoduchého. 

Od  začátku ale bylo jasné, že vyhrát může jen 

jeden z „Íček“ – pomocníků oddílových vedou-

cích, kterému ovšem musela pomoc k vítězství 

celá jeho družina. Souboj mezi sebou sváděli 

Divočáci, Galuňáci, Rybadelix, Římani, Špioni 

a  Hudrihudráci. Každá skupina zaháněla své 

soupeře anebo si dodávala sebevědomí vlast-

ním pokřikem. A za každý splněný úkol – kterých 

byla tradičně celá řada – mohla každá skupina 

získat takzvané sestercie, které byly největ-

ším měřítkem. Malí nebo velcí se tak například 

museli vypravit za Alfabetixem, rybářem, jehož 

ryby ale nikdy nebyly čerstvé. 

Plnění úkolů by nešlo bez pestré potravy, která 

denně vyburcovala všechny svalovce k  pořád-

ným výkonům. A to i ve chvíli, kdy si sami museli 

například oloupat hromadu brambor. 

Hrálo se mnohdy dokonce do večerních hodin, 

místy i  u  táborových ohňů. Pořádek v  přístřeš-

cích byl povinností, i  když ne samozřejmostí. 

Občas proto některý ze stanů zdobilo zářící 

sluníčko, některý zas ošklivé prasátko. Maje-

statix měl nakonec těžké rozhodování, protože 

každá družina byla po  celou dobu silná v  jiné 

disciplíně. Výkony všech byly nadpozemské, ale 

trůn byl jen jeden. Na ten se nakonec posadila 

vůdkyně z  Rybadelix Klára. O  vítězství rozhodl 

modrý elixír, který v malé lahvičce dostal každý 

účastník této pozemské výpravy. Ještě před tím 

se každý zakousl také do  Běluňského koláče, 

který se stal tradicí, stejně jako řevníky – tedy 

zpěvníky k  táborovému ohni. Nebo tradiční 

kontrola z  hygieny. I  letos prošel tábor revizí 

na výbornou.

Během léta naše Pionýrská skupina J. Wol-

kera ze Dvora Králové nad Labem uspořádala

4 běhy táborů, na kterých se vystřídalo 240 dětí 

a  80 instruktorů, vedoucích a  ostatního perso-

nálu. Všem patří velké díky. 

Jakub V. a Jana Paulusová Fišerová
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Škola bruslení pro dospělé aneb 
nikdy není pozdě začít bruslit
Tímto zveme 

všechny milov-

níky bruslení 

na  školu brus-

lení pro dospělé, 

která  začne 

v  neděli 6. října 2019 a  bude se až 

do konce února 2020 konat vždy v neděli 

v  odpoledních nebo večerních hodinách. 

(Škola neproběhne pouze v neděli 20. října 

2019 z  důvodu hokejového utkání žáků.) 

Přesný čas lekcí najdete na  webových 

stránkách www.tsdvur.cz, přičemž označení 

pro školu bruslení bude KRASO 15+. 

Škola bruslení je určena pro všechny, kte-

rým je 15 let a více. Cílem kurzu je naučit se 

bruslit, případně se v  bruslení zdokonalit; 

seznámit se se základními prvky krasobrus-

lení. Předpokládaný počet lekcí (včetně sil-

vestrovského bruslení 31. prosince 2019) je 

17–19. Profesionální rady ohledně správ-

ného výběru bruslí získáte v  prodejně 

ICEDREAM v Náchodě (http://icedream.cz/). 

Díky podpoře Královéhradeckého kraje 

a  města Dvůr Králové nad Labem bude 

vstup pro všechny studenty do  26 let 

zdarma. Cena permanentky pro ostatní 

zájemce činí 1.500 Kč (lze zaplatit i jedno-

rázový vstup v  částce 100 Kč); pro rodiče 

stávajících nebo bývalých členů Krasobrus-

lařského klubu Dvůr Králové nad Labem, 

z. s.,  platí zvýhodněná cena permanentky 

ve výši 500 Kč. 

Všechny aktuality ohledně školy bruslení 

pro dospělé (včetně přihlášky a  plánova-

ných akcí) naleznete na  stránkách klubu: 

www.krasodvur.cz/brusleni-dospelych.

Jakékoliv dotazy týkající se kurzu nám 

můžete zaslat prostřednictvím kontakt-

ního e-mailu: projekt-bruslicka@seznam.cz. 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Vydařené rybářské závody
Český rybářský svaz, MO Dvůr Králové nad 

Labem, uspořádal za  fi nanční podpory 

města Dvůr Králové nad Labem na konci 

května rybářské závody dětí do  15 let, 

které se uskutečnily na malebném rybníku 

Vlčkovice. Akce se účastnilo 41 dětí. Počasí 

se vydařilo a ryby byly také při chuti. Mezi 

ulovenými se objevil kapr, cejn, plotice 

i okoun. Jako věcné ceny pro nejlepší lovce 

byly předány pruty, naviják, podběrák 

a další hodnotné odměny.

Filip Tomš, vedoucí rybářské stráže

Na  Zábřezí se první srpno-

vou sobotu konal již 9. roč-

ník triatlonu. Zdolat olym-

pijské parametry triatlonu 

se rozhodlo 16 závodníků 

a 2 závodnice. 

Organizátoři před startem 

vyhlíželi blížící se dešťové 

přeháňky, přesto start 

proběhl podle plánu ve

14:00 hod. V  průběhu pla-

vecké části se nad zábřez-

ský areál stáhla očekávaná mračna, na začátku 

cyklistické disciplíny tak závodníci pořádně 

zmokli a  kromě místních kopců se byli nuceni 

poprat s  deštěm, místy dokonce i  kroupami. 

Na  poslední disciplínu se počasí umoudřilo 

a  běžecká část proběhla takřka za  ideálních 

sportovních podmínek.

Na trati svedli o vítězství krásný a napínavý sou-

boj Lukáš Fejk a Michal Egert. Prvně jmenovaný 

v závěru našel více sil, svého soka porazil o více 

než minutu a  na  Zábřezí stanovil nový traťový 

rekord v hodnotě 2:39:47 hod. Mezi ženami tri-

umfovala Jana Kňourková v čase 3:11:45 hod.

Náročný 9. ročník úspěšně dokončili všichni 

startující, za  což jim patří poklona. Speciální 

poděkování také patří organizátorskému týmu 

a fotografovi Ivo Rejchrtovi, který závod vytrvale 

dokumentoval. 

Ondřej Samek 

Foto: Ivo Rejchrt

Devátý ročník Zábřečického 
triatlonu vyhrál Lukáš Fejk

Světová gymnaestráda s účastí 
cvičenek z našeho města
Začátkem července proběhla v rakouském Dorn-

birnu 16. Světová gymnaestráda (WG). Jedná se 

o největší nesoutěžní přehlídku gymnastických 

sportů, kterou Mezinárodní gymnastická fede-

race (FIG) pořádá každé 4 roky. Světová gym-

naestráda sdružuje největší počet sportovců 

ze všech akcí FIG. Účast je pro každého bez 

ohledu na  pohlaví, věk, rasu, náboženství, kul-

turu, schopnosti nebo společenské postavení. 

Tohoto největšího svátku gymnastického sportu 

se v letošním roce zúčastnilo 65 států a více než 

18 tisíc cvičenců ze všech pěti kontinentů, čímž 

se WG stala největší sportovní akcí roku 2019. 

Česká republika patřila mezi 6 nejpočetnějších 

výprav. Na  letošní WG dorazilo 883 českých 

cvičenců, kteří vystoupili ve  třech hromadných 

a  dvou pódiových skladbách. Česká asociace 

Sport pro všechny se představila s  354 repre-

zentanty v  hromadné skladbě Gymnastický 

sen, jejíž součástí byly i  4 ženy z Tělovýchovné 

jednoty z Lipnice – Dáša Mařanová, Anna Janeč-

ková, Eva Rejlová a  Blanka Porcalová. Skladba 

měla jako tradičně největší odezvu a  byla pro-

vedena třikrát za  velkého zájmu diváků. Trvala 

15 minut a  již v  průběhu cvičení byla 

doprovázena opakovaným potleskem. Na konci 

skladby nebraly zasloužené ovace konce. Lip-

nické ženy vzorně reprezentovaly Českou 

republiku a město Dvůr Králové nad Labem. 

Jelikož naše reprezentace nebyla fi nančně 

podporovaná ze státních peněz a  celou akci 

měli ve své vlastní režii jednotliví účastníci, pak 

fi nanční pomoc města Dvůr Králové nad Labem 

byla opravdu pomocí při zajišťování našeho 

pobytu v Rakousku. Děkujeme za ni.

Blanka Porcalová

TJ Sokol Lipnice

Sokolové byli aktivní také o letních prázdninách
Sokol nezastavil svou činnost ani o prázdninách. 

První prázdninovou sobotu prožilo 24 králo-

védvorských sokolů v  Břasech na  Rokycansku, 

kam směřoval výlet župy Podkrkonošské. V této 

vesnici prožil svá mladá léta parašutista Jiří Potů-

ček, jehož sté výročí narození si účastníci připo-

mněli. Naše děti a  mládež držely čestnou stráž 

u  Potůčkova pomníku a  svým vzorným chová-

ním na sebe strhly pozornost. Velkým zážitkem 

byla jízda v historických válečných vozidlech, ale 

i návštěva zajímavých míst v obci Břasy. Násle-

dující sobotu se pak konaly pietní akce v našem 

kraji a ani zde jsme nechyběli.

Pro děti se konal tábor na  Ježkově, tentokrát 

na  téma Harry Potter. V  srpnu se vydala králo-

védvorská výprava na  tábor v  rakouském Bür-

serbergu. Chlapci si zajistili účast vítězstvím 

župních družstev v  přeboru ČOS ve  sportovní 

všestrannosti, oblíbeného mezinárodního 

tábora se však zúčastnili i  další královédvorští 

sokolové.

Již podruhé tábořily na  Ježkově také seniorky. 

Ty si užily při svém týdenním pobytu pestrou 

paletu vyrábění, cvičení, her a  dalších činností. 

Velmi zdařilý byl také táborák s  programem, 

který všechny přítomné opravdu pobavil.

Královédvorští uspořádali pro své mladé spor-

tovce také několik sportovních soustředění. 

Celkem 35 účastníků absolvovalo atletickou část 

soustředění, svá gymnastická soustředění měly 

také oddíly chlapců a  dívek a  nechybělo sou-

středění oddílu trampolín. Na konci prázdnin se 

několik chlapců zúčastnilo ještě gymnastického 

soustředění ve Vrchlabí a  víkendového pobytu 

v gymnastické hale v Liberci.

Prázdniny se Sokolem přinesly spoustu zážitků 

dětem, mládeži i  těm dříve narozeným. Všichni 

jistě načerpali nové síly do druhé půlky cvičeb-

ního roku, která přinese opět mnoho závodů, 

zábavy i zážitků. Jistě se mají všichni nač těšit.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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Stomatologická pohotovost
září 2019
31. 8. a  1. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-

kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

7. a 8. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 321 028;

14. a  15. 9.: MDDr.  Petra Andrlová, 

Zubní ordinace čp. 31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139;

21. a  22. 9.: Soukromá stomatologická 

ordinace, s. r. o. – MUDr.  Jiřina Klustová, 

Preslova 446, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

28. a  29. 9.: MUDr.  Petra Šípková, 

s. r. o., Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 621 425.

Otevřeno: sobota, neděle, svátky 8:00–

12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Královédvorský Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
připravuje zajímavé akce
Základní organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami ve  Dvoře Králové 

nad Labem (ZO SPCCH) po  prázdninách 

opět zahajuje pravidelné aktivity. 

První cvičení se bude konat ve  čtvrtek 

5. září pod vedením Stáni Lokvencové, 

ve středu 18. září jedeme poprvé do Hořic, 

účast prosím potvrďte u Aleny Jahnátkové, 

tel.: 734 626 178. Další akcí je výlet do Brou-

mova ve čtvrtek 19. září, přihlášky přijímá 

Květa Perunová, tel.: 732 523 224. 

A  samozřejmě budeme pokračovat 

ve vycházkách podle oblíbených akcí „Roz-

chodíme civilky“, termín bude oznámen 

v předstihu.

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Jedeme v Celosvětovém dni 
úklidu
Znovu i  ve  Dvoře Králové nad Labem se 

v sobotu 14. září v 9:00 hod. připojujeme 

k Celosvětovému dni úklidu. Chceme vyčis-

tit koryto Netřeby od koupaliště a přilehlé 

okolí. Během tohoto dne se miliony lidí 

ve  156 zemích postaví globálnímu pro-

blému s odpady tím, že uklidí silnice, lesy, 

řeky... Tisíce komunit budou fungovat jako 

jedna „zelená vlna“ od  Nového Zélandu 

po  Havaj. Přidejte se s  námi k  této vlně. 

Sejdeme se u můstku přes Netřebu na kři-

žovatce Mánesovy a Rokycanovy ulice. 

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Skautské středisko hlásí
Zveme zájemce na  Den otevřených dveří 

skautského střediska Zvičina v  sobotu 7. září 

od 13:00 do 16:00 hod. na skautskou vilu v ulici 

Plk. Švece 1278. Pro děti budou připraveny hry, 

rukodělky a  ukázky ze skautské činnosti. Pro 

všechny bude připravena prohlídka našich klu-

boven. Vítáni jsou všichni, malí i velcí.

Letošní letní tábory skautského střediska Zvi-

čina započal oddíl rodinného skautingu – deset 

rodin s dětmi na tábořišti na Kateřině. Motivem 

tábora byla cesta na  ostrov pokladů. Děti si 

vyráběly lodě, lucerny a věci potřebné pro puto-

vání po  ostrovech. Pátý oddíl vodácký uspořá-

dal týdenní putovní tábor na  Lužnici v  úseku 

Suchdol n. L. – Soběslav. Devět lodí každý den 

vyráželo na úseky Lužnice. Vodáci projeli Starou 

řeku, zažili mohutnost a  rozlehlost Rožumber-

ského rybníka, který přepádlovali, a  nezapo-

menou na týdenní boj s obrovským množstvím 

komárů. Skautky čtvrtého oddílu letos strávily 

týden v  tee-pee pod Liščí horou u  Hajnice. 

Po týdnu přešly na tábor na Kateřině, kde strá-

vily druhý týden v  duchu tajných agentů. Hra 

vyvrcholila noční hrou s  vyšetřováním a  dopa-

dením útočníků. Světlušky byly opět na táboře 

na  Kateřině. Při celotáborové hře Cesta kolem 

světa se děvčata rozdělila do tří skupin a každý 

den se ocitla v jiné zemi, kde plnila zadané úkoly. 

Druhý oddíl vodácký z  Mostku strávil týden 

na tábořišti u Ledče nad Sázavou. Během týdne 

spluli i  ti nejmenší úsek Sázavy z  Ledče n. S. 

do Zruče n. S. Během výpravy navštívili Sluneční 

zátoku, místo, kde Jaro-

slav Foglar tábořil v letech 

1925–1945 se svým skaut-

ským oddílem. 8. oddíl 

skautek na  táboře v  Kalu 

prožil 14 dnů v duchu hip-

pies. Děvčata se dozvě-

děla spoustu informací o  tomto hnutí. Neza-

pomenutelným zážitkem pro ně bylo přespání 

na Zvičině na východ slunce. Během tábora děv-

čata navštívila ještě klenotnici drahých kamenů 

v  Nové Pace a  zříceninu hradu Kumburk. Lovci 

mamutů bylo téma celotáborové hry pro vlčata 

na táboře v Kalu. Ta si zkusila vyčinit kůži, štípala 

pazourek a  modelovala Věstonickou venuši. 

Během tábora se vypravila na tábor skautského 

střediska Stěžery blízko obce Borovnička, kde 

přespala i  jednu noc. Letošní tábory zakončil 

třetí oddíl skautů v Kalu. Tématem celotáborové 

hry byla vietnamská válka. Skauti se vypravili 

na dva výlety, a to na Černou horu do Krkonoš 

a na hrad Kost. Vlčata 3. oddílu se podívala na zří-

ceninu hradu Brada nedaleko Prachovských 

skal. Z tohoto vrcholu si užila krásný výhled na 

Prachovské skály, Trosky, Ještěd, Kozákov, Tábor, 

Bradlec, Kumburk, Zebín a město Jičín. 

Všechny tábory proběhly bez komplikací, a tak si 

děti odnášejí nejen zážitky a nová kamarádství, 

ale i dovednosti a zkušenosti z pobytu v přírodě.  

Za  bezproblémový průběh táborů patří velké 

poděkování všem organizátorům.

Ing. Martin Stránský

Z královédvorského psího útulku
Léto si díky stálým i  náhodným venčitelům 

útuláci náležitě užívají – procházky a  koupání 

v  řece prožívají téměř každý den. A  protože je 

léto, čas bohatý na  zážitky, srdečně vás zveme 

21. září na akci na Hrubých lukách u psího útulku. 

Od  14:00 hod. bude pro pejskaře připraveno 

Zábavné psí odpoledne – ukázky psích sportů, 

prezentace našich útuláků, opékání buřtů, jízdy 

na  ponících a  součástí je i  Pochod za  buřtem, 

kdy se svými psími kamarády projdete nenároč-

nou trasou v  přírodě, a  v  cíli bude na  každého 

čekat odměna. Akce proběhne za podpory MAS 

Královédvorsko a HOBY CENTRUM Pištora. 

Aktuální informace z  našeho útulku najdete 

na webu: www.utulek-dknl.estranky.cz.

Bad – asi desetiletý 

kříženec labradora, 

milý k  lidem, kon-

taktní. Umí zabrat 

za  vodítko, na  louce 

hrabe myši a  kočky 

by pěkně prohnal. Vše 

vynahradí jeho spokojený úsměv. Bezva společ-

ník na zahradu, hodný na děti, snese se s fenkami.

Majk – asi šestiletý, 

ke  známým lidem 

milý, kontaktní 

a  poslušný pes. Je 

milovníkem prochá-

zek a  klidného pobý-

vání v prostorném výběhu. Zpočátku potřebuje 

správné seznámení a  žádný velký nátlak ze 

strany cizího člověka. Po získání důvěry je nená-

ročný a bezvadný parťák.

Jackie – asi šestiletý 

psík. Po  zkušenos-

tech ze dvou adopcí 

upřednostňujeme, 

aby byl v  novém 

domově ubytován 

spíše na  zahradě. Při laskavém, ale pevném 

vedení je bezvadný a  bezproblémový parťák. 

Chodí na procházky se staršími dětmi, nepotře-

buje velké fyzické vyžití. Nedoporučujeme ho

k malým dětem.

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem


