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28. listopadu 2002  !  Ročník VIII  !  Číslo XI  !  Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem  !  Cena 4 Kč 

Ustavující zasedání 
Zastupitelstva města 

V úterý 19. listopadu proběhlo ve velkém sále 
Hankova domu ustavující zasedání Zastupitelstva 
města.  

Na úvod zvolení členové zastupitelstva slo�ili 
slavnostní slib. Hned poté následovalo první 
schvalování. Zvolena byla mandátová komise, 
která ověřila platnost mandátů s výsledky voleb, 
dále byla zvolena volební komise a návrhová 
komise. Následovala veřejná volba starosty 
města, jeho dvou zástupců a dal�ích radních. 

Starostou města byl zvolen Ing. Jiří Rain, 1. 
zástupcem starosty Mgr. Vasil Biben, 2. 
zástupcem starosty Mgr. Edita Vaňková. Do 
sedmičlenné Rady města je doplnili Václav 
Vodochodský, JUDr. Josef Pojezdný, Zdeněk 
Kmínek a Ing. Petr Mrázek. 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
má 21 členů. Vedle starosty města, jeho dvou 
zástupců a členů Rady města jsou jeho členy Jan 
Bém, MUDr. Petr Hrone�, Mgr. Petr Vojtěch, Pavel 
Kraus, Jaroslav Kratěna, Ing. Ladislav Lubina, 
MVDr. Jaroslav Rapáč, Ivan Hlavatý, Zdeněk 
Hladík, Mgr. Roman Chaloupka, MUDr. Tomá� 
Deml, Ing. Zbyněk Reil a Ing. Pavel Tschiedel. 
Odstupujícího Ing. Dalibora Horáčka nahradí 
Luděk Krýza, jeho� mandát vstoupí v platnost po 
slo�ení slibu na pří�tím zasedání  zastupitelstva. 

Členy kontrolního výboru byli zvoleni Jan Bém 
(předseda), Ing. Zbyněk Reil a Ing. Josef Řízek. 
Členy finančního výboru byli zvoleni Ing. Petr 
Mrázek (předseda), Ing. Michal Sacher a Mgr. Petr 
Vojtěch.  

Na samotný závěr bylo Radě města ulo�eno 
vypracovat programové prohlá�ení, které mají 
předlo�it na pří�tím zasedání zastupitelstva. 

Vá�ení občané na�eho 
krásného města ! 

Je mou milou povinností, ale i poctou napsat 
pár slov na úvod svého funkčního období. V první 
řadě chci poděkovat v�em spoluobčanům, kteří 
při�li k volbám a projevili tak zájem o věci 
veřejné, a( u� volili kohokoliv. Chtěl bych také 
poděkovat minulému zastupitelstvu, Radě města 
i uvolněným funkcionářům města za jejich 
vykonanou práci.  

Myslím, �e ne v�e se podařilo tak, jak bychom 
si představovali, ale určitě je na co navazovat. 
Chtěl bych, aby starostenský úřad ale i celé 
zastupitelstvo získaly na vět�í vá�nosti, presti�i a 
popularitě ne� tomu bylo dosud. Myslím, �e nové 
slo�ení zastupitelstva přineslo generační změnu a 
dává předpoklad pro lep�í, rychlej�í a pru�něj�í 
fungování. V�dy( nových zastupitelů je 11, tj. více 
ne� polovina, na uvolněné funkci poprvé 
v novodobé historii města zasedne �ena.  

Při realizování záměrů města bude pro nás 
v�echny nezbytná spolupráce se v�emi 
zastupiteli, zejména vyu�ití jejich znalostí, 
dovedností, zku�eností a pracovitosti. Nové 
slo�ení Rady města je předpokladem poctivé 
práce. 

Mějme na paměti, �e skutečným vítězem 
voleb by měl být občan a ne politické strany a 
jejich sekretariáty. Proto doufám, �e mohu počítat 
při realizování záměrů města s pomocí v�ech 
zastupitelů. V�dy( starosta nemá �ádné zvlá�tní 
pravomoce, je jen �první mezi rovnými�. 
Nestavme dal�í směřování rozvoje města na 
konfrontaci, ale na spolupráci. Nestavme 
barikády, nýbr� mosty. V�dy( v zájmu v�ech je 
dal�í rozvoj na�eho malebného města. Při 
přechodu pravomocí z Okresního úřadu v 

Trutnově na Městský úřad ve Dvoře Králové nad 
Labem nás v�echny čeká mnoho úkolů. 

Závěrem mi dovolte abych znovu připomněl 
my�lenkou kterou vyřkl slavný Seneca �Co 
nezakazuje zákon, zakazuje stud�. Pokud se 
budeme v�ichni řídit tímto rčením, myslím �e nám 
bude v�em dobře. 

  Ing. Jiří Rain, starosta města 

Výběr z obsahu čísla 

• Výsledky voleb do Zastupitelstva 
města 

• Zahájení rekonstrukce ulic 17. 
listopadu a Legionářská 

• Novinky ze základních �kol 
• Informace ze zoologické zahrady 
• Vánoční akce v na�em městě 
• Královédvorský sport 

Příloha 
• Královédvorské KdeCo 

Nově zvolení členové zastupitelstva města ve Dvoře Králové nad Labem. 
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Volby do Zastupitelstva města Dvora Králové nad Labem - 1. a 2. 11. 2002 
     Výsledky hlasování podle politických stran                           Počet obdr�ených hlasů podle politických stran 

 

 

                                                                            Zvolení zastupitelé města 
Hlasy Kandidátní listina  Poř.

číslo
Kandidát Věk Navrh. 

strana 
Polit. 
přísl. abs. v % 

1 ODS 1 Bém Jan 46 ODS ODS 1 729 7.21
1 ODS 7 Hrone� Petr, MUDr.  43 ODS ODS 1 704 7.11
1 ODS 2 Vojtěch Petr, Mgr.  35 ODS ODS 1 618 6.75
1 ODS 3 Kraus Pavel  50 ODS BEZPP 1 509 6.30
1 ODS 12 Kratěna Jaroslav  55 ODS BEZPP 1 403 5.85
2 ČSSD 2 Lubina Ladislav, Ing.  60 ČSSD ČSSD 1 357 9.31
2 ČSSD 1 Biben Vasil, Mgr.  58 ČSSD ČSSD 1 244 8.53
2 ČSSD 8 Rapáč Jaroslav, MVDr.  52 ČSSD BEZPP 1 190 8.16
3 NEZÁVISLÍ 1 Horáček Dalibor, Ing.  36 NEZ BEZPP 820 11.41
4 Volba pro město 2 Vodochodský Václav  49 VPM BEZPP 1 088 9.27
4 Volba pro město 4 Hlavatý Ivan  64 VPM BEZPP 943 8.3
5 KSČM 1 Hladík Zdeněk  48 KSČM KSČM 576 7.15
6 KDU-ČSL a SI 6 Pojezdný Josef, JUDr.  43 KDU-ČSL BEZPP 715 9.21
7 " Dvoráci " - SNK 3 Chaloupka Roman, Mgr.  41 NK BEZPP 2 527 7.10
7 " Dvoráci " - SNK 1 Rain Jiří, Ing.  39 NK BEZPP 2 428 6.82
7 " Dvoráci " - SNK 6 Deml Tomá�, MUDr.  34 NK BEZPP 2 152 6.4
7 " Dvoráci " - SNK 4 Vaňková Edita, Mgr.  43 NK BEZPP 1 902 5.34
7 " Dvoráci " - SNK 2 Mrázek Petr, Ing.  33 NK BEZPP 1 865 5.24
7 " Dvoráci " - SNK 5 Kmínek Zdeněk  45 NK BEZPP 1 670 4.69
7 " Dvoráci " - SNK 7 Zbyněk Reil, Ing.  39 NK BEZPP 1 718 4.82
7 " Dvoráci " - SNK 8 Tschiedel Pavel, Ing.  52 NK BEZPP 1 760 4.94

    Pořadí v�ech kandidující podle počtu získaných hlasů 

Pořadí Kandidát Hlasy 
Kandidátní 

listina 
Navrh.
 strana

Polit. 
přísl. 

1. Chaloupka Roman, Mgr. 2 527 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
2. Rain Jiří, Ing. 2 428 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
3. Deml Tomá�, MUDr. 2 152 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
4. Vaňková Edita, Mgr. 1 902 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
5. Mrázek Petr, Ing. 1 865 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
6. Kastner Milo� 1 847 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
7. Sacher Michal, Ing. 1 772 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
8. Tschiedel Pavel, Ing. 1 760 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
9. Bém Jan 1 729 ODS ODS ODS 
10. Vepřeková Jana, Mgr. 1 728 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
11. Zbyněk Reil, Ing. 1 718 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
12. Barto�ová Lucie 1 705 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
13. Hrone� Petr, MUDr. 1 704 ODS ODS ODS 
14. Kmínek Zdeněk 1 670 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
15. Pavlíček Marek, Ing. 1 665 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
16. Hobl Franti�ek 1 628 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
17. Vojtěch Petr, Mgr. 1 618 ODS ODS ODS 
18. Kraus Pavel 1 509 ODS ODS BEZPP 
19. Ka�parová Jitka 1 490 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
20. Zima Oldřich 1 463 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
21. Kvasničková Iva 1 457 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
22. Kratěna Jaroslav 1 403 ODS ODS BEZPP 
23. Lubina Ladislav, Ing. 1 357 ČSSD ČSSD ČSSD 
24. Voňka Oldřich, Ing. 1 344 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
25. Holečková Dana, RNDr. 1 299 ODS ODS BEZPP 
26. Biben Vasil, Mgr. 1 244 ČSSD ČSSD ČSSD 
27. Tauchmanová Renata, Mgr. 1 236 ODS ODS ODS 
28. Rapáč Jaroslav, MVDr. 1 190 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
29. Holan Josef 1 186 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
30. Moravec Ivan, Mgr. 1 158 ODS ODS ODS 

31. Halíř Jaromír 1 144 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
32. Řízek Ivo 1 136 " Dvoráci " - SNK NK BEZPP 
33. La� Karel 1 134 ODS ODS BEZPP 
34. Bořek Pavel 1 108 ODS ODS ODS 
35. Seitlová Helena, Mgr.  1 100 ODS ODS BEZPP 
36. Holub Michal, Ing. 1 094 ODS ODS BEZPP 
37. Novotný Jaroslav, MVDr.  1 091 ČSSD ČSSD BEZPP 
38. Vodochodský Václav 1 088 VPM VPM BEZPP 
39. Rýznar Zdeněk, MUDr. 1 077 ODS ODS ODS 
40. �kop Jiří 1 025 ODS ODS ODS 
41. Reil Rudolf, Mgr.  1 000 ČSSD ČSSD BEZPP 
42. Padevět Tomá� 948 ODS ODS BEZPP 
43. Hlavatý Ivan 943 VPM VPM BEZPP 
44. Falta Miloslav 923 ODS ODS ODS 
45. Civín Petr 874 VPM VPM BEZPP 
46. �vub Viktor 862 ODS ODS ODS 
47. Kubec Jan, Ing.  846 ČSSD ČSSD BEZPP 
48. Horáček Dalibor, Ing. 820 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
49. Mádle Antonín 799 ODS ODS ODS 
50. Krýza René, Ing. 793 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
51. Rejl Milo� 775 VPM VPM BEZPP 
52. Vorel Luděk 773 ODS ODS ODS 
53. �orm Dobroslav 770 ODS ODS ODS 
54. Pojezdný Josef, JUDr. 715 KDU-ČSL a SI KDU-ČSL BEZPP 
55. �ihlová Daniela, JUDr. 698 ČSSD ČSSD BEZPP 
56. Prokop Oldřich 686 VPM VPM BEZPP 
57. Pi�torová Daniela 679 ODS ODS ODS 
58. Odl Radek 654 VPM VPM BEZPP 
59. Němeček Lubo� 651 ČSSD ČSSD ČSSD 
60. Krejčí Zdeněk 625 ČSSD ČSSD ČSSD 
61. Prouza Jiří, MUDr. 625 US-DEU US-DEU US-DEU
62. Honc Milo� 623 VPM VPM BEZPP 

Hlasy 
Politická strana 

abs. v % 

Přepočtené 
% 

plat. hlasů 
Mandáty

1 ODS 23 948 20.95 20.94 5 
2 ČSSD 14 575 12.75 12.74 3 
3 NEZÁVISLÍ 7 183 6.28 6.28 1 
4 Volba pro město 11 732 10.26 10.26 2 
5 KSČM 8 049 7.4 7.3 1 
6 KDU-ČSL a spol. in. 7 755 6.78 6.78 1 
7 " Dvoráci " - SNK 35 587 31.13 31.12 8 
8 US - DeU 5 506 4.82 4.81 0 

Komunální volby z hlediska MěÚ 
     Volební martýrium leto�ního roku je bez vět�ích komplikací 
za námi a proto má první slova musí obsahovat velké díky 
v�em, kteří se na celé organizaci podíleli. Odvedli toti� skvělou 
práci při zaji�tění hladkého průběhu voleb. Na registraci 
kandidátních listin se podílelo 18 zaměstnanců MěÚ. Mezi mě 
bylo rozděleno 27 obcí, které spadají pod ná� registrační úřad. 
Po celou dobu od jejich registrace byli v kontaktu se starosty 
obcí, i se zmocněnci jednotlivých sdru�ení či politických stran, 
pro které zaji�(ovali průběh zaregistrování i výtisk hlasovacích 
lístků. Pro jednotlivé volební okrsky bylo starostou na�eho 
města Viktorem �vubem jmenováno dal�ích 17 zaměstnanců 
určených na post zapisovatelů. Jednotlivé volební strany 
delegovaly celkem 97 svých členů a k nim se přidalo dal�ích 
47 členů z řad občanů na�eho města, aby doplnili dle 
ustanovení § 14 c, písm. c zák. č. 247/1995 o volbách do 
Parlamentu ČR a § 15 písm. d) zák. č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí stanovený počet členů 
okrskové volební komise pro dané volební okrsky. Nesmím 
zapomenout ani na dal�í osoby, bez kterých bychom se ve 
dnech voleb neobe�li. Jsou to zejména zaměstnankyně 
evidence obyvatel, které po celou dobu voleb zaji�(ovaly 
informační servis, tajemníka MěÚ PhDr. Miroslava Kadlčíka, 
vedoucího odboru VVS Jana Černíka a strá�níkům Městské 
policie.  

Iva Dostálová, odbor VVS 
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116. Stolín Jaroslav 323 KSČM KSČM KSČM 
117. Leier Miroslav 313 KSČM KSČM KSČM 
118. �efflová Jana 312 KSČM KSČM KSČM 
119. Hojná Kateřina, Mgr. 310 KDU-ČSL a SI NK BEZPP 
120. Kábrt Jiří 308 VPM VPM BEZPP 
121. Hru�a Miroslav 302 KSČM KSČM BEZPP 
122. Ko�e�ník Ivan, Ing. 301 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
123. Moravec Milan, Ing. 295 NEZÁVISLÍ NEZ NEZ 
124. Pojarová Jitka, Mgr. 290 US-DEU US-DEU US-DEU
125. �ulc Karel 289 KSČM KSČM KSČM 
126. �koda Miroslav 285 VPM VPM BEZPP 
127. Baier Jiří 285 KDU-ČSL a SI NK BEZPP 
128. Černík Luděk 281 VPM VPM BEZPP 
129. Antonov Viktor, Ing. 279 KDU-ČSL a SI KDU-ČSL KDU-ČSL
130. Bambuch Ludvík, Ing. 277 KDU-ČSL a SI KDU-ČSL BEZPP 
131. Janeček Michal 273 KDU-ČSL a SI NK BEZPP 
132. Kotyz Milo� 271 KSČM KSČM KSČM 
133. Beránek Stanislav 270 KSČM KSČM BEZPP 
134. Nováková Alena 270 KDU-ČSL a SI NK BEZPP 
135. Kube Josef 267 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
136. Kalenský Franti�ek 265 KDU-ČSL a SI NK BEZPP 
137. Marks Arno�t, PhDr. 265 KDU-ČSL a SI KDU-ČSL KDU-ČSL
138. Li�ka Jan 260 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
139. Srníček Vlastislav 259 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
140. Pu� Milan, Ing 253 US-DEU US-DEU US-DEU
141. Lejčar Jiří, Ing 243 KDU-ČSL a SI NK BEZPP 
142. Barto� Milan 236 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
143. Holub Bohumír 236 US-DEU US-DEU US-DEU
144. Kalenská Jana 232 KDU-ČSL a SI NK BEZPP 
145. Novák Petr 230 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
146. �ulc Petr 226 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
147. Béna Martin 221 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
148. Klime�ová Blanka 220 US-DEU US-DEU ČSNS 
149. Kejzlarová Drahu�e 202 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
150. Hák Vladimír 202 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
151. Veverka Jan, Ing. 199 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
152. Konečný Karel 199 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
153. Klime� Václav 188 US-DEU US-DEU ČSNS 
154. Hamplová Marie, Ing. 182 US-DEU US-DEU BEZPP 
155. Huml Ondřej, RNDr. 177 US-DEU US-DEU US-DEU
156. Novotný Martin 174 KDU-ČSL a SI KDU-ČSL BEZPP 
157. Bis Jiří 174 US-DEU US-DEU BEZPP 
158. Antu�ek Jiří 163 US-DEU US-DEU BEZPP 
159. Říhová Věra 163 US-DEU US-DEU BEZPP 
160. Haman Josef 149 KDU-ČSL a SI KDU-ČSL BEZPP 
161. Havlice Jan 148 US-DEU US-DEU BEZPP 
162. Béna Tomá� 142 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
163. Dobiá� Jaroslav, Ing. 131 US-DEU US-DEU ČSNS 
164. Toman Josef, Ing. 130 US-DEU US-DEU BEZPP 
165. Ruml Jiří 128 US-DEU US-DEU BEZPP 
166. Převrátil Vladimír 111 US-DEU US-DEU BEZPP 
167. Barto� Martin 109 US-DEU US-DEU BEZPP 
168. Nováková Yveta 100 US-DEU US-DEU BEZPP 

63. Keller Zdeněk, Ing. 538 ČSSD ČSSD ČSSD 
64. Honc Milo� 537 VPM VPM BEZPP 
65. Hladík Zdeněk 529 KSČM KSČM KSČM 
66. Machek Jan 506 KDU-ČSL a SI KDU-ČSL KDU-ČSL
67. Krýza Luděk 505 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
68. Kubica Jindřich 490 KDU-ČSL a SI NK BEZPP 
69. Hráský Vladimír 488 VPM VPM BEZPP 
70. Dostál Petr, Ing 485 ČSSD ČSSD BEZPP 
71. Voňka Petr 478 VPM VPM BEZPP 
72. No�ička Luděk 476 ČSSD ČSSD ČSSD 
73. Pojar Ivan, PaeDr. 476 US-DEU US-DEU US-DEU
74. Petráček Antonín, MUDr. 474 KDU-ČSL a SI KDU-ČSL BEZPP 
75. Imlauf Jaroslav 462 ČSSD ČSSD ČSSD 
76. Vlačiha Josef 455 ČSSD ČSSD BEZPP 
77. Janák Milan 454 VPM VPM BEZPP 
78. Kňákal Franti�ek 450 ČSSD ČSSD BEZPP 
79. Langfelner Josef 443 KDU-ČSL a SI KDU-ČSL KDU-ČSL
80. Huml Daniel 435 VPM VPM BEZPP 
81. Krejcar Petr 430 ČSSD ČSSD ČSSD 
82. Pi�torová Marie 430 VPM VPM BEZPP 
83. Bla�ková Jitka 405 VPM VPM BEZPP 
84. Ruprich Emil 403 ČSSD ČSSD ČSSD 
85. Chvojka Josef 400 KSČM KSČM BEZPP 
86. Fidlerová Jaroslava 397 VPM VPM BEZPP 
87. Hrdina Zbyněk 397 KSČM KSČM KSČM 
88. Ponikelský Zdeněk 396 KSČM KSČM BEZPP 
89. Antonov Viktor 389 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
90. Pavelka �těpán 387 VPM VPM BEZPP 
91. My�ka Miroslav 383 ČSSD ČSSD ČSSD 
92. Nosková Eva 382 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
93. Ruprichová Milu�ka 381 KSČM KSČM KSČM 
94. Brdička Milan 370 ČSSD ČSSD BEZPP 
95. Dostálová Klára 370 KSČM KSČM BEZPP 
96. Antonín Martin 370 KDU-ČSL a SI NK BEZPP 
97. Kuchyňka Jiří, Ing CSc. 362 US-DEU US-DEU ČSNS 
98. Poskočil Pavel 358 ČSSD ČSSD BEZPP 
99. �půr Miroslav 356 VPM VPM BEZPP 
100. Kolínský Tomá� 354 VPM VPM BEZPP 
101. Syři�tě Josef 352 KSČM KSČM KSČM 
102. Vostřák Milan 350 KSČM KSČM KSČM 
103. Medek Václav 344 KSČM KSČM KSČM 
104. Kejzarová Dagmar 343 KSČM KSČM BEZPP 
105. Flégr Jaroslav 340 KSČM KSČM KSČM 
106. Stříbrný Vlastimil, Ing. 337 VPM VPM BEZPP 
107. Komárková Zdislava, Ing. 337 KDU-ČSL a SI KDU-ČSL BEZPP 
108. Munzar Květoslav 336 ČSSD ČSSD BEZPP 
109. Podsedník Zdeněk 336 KSČM KSČM KSČM 
110. Pu� Miroslav 335 NEZÁVISLÍ NEZ SOS 
111. Černý Petr 329 KSČM KSČM BEZPP 
112. Kazmirovská Zuzana, Ing. 329 KDU-ČSL a SI NK BEZPP 
113. Skořepová Libu�e 328 KSČM KSČM KSČM 
114. Cerman Jiří 326 NEZÁVISLÍ NEZ BEZPP 
115. Tykal Miloslav 326 NEZÁVISLÍ NEZ ČSNS 

Výsledky podle volebních okrsků � počty hlasů v% a volební účast 
Volební okrsek ODS ČSSD NEZÁVISLÍ VPM KSČM KDU a SI SNK - 

Dvoráci US - DeU Suma Voličů Obálek Účast % 

1 Z�  Komenského 24,69 8,74 6,12 8,7 4,2 8,62 33,44 5,48 100 932 426 45,71
2 TIBA a.s., ředitelství 19,91 10,17 6,16 10,07 9,6 5,75 33,07 5,26 100 916 429 46,83
3 JUTA, a.s. závod 3 19,25 14,42 7,5 7,77 10,66 7,5 29,4 3,49 100 862 353 40,95
4 JASS a.s. 19,47 12,03 4,82 7,93 7,94 5,62 37,33 4,85 100 1212 490 40,43
5 Z� 5. května 20,74 14,42 6,65 9,51 8,77 6,98 26,67 6,26 100 1017 421 41,4
6 Stavební firma Bořek 22,27 16,32 7,61 8,19 7,6 5,49 26,99 5,53 100 804 388 48,26
7 SP�T 19,99 17,53 8,69 10,13 4,48 7,13 26,67 5,37 100 956 422 44,14
8 SOU El.Krásnohorské 21,07 16,67 7,45 7,97 12,67 4,86 25,75 3,57 100 628 264 42,04
9 Jiráskova č.p. 212  25,71 9,4 5,93 11,94 6,52 7,57 26,99 5,94 100 865 362 41,85
10 Z� Podhar( 18,95 11,14 5,07 17,35 3,71 6,57 33,42 3,79 100 1138 551 48,42
11 Městská knihovna 21,62 11,55 5,65 12,5 5,61 7,33 32,34 3,41 100 1027 508 49,46
12 Z� Schulzovy sady 21,53 9,66 4,78 7,7 6,45 6,32 38,01 5,54 100 1041 513 49,28
13 Z� �ireč 20,08 9,55 3,41 9,84 7,58 14,44 33,26 1,83 100 385 146 37,92
14 M� Lipnice 19,72 20,14 10,31 7,6 7,63 2,81 27,18 4,62 100 319 162 50,78
15 Rest. Malibu Zbo�í 17,81 9,73 7,43 18,14 14,97 7,32 21,31 3,28 100 134 45 33,58
16  M� Verdek 20,31 20,35 3,51 13,19 1,61 7,42 30,03 3,58 100 329 140 42,55
17 Z� Str� 19,17 12,94 7,6 10,09 7,9 6,74 29,57 5,99 100 710 335 47,18
Dvůr Králové n./L. 20.95 12.75 6.28 10.26 7.4 6.78 31.13 4.82 100 13275 5955 44.86
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Lávka pro pě�í ve Verdeku 
S potě�ením mů�eme občanům na�eho 

města sdělit, �e památkově chráněna stavba, 
vě�adlový most pro pě�í přes řeku Labe ve 
Verdeku z roku 1927, je po celkové rekonstrukci 
opět plně funkční a slou�í místním občanům i 
hojným turistům a náv�těvníkům blízkého okolí 
na�eho města. Realizace tohoto díla stavební 
firmou BOŘEK ze Dvora Králové n/L je o to 
viditelněj�í, �e vět�ina stavby je nad vodním 
tokem a nebo přímo v něm. V�ichni víme, �e 
počasí na sklonku léta a po celý podzim nebylo 
pro vět�inu prací příznivé, nebylo mo�no 
radikálně sní�it hladinu toku, co� značně 
ztě�ovalo stavební práce. A tak se za přispění a 
pochopení představitelů města podařilo zachovat 
do budoucna ojedinělou stavbu nejen jako 
skanzen, ale i jako stavbu plně funkční a slou�ící 
místním obyvatelům i náv�těvníkům a turistům. 

Ing. Josef Sytař, odborný referent RI 

Městský park v novém kabátě 
Město Dvůr Králové n/L se mů�e opět chlubit 

otevřením odpočinkové zóny - zrekonstruovaným 
parkem v Schulzových sadech. Nové zpevněné 
stezky, stylové osvětlení, odvodnění 
podmáčených ploch a zvýraznění nové zeleně 
dělají z městského parku opět zónu klidu a 
pohody a je jen na nás, jak dlouho nám toto 
vydr�í. Věřím, �e a� na jaře bude park doplněn 
novými lavičkami a odpadkovými ko�i, najdou si 
obyvatelé na�eho města cestu do parku častěji. A 
za to patří dík pracovníkům technických slu�eb i 
městského úřadu. 

Ing. Josef Sytař, odborný referent RI 

Poděbradova ulice konečně 
v rekonstrukci 

Pracovníkům RI města se podařilo napodruhé 
zařadit rekonstrukci ulice Poděbradova � 1.část 
(od nábře�í E. Bene�e po kři�ovatku J. Bíliny ) do 
plánu a rozpočtu města na rok 2003. 

V současné době je ji� znám vítěz veřejné 
zakázky na dodavatele stavby � COLAS CZ a.s., 
jeho� vizitkou pro na�e občany je rekonstrukce 
ulice Libu�ina. S firmou COLAS CZ a.s. Hradec 
Králové je ji� podepsána smlouva o dílo 
s termínem zahájení 04/2003. Doufáme, �e tato 
zpráva konečně potě�í obyvatele v této lokalitě, 
kterým by měla uvedená akce vyře�it 
dlouhodobé a vleklé problémy, ztě�ující jejich 
ka�dodenní �ivot. 

Ing. Josef Sytař, odborný referent RI 

Zahájení rekonstrukce ulic  
17. listopadu a Legionářská 

V listopadu bude zahájena celková 
rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného 
osvětlení, veřejné zeleně, přípojek a přelo�ek 
in�enýrských sítí v ul. 17. listopadu a Legionářské. 
Vzhledem k délce obou, na sebe navazujících 
komunikací, náročnosti na objí�)kové trasy, bude 
tato hlavní tepna silniční dopravy v na�em městě 
rekonstruována po etapách tak, aby byl co 
nejméně dotčen automobilový provoz a �ivot 
obyvatel města i náv�těvníků. Dodavatelská firma,  
Stavby silnic a �eleznic a.s. Hradec Králové, která 
vze�la jako vítěz veřejné obchodní soutě�e pro 
část komunikací, i jako vítěz veřejné zakázky pro 
části financované městem, předpokládá ukončení 
celé akce do konce roku 2004. Víme, �e celá 
akce se silně dotkne �ivota vět�iny obyvatel i 
náv�těvníků na�eho města, ale havarijní stav této 
komunikace i stále vzrůstající nároky a 
zatě�ování silniční dopravou, ji� nesnesou 
dal�ího odkladu. Proto jsme přesvědčeni, �e 
potí�e, je� tato stavba vyvolá, na�i spoluobčané 
přijmou s pochopením, nebo( po jejím dokončení, 
by mělo dojít k podstatnému zlep�ení podmínek 
dopravy po této komunikaci a tím i zlep�ení 
podmínek v jejím okolí. 

Ing. Josef Sytař, odborný referent RI 

Vybrané činnosti ve výstavbě 
Snad ve v�ech sférách veřejného �ivota 

zaznamenáváme stále výrazněj�í orientaci na 
specializaci a odbornost. Po�adavek, aby některé 
činnosti ve výrobě, slu�bách a obchodu garantovali 
opravdoví odborníci je zakotven v normách, 
prováděcích předpisech i v zákonných opatřeních. 
Nejinak tomu je i ve stavebnictví.  

Stavební zákon se touto problematikou zabývá 
v ustanoveních § 46a a § 46b. Jedná se o zvlá�tní 
způsobilost k některým činnostem ve výstavbě, 
�vybrané činnosti ve výstavbě�. Ty mohou 
vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly 
oprávnění k výkonu těchto činností podle 
zvlá�tního předpisu (např. zákon ČNR č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných in�enýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění zvlá�tních 
předpisů.) Právnické osoby mohou vykonávat 
vybrané činnosti ve výstavbě jen pokud zabezpečí 
jejich výkon osobou uvedenou vý�e.  

Za vybrané činnosti se pro účely stavebního 
zákona pova�uje projektová činnost, kterou se 
rozumí zpracování územně plánovací 
dokumentace a dále zpracování dokumentace 

staveb pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, vč. statických a dynamických 
výpočtů konstrukcí staveb. S výjimkou staveb pro 
bydlení, staveb podzemních, opěrných zdí a změn 
těchto staveb, se za vybrané činnosti nepova�uje 
zpracování dokumentace drobných staveb, 
jednoduchých staveb a jejich změn. Dokumentaci 
těchto staveb zpracovává kvalifikovaná osoba. Dále 
se za vybrané činnosti pro účely stavebního 
zákona pova�uje vedení realizace jednoduchých 
staveb, s výjimkou vedení realizace staveb pro 
individuální rekreaci, nepodsklepených staveb 
s jedním nadzemním podla�ím a staveb zařízení 
staveni�tě, pokud jejich zastavěné plochy 
nepřesahují 300 m2, rozpětí jejich nosných 
konstrukcí 9 m a vý�ka 15 m a staveb přípojek 
napojených z veřejných rozvodných sítí a 
kanalizací.   

Osoba vykonávající projektovou činnost (dále 
jen �projektant�) odpovídá za správnost, úplnost a 
proveditelnost zpracované projektové 
dokumentace, statický výpočet musí být zpracován 
v takové formě, aby byl kontrolovatelný. Dále 
odpovídá za správnost a úplnost zpracování 
konceptu a návrhu územně plánovací 
dokumentace. Není-li projektant způsobilý 
některou část projektové dokumentace zpracovat 
sám, je povinen přizvat ke zpracování této dílčí 
části dal�í oprávněné projektanty s příslu�nou 
specializací. Osoba, která vede realizaci stavby je 
v rozsahu předmětu svého podnikání (činnosti) 
odpovědná za řádné provedení prací v souladu s 
dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve 
stavebním řízení, za dodr�ení podmínek stavebního 
povolení, povinností k ochraně �ivota a zdraví osob 
a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních 
právních předpisů. Opět, jestli�e tato osoba nemá 
pro jednotlivé druhy prováděných prací způsobilost 
v daném oboru, je povinna přizvat jinou odborně 
způsobilou osobu.    

Kateřina Horáčková, odbor výstavby a ÚP 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
informuje 

�ivnostenský úřad byl přestěhován do budovy 
č.p. 35, náměstí T.G.M. (bývalý Strojtex podnikové 
ředitelství), 2. podla�í. 

Upozornění podnikatelům 
V souladu s přesunem kompetencí z Okresního 
�ivnostenského úřadu v Trutnově bude provoz 
Obecního �ivnostenského úřadu ve Dvoře 
Králové nad Labem v době od 13. do 31. 
prosince omezen. 

Lávka ve Verdeku u� opět slou�í svému účelu. 
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Co se děje na Z� Komenského? 
�Ve �kole se rozhodně nenudíme!� Takové 

krédo má ka�dý správný učitel. Ale jak na to? 
Chce to hodně přemý�lení, hodně práce a občas 
se to i povede. Určitě se to povedlo, kdy� na�i 
čtvr(áci oslavili Den zvířat náv�těvou psího útulku 
v na�em městě. Tomu předcházel nákup a 
příprava dárků pro �psí sirotky�, kteří měli 
z dárečků i náv�těvy nových dětských kamarádů 
velikou radost. Děti zde strávily hezký den, 
poznaly a vyzkou�ely si mnoho zajímavého, ale 
předev�ím jistě lépe pochopily, proč se vlastně 
Den zvířat slaví� 

Na konci října si �áci  v celé České republice 
u�ívali dvoudenní prázdniny. Učitelé na�í �koly je 
strávili přípravou �Podzimního listování�, které 
vypuklo 30. října ve dvě hodiny. Přes sedmdesát 
dětí do deseti let se účastnilo klání v několika 
oborech (tělesná zdatnost, počítačové 
dovednosti, zručnost v keramické dílně apod.). I ti 
nejmen�í tříletí závodníčci v�e zvládli a odměnou 
jim byla originální keramická medaile ve tvaru 
listu, kterou pro ně vyrobili na�i �áci. � Podzimní 
listování� se líbilo dětem, neméně v�ak i jejich 
rodičům. 

Mezi čtvrtkem 7. a sobotou 9. listopadu se 
na�e �kola dostala do časové smyčky. Najednou 
jsme se nacházeli kdesi u starých Slovanů. Po 
chodbách pobíhal Bivoj s Libu�í, v patách za nimi 
Přemysl na �emíkovi, ve třídách se pilně tkalo, 
vyráběly se �perky a keramika. Hlavním 
průvodcem byl pan Jirásek a na pomoc si vzal 
hromady encyklopedií. Odpoledne se mohli přijít 
podívat i rodiče. V�e vyvrcholilo v pátek večer a 
v noci, kdy se �kola otřásala v základech při lovu 
na kance a pan Jirásek se raději schoval pod 
katedru. Převedeno do odborného jazyka 
pedagogiky - jednalo se o projektové vyučování 
s tématem �Výlet za na�imi předky�. 

Určitě se nenudili ani na�i mediátoři. 
V projektu protidrogové prevence  Sám sebou, 
kterého se účastníme od leto�ního září,  jsme 
vyjeli na dva víkendové �kolicí pobyty do 
Janských Lázní. Děti procházely zajímavým 
výcvikem, aby potom jako tzv. mediátoři mohly 
pomáhat svým vrstevníkům v problematických 
situacích (�ikana, drogy apod.). 

Prostě shrnuto: �U nás se rozhodně 
nenudíme!� 

Martina Kavanová, Z� Komenského 

Drakiáda 
K podzimním dnům patřívali  od nepaměti 

draci. Dříve uměl draka vyrobit ka�dý kluk, dnes 
si děti často raději koupí draka v obchodě. 

Vyučující 1. stupně Z� R.A.Dvorského vyhlásili 
pro své �áky soutě� v pou�tění draků. Nápad se 
setkal s velkým nad�ením dětí a pochopením 
rodičů, úspěch akce v�ak začal být závislý na 
počasí. Vlastní soutě� musela být dvakrát 
odlo�ena, a� konečně v pondělí 21. října mohli 
draci vzlétnout.  

V�ichni zúčastnění se sna�ili svého draka, a( 
koupeného nebo vyrobeného doma, vypustit co 
nejvý�e a udr�et ve vzduchu co nejdéle. V�ak 
také na "majitele" nejlépe létajících draků čekaly 
diplomy a sladké odměny!   

A kdo zvítězil? V kategorii 1. a 2.tříd T. Jizbová, 
M. Albrecht, R. Hauser, D. Anto�ová a J. Kriegler, v 
kategorii 3. a 4. tříd D. Hlavatý, K. Hlaváčková, J. 
Mádle, R. Bros, J. �kvarka a Z. Tlustá a v kategorii 
5. tříd J. Kočnar, A. Strunová, P. Sirovátka a P. 
Antonín. 

Odměnou pro pořádající pedagogy byly 
rozzářené oči dětí a jejich nad�ení. 

Renata Tauchmanová, Z� R.A. Dvorského 

Úspěch v přírodovědné soutě�i 
Na Z� R.A.Dvorského se kromě jiného věnuje 

soustavná pozornost i ekologické výchově.  

Proto učitel přírodopisu Mgr. Jiří Čapek uvítal 
pozvánku na soutě� "Ekomládě 2002 - člověk v 
přírodě", pořádanou Střední zemědělskou �kolou 
v Hořicích. Soutě� byla určena �ákům 8. a 9. 
ročníků  Z� a jednotlivé disciplíny byly zaměřeny 
na biologii, chemii, ekologii a zeměpis. 
Spojovacím prvkem byly pohybové aktivity. 

   Z� R.A.Dvorského vyslala do soutě�e tři 
čtyřčlenná dru�stva. Na�i �áci se mezi ostatními 
24 dru�stvy z okresu Jičín a Hradec Králové 
neztratili a hned při první účasti v této soutě�i 
obsadilo dru�stvo ve slo�ení Roleček, Pavlas, 
Janeček a �nytr krásné 3.místo. Dal�í dvě 
dru�stva �koly se umístila na 8. a 13.místě. 
Kromě soutě�ících ze Z� R.A.Dvorského se 
zajímavé soutě�e zúčastnili i �áci Z� Podhar(. 

Renata Tauchmanová, Z� R.A. Dvorského 

 

Sháníte vhodný vánoční 
dárek pro své blízké? 

Městské informační centrum a CK Osnado 
nabízí: 

• Stolní a nástěnné kalendáře Zoo pro 
rok 2003 

• Upomínkové hrníčky města a Zoo 
• Tradiční bylinný likér z Kuksu 
• Akvarely s motivy: Masarykova nám., 

zámek Kuks, Te�novská přehrada 
• Videokazety: Dvůr Králové n.L., Zoo,  
• Kuks � Svatohubertské slavnosti 
• Puzzle, pexeso 
• Atraktivní zájezdy a muzikály 
• Vstupenky na kulturní a společenské 

akce 
Speciální zvýhodněná nabídka 
platná do konce roku 2002: 
• Kniha ,,Královny a jejich věnná města,, 

za vánoční cenu 199.-Kč  
• Při zakoupení celé II. řady Vlastivědného 

čtení 2 poslední čísla zdarma.  
Kontakt: MIC a CK OSNADO 
náměstí T. G. Masaryka 2 
 tel.: 499321742, info@mudk.cz 

Děti ze Z� Komenského při �Výletu  za na�imi předky�.

Kterýpak z draků se asi dostane nejvý�e? 
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Týden duchů v na�í ZOO  
Po úspě�ném loňském  �Týdnu duchů� 

(obdoba amerického Halloweenu)  jsme tuto akci 
pro na�e náv�těvníky zopakovali. Podzim v ZOO 
vyzdobené �svítícími duchy�' (dýněmi) má své 
kouzlo. Letos přijelo v době konání této akce 
3.914 náv�těvníků. Ka�dé dítě při vstupu do ZOO 
obdr�elo malou pozornost a ty odvá�né si mohly 
vydlabat  i toho �svého ducha�. 

Ing. T. Hajny�, R. Komeda 

Nová expozice hro�íků  
V sobotu 30.11. bude v královédvorské ZOO 

otevřena nová expozice pro hro�íky liberijské. 
Expozice vznikla po půlroční rekonstrukci 
původního pavilonu hro�íků a nově jsou 
vybudovány i dva prostorné výběhy s bazény. 
Dal�í men�í bazény mají hro�íci v interiéru 
pavilonu. Pavilon bude celoročně přístupný 
veřejnosti, která si zde bude moci prohlédnout 
hro�íky v expozici imitující přirozené  prostředí, 
co� jsou břehové porosty řek a močálů západní 
tropické Afriky.  

Hro�íci jsou samotářská zvířata a nelze je 
chovat ve vět�ích skupinách. V expozici nebo ve 
výběhu bude nejvý�e pár nebo matka 
s mládětem. Mimo výhled náv�těvníků je 
zbudováno dal�ích pět boxů pro ustájení 
ostatních zvířat.  

V dne�ní době ZOO chová 4 zvířata. Samce 
TOMA, který se narodil v USA a samici TINY, která 
pochází z německého Hannoveru. Obě zvířata se 
narodila před třiceti lety a patří ji� mezi seniory, 
proto�e hro�íci se v zajetí do�ívají 35 a� 40 let. 
Dal�ími na�imi zvířaty je samice TANA, které je 13 
let a její dva roky staré a zatím poslední u nás 
narozené mládě samička TANQUEY. Hro�íky 
chováme ve Dvoře Králové od roku 1972 a zatím 
jsme odchovali 23 mlá)at. Z důvodu 
rekonstrukce pavilonu byla dal�í reprodukce 
pozastavena. Během  září a října samec pářil 
samici Tiny, v původní expozici hrochů v pavilonu 
slonů, kam byli hro�íci přemístěni po odchodu 
hrocha v průběhu leto�ních prázdnin.Ta je ji� 
mo�ná březí a případné mládě by se mohlo 
narodit v dubnu nebo květnu 2003. Samici Tanu 
spojíme se samcem a� v novém pavilonu. 

RNDr. Pavel Moucha, zoolog 

Přírůstek �těňat psů hyenových 
Ve sobotu 9.11. se narodila �těňata psů 

hyenových, kteří jsou zahrnuti do Červené knihy 
ohro�ených druhů.  

Úspě�ný odchov psů hyenových v zajetí je 
velmi vzácný, proto�e velmi často matka po 
porodu usmrtí v�echna mlá)ata z dosud málo 
známých příčin. Příčinou je obvykle stres, ale i 
nezku�enost samice. Odchov se proto daří jen za 
specielních podmínek. Proto jsou v na�í ZOO na 
porod  v ubikaci psů zbudovány podzemní nory, 
které se před blí�ícím se porodem otevřou. 
V noře má fena klid a tmu, stejně jako je tomu 
v přírodě, kde rodí také v podzemních norách. 
Právě v tomto způsobu chovu tkví chovatelské 
úspěchy ZOO Dvůr Králové. Sama nora ale 
nestačí. Nutný je také absolutní klid, omezení 
úklidu a jakéhokoli ru�ení. Navíc se osvědčilo 
podávání prostředku ti�ícího nervozitu. Pro 
mo�nost dokonalé kontroly při současném 
zachování klidu a zaji�tění neru�ení rodičů máme 
v noře instalovánu infrakameru a v místnosti pro 
o�etřovatele obrazovku, kam je přená�en obraz.  

Díky této technice víme, �e Holy porodila pět 
�těňat z toho bylo jedno mrtvé, o dal�í čtyři se 
vzorně stará, zatímco pes hlídá v boxu, kde je také 
instalována kamera. Pohlaví �těňat zatím neznáme. 

Psy hyenové chováme v na�í zoo od roku 1960 a 
od té doby se podařilo úspě�ně odchovat 102 
mlá)at, pokud odchováme i v�echna narozená 
9.11., pak to ji� bude 106, co� je světový rekord.  

�těňata při narození vá�í přes 300g, oči 
otevírají ve 13 dnech a ve třech týdnech začínají 
přijímat i pevnou potravu, kterou jim oba rodiče 
vyvrhují. Kojena jsou jedenáct týdnů. Zajímavé je, 
�e se �těňata rodí dvoubarevná - černá s bílými 
skvrnami a odstíny �luté se začínají objevovat a� 
později. Pro psy hyenové je typický jejich velmi 
charakteristický zápach. V dospělosti vá�í 25 - 35 
kg. Náv�těvníci uvidí �těňata ve výběhu zhruba za 
�est týdnů v závislosti na počasí. 

Ing. Radmila Maříková, zoolog 

Mládě nosoro�ce dvourohého 
V sobotu 2. listopadu se v ZOO Dvůr Králové 

narodila samička nosoro�ce dvourohého neboli 
černého. Je 26. nosoro�cem černým a 37. 
nosoro�cem narozeným v této ZOO. Poslední 
odchovaný dvourohý nosoro�ec, sameček Jeremy 
se narodil v prosinci 2000.  

Otcem  mláděte je samec JIMM, který se 
narodil v na�í ZOO v roce 1979. Matkou mláděte 
je samice ELBA, narozená rovně� v na�í ZOO v 
roce 1996. Březost trvala 455 dní. Novorozené 
mládě je prvním mládětem Elby, proto jsme se 
na tuto událost velice pečlivě připravovali. Nad 
porodním boxem byla umístěna průmyslová 
kamera a chování matky jsme proto mohli 24 
hodin denně pozorovat na monitoru, umístěného 
ve zvlá�tní místnosti o�etřovatele, ani� by byla 
ru�ena přítomností chovatele. V noci byl 
pořizován záznam na videokazety a při jejich 
výměně probíhala kontrola, opět pouze 
prostřednictvím obrazu na monitoru. Mládě se 
narodilo v 11 hodin dopoledne, pod kontrolou 
vrchního o�etřovatele Jana �)árka a zku�eného 
o�etřovatele Jiřího Gandurského. Hned po 
narození bylo mládě velmi čilé. Matka mládě od 
první chvíle přijala velmi dobře a trpělivě mu 
umo�nila počáteční neumělé hledání struků a 
první sání. Při narození vá�ilo mládě kolem 30 kg, 
dospělí jedinci vá�í 800 - 1300 kg.  

Dvorská ZOO chová v současnosti 15 
dvourohých nosoro�ců. Podle Mezinárodní 
plemenné knihy, kterou vede ZOO Berlín, je v 
zoologických zahradách celého světa chováno 275 
nosoro�ců dvourohých, z toho v evropských ZOO 
75 kusů.  

Nosoro�ci dvourozí, chovaní v královédvorské 
ZOO patří k východoafrickému poddruhu, jeho� 
počty jsou zatím bohu�el méně optimistické, 
nebo( v přírodě �ije pouhých 500 jedinců. Ka�dé 
mládě, odchované v zoologické zahradě je tedy 
velkou vzácností a nadějí do budoucna. 

RNDr. Kristina Tomá�ová, zoolog 

Křtiny mláděte fenka  
V úterý 24.10. pokřtil v Galerii ZOO Mgr. Ivan 

Adamec, starosta města Trutnova a kandidát do 
Senátu za ODS dvouměsíční mládě fenka 
narozené 19. srpna 2002 jménem Čenda, nebo( 
v�em malým psům říká Čenda.  

Porod probíhal v boudičce boxu pod 
kontrolou infrakamery. Zjistili jsme, �e porodila 4 
mlá)ata, na �ivu zůstalo pouze jedno, a to 
sameček. O něj matka dobře pečovala. Celý 
průběh odchovu byl na monitoru pozorován 
a zaznamenáván na videokazety.  

Oba rodiče svá mlá)ata pečlivě stře�í a brání 
je. Otcem mlá)at je Teo, který pochází ze Zoo 
Frankfurt. Matka Kelsey se narodila na Floridě a 
při�la ze Zoo Los Angeles. Tato nádherná zvířata 
mohou náv�těvníci vidět v pavilonu nočních 
zvířat. V době, kdy je v pavilonu klid, je mo�no 
vidět i malého fenka. 

Ing. Radmila Maříková, zoolog 

Tak to je Čenda, dvouměsíční mládě fenka.

Takhle se dlabou dýně v na�í zoologické zahradě.
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Mezinárodní tým odborníků 
vy�etřil nosoro�čí samice 

V královédvorské zoologické zahradě bylo 
dne 4. listopadu 2002 provedeno ji� třetí 
specielní vy�etření vzácných nosoro�ců 
�irokohubých severních - samic Nabiré (17 let), 
Nesárí (28 let) a kří�ence s ji�ním poddruhem - 
samice Nasi (25 let). Výsledek vy�etření je 
důle�itý pro dal�í práci ve snaze zahájit 
reprodukci zejména u Nabiré, ani u Nesárí přes 
vy��í věk odborníci naději nevzdávají.  

Severní poddruh nosoro�ce �irokohubého 
(Ceratotherium simum cottoni) byl je�tě v 60. 
letech s více ne� dvěma tisíci jedinců poměrně 
bě�ným druhem střední a východní Afriky. Dnes 
pře�ívá posledních maximálně 30 zvířat v 
Národním parku Garamba v Republice Kongo na 
hranici se Súdánem. V zajetí �ije 7 kusů v ZOO 
Dvůr Králové a 3 San Diegu, z toho 2 samice jsou 
majetkem ZOO Dvůr Králové. Mimo Afriku se 
tento poddruh podařilo rozmno�it pouze ve 
Dvoře Králové - dosud zde byla odchována 4 
mlá)ata, zatím poslední z nich se narodilo v 
červnu 2000 - samička Fatu, známá jako Mládě 
milénia. V současné době mají �anci na mno�ení 
pouze zvířata ve Dvoře Králové a proto jsou 
dosud nechovné samice vy�etřovány. Finančně je 
celý program zaji�(ován mezinárodním grantem.  

Celosvětově renomovaný tým odborníků, který 
vy�etření prováděl, má mezinárodní slo�ení: z 
berlínského Institut für Zoo- und 
Wildtierforschung (Ústav pro výzkum zoologických 
a divokých zvířat) přijeli tři specialisté - Dr. Robert 
Hermes s asistentkami Andreou Krause a 
Angelikou Rißmann. Pracovali se specielně 
zkonstruovaným ultrasonografickým přístrojem -  
v�echny výsledky byly pečlivě ulo�eny, aby mohly 
být následně podrobně vyhodnoceny v laboratoři 
IZW Berlin. Z Rakouska se na vy�etření podíleli 
veterinární lékař Dr. Chris Walzer ze ZOO Salzburg 
s asistentkou Sandrou Silinski, kteří jsou 
specialisté na immobilizaci nosoro�ců a jsou 
rovně� vybaveni specielními přístroji na kontrolu 
bezpečného průběhu narkózy. Tým v tomto 
slo�ení ji� mimo jiné vy�etřil na stovku nosoro�ců 
v Evropských i zámořských zoologických 
zahradách a provedl ji� více ne� desítku umělých 
inseminací slonic, zatím poslední v ZOO Ústí nad 
Labem.  

V�ichni na�i uvedení nosoro�ci byli postupně 
uspáni osvědčeným způsobem, samici Nabiré 
byla při této příle�itosti provedena potřebná 
korektura kopyt. Berlínský tým zjistil, �e zvolené 
postupy - předchozí léčba cyst na vaječnících 
aplikací australských implantátů a podpora 
vlastního hormonálního systému pomocí 
přírodních preparátů přispěly k obnovení 
funkčnosti vaječníků u samic Nesárí a Nabiré, co� 
je velmi povzbudivý výsledek.  

Dal�í pokračování léčebného procesu bude 
podrobně stanoveno v průběhu měsíce listopadu 
po podrobné analýze ulo�eného ultrazvukového 
záznamu.  

RNDr. Kristina Tomá�ová, zoolog 

Mikulá� v Zoologické zahradě  
ZOO ve Dvoře Králové zve �irokou veřejnost 

na 5. prosince na, kdy bude zoologickou 
zahradou od 13 hodin procházet Mikulá� se 
svými zvířecími pomocníky.  

Pro děti bude mít navíc �pytel� s překvapením.  
Děti budou mít mo�nost se projet na ponících. 

Ing. T. Hajny�, R. Komeda 

Pozvánka na vánoční 
prohlídku Zoologické zahrady 

Neopakovatelné kouzlo vánoc ve slavnostně 
vyzdobené a nasvícené zoologické zahradě a 
je�tě mnohem víc Vám nabízí ZOO ve Dvoře 
Králové. 

Od 29. 11. 2002 do 2. 2. 2003 denně 9 - 19 
hodin, na �tědrý den 24.12. a na Silvestra 31.12. 
je otevřeno jen do 15 hodin. 

V ostatních zimních měsících je ZOO otevřena 
do 16 hodin. Po 15. hodině je mo�né vyu�ít 
sní�ené vstupné, kdy navíc vynikne vánoční 
výzdoba a barevná světla zavedou náv�těvníky 
do v�ech pavilonů. 

Čeká Vás� 
• Ptačí svět , Vodní světy, pavilon slonů, 

pavilon primátů, pavilon nočních zvířat, 
pavilony �elem  a dal�í zvířata  

• jedinečná galerie �Pravěk očima Zdeňka 
Buriana�  

• zooprodejna �Serengeti� s �irokým 
sortimentem dárků, hraček a suvenýrů 

• stravování v restauraci �U lemura� s expozicí 
lemurů kata  

• ubytování v hotelu �Safari�  
• uka�te na�i ZOO i Va�emu psovi 

Ing. T. Hajny�, R. Komeda 

Královédvorské vánoce 
Na sobotu 21. prosince připravuje Městské 

kulturní zařízení Hankův dům MKZ společně 
s Městským muzeem tradiční    adventní trh na 
Masarykově náměstí a ve výstavní síně Staré 
radnice. 

Kromě stardičního lidového vánočního zbo�í 
budou k vidění i práce kováře, přadleny, hrnčíře, 
bra�náře, svíčkaře a dal�ích. Nebude chybět ani 
vě�tírna a dřevěný betlém. 

   Celý program se ponese v gotickém duchu, 
tak�e náv�těvníci uvidí kejklířsko-divadelní   
vystoupení, historické maňáskové 
divadlo,hudební dru�ení �altář, ale i ukázky  
lidových vánočních zvyků. Trh bude zakončen 
ohňovým vystoupením. Podrobný časový 
harmonogram jednotlivých vystoupení najdou 
náv�těvníci na plakátech a letácích. 

Zuzana Čermáková, Hankův dům 

Propagace Královédvorska na 
internetu je skutečností 

Celou oblast Královédvorska i samotné město 
Dvůr Králové nad Labem mů�eme bezpochyby 
označit jako turisticky atraktivní lokalitu. I kdy� 
náměstí není turisty zrovna přeplněno, je tomu 
jen několik týdnů, co do Zoologické zahrady 
zavítal  půlmiliontý  náv�těvník. Určitě je �koda, 
�e nestrávil chvilku také v centru na�eho města.   

Střed Dvora Králové sice nepatří k největ�ím 
lákadlům regionu, ale  historické památky a 
zajímavosti najdete turista i zde. Problém je 
v tom, �e o nich není důkladně informován, a to 
hlavně prostřednictvím internetu. Obvyklé je, �e 
turisté se o svých cílech informují předem. 
Nejjednodu��í cesta k vyhledání informací je 
v dne�ní době bezesporu internet. Moderní 
technologie umo�ňují  prezentovat cestovní ruch 
na WWW tak, aby si mohl turista prohlédnout, co 
chce vidět, kde se ubytuje a pohostí a čemu se 
má raději vyhnout. V�echny tyto informace 
prezentujeme na internetových stránkách 
www.kralovedvorsko.cz.  Náv�těvník zde najde 
aktuální kulturní program, přehled turistických 
zajímavostí a památek, seznam ubytovacích a 
stravovacích zařízení a mnoho dal�ích důle�itých 
údajů. 

Cesta pro náv�těvníky ZOO do města a okolí 
je tedy částečně zbudována. Její pevnost a �íře 
v�ak zále�í na místních podnikatelích, městu i 
samotných občanech. V tomto směru je 
navrhnuto na WWW stránkách hned několik 
mo�ností, jak se online prezentovat. Vyu�ijte 
�ance se zviditelnit a podpořit rozvoj turismu ve 
Dvoře Králové a okolí. Informujte se přímo na 
www.kralovedvorsko.cz nebo na tel. 605802790. 

ALE� KUBICA 

 

Mezinárodní tým odborníků při vy�etřování samic nosoro�ce v královédvorské zoologické zahradě.
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Z�  Schulzovy sady 
Vás srdečně zve 

na akademii pořádanou k 90. výročí �koly, 
která se koná 10.12. 2002 v Hankově domě.  
Začátek představení je v 15 a v 18 hodin.  

 Tě�íme se na Va�i náv�těvu. 

Jazyky v novém 
Z� Schulzovy sady zřídila za vydatné pomoci 

rodičů a dal�ích sponzorů novou odbornou 
učebnu jazyků. Děti mohou pomocí mikroportů 
soubě�ně číst, poslouchat, komunikovat 
navzájem i s učitelem díky moderní technice 
řízené počítačem. Příjemné prostředí obnovené 
třídy dotváří netradiční uspořádání lavic, nové 
nástěnné mapy i rekonstruovaný nábytek. Ka�dá 
skupina studentů němčiny a angličtiny vyu�ívá 
učebnu hodinu týdně a při činnosti krou�ků. 
V�ichni se ji� tě�í na druhou etapu rozvoje 
učebny, kdy bude doplněna o zobrazovací 
zařízení  a kdy přijdou k vyu�ití multimediální 
programy vhodné i pro dal�í vyučovací předměty. 

Své místo zde na�lo i vznikající cizojazyčné 
oddělení �ákovské knihovny. Ka�dý čtvrtek si �áci 
mohou vybrat z téměř pěti set titulů anglicky 
psaných knih pro děti, je� �kola získala darem od 
amerických hostů, kteří v Schulzových sadech 
vybudovali dětské hři�tě. 

Mgr. Ivan Jugl, Z� Schulzovy sady 

Domov sv. Josefa děkuje za 
účast na Tříkrálové sbírce 

Milí přátelé, 
doba adventní nám opět připomíná, �e přichází 
čas vánoční radosti, lásky a otevřených srdcí, čas, 
kdy více myslíme na potřebné kolem nás. Stejně 
jako v předchozích letech proběhne počátkem 
roku 2003 na celém území České republiky 
Tříkrálová sbírka určená na charitativní a 
humanitární pomoc lidem v nouzi. 

V loňském roce bylo v na�em městě při této 
sbírce vybráno celkem 56 200 Kč. 70% z této 
částky, tedy 39 340Kč, bylo poskytnuto Domovu 
sv. Josefa v �irči ke  koupi rehabilitačních 
pomůcek (konkrétně nástavec k motomedu na 
rehabilitaci rukou). Velmi Vám touto cestou 
děkujeme, �e jste svým příspěvkem pomohli 
zlep�it tolik potřebnou rehabilitaci na�ich 
pacientů. Zbylých 30% bylo ústředím charity 
rozděleno na humanitární pomoc, rozvojový fond, 
diecézní charity a na re�ii sbírky. 

Také letos si Vás dovolujeme po�ádat o 
spoluúčast na této charitativní akci. Tříkrálová 
sbírka se uskuteční od 4. do 7. ledna 2003. 
V této době Vás nav�tíví doma, na pracovi�ti 
nebo potká na ulici skupinka tří králů se 
zapečetěnou pokladničkou se znakem charity, 
s koledou a s prosbou o finanční příspěvek, který 
mů�ete poskytnout přímo do pokladničky nebo 
zaslat formou slo�enky. Výtě�ek sbírky bude 
rozdělen podobně jako minule. Část výtě�ku ze 
Dvora Králové a okolí je opět určena na potřeby 
Domova sv. Josefa. Tentokrát bychom za peníze 
ze sbírky pro Domov rádi pořídili druhý motomed. 

Domov sv. Josefa sídlí v prostorách bývalého 
jezuitského klá�tera v �irči, kde pečuje o 14 lidí 
nemocných s roztrou�enou sklerózou. 
V současné době probíhá 2. etapa rekonstrukce 
historické budovy. Po jejím skončení otevřeme 
nové oddělení pro trvalý pobyt lidí posti�ených 
touto nemocí, jim� chybí  funkční rodinné zázemí 
a jsou odkázáni na pomoc druhých. Účastí na 

Tříkrálové sbírce pomů�ete 14 hendikepovaným 
lidem najít nový domov umo�ňující bezpečné a 
důstojné �ití. Spolu s nimi Vám v�em děkujeme.  

Míla Kroulová, Domov sv. Josefa 

Domov sv. Josefa roz�íří 
kapacitu lů�ek 

Čtrnáct lidí tě�ce posti�ených 
roztrou�enou mozkomí�ní sklerózou 
(RS) nalezne nový domov v právě 
dokončeném druhém oddělení 
Domova sv. Josefa v �irči. Toto nové 

oddělení pro trvalý pobyt nevyléčitelně 
nemocných lidí bude slavnostně otevřeno 18. 
prosince 2002 za účasti biskupa, krajských 
zastupitelů, zástupců nadací a neziskových 
organizací a dal�ích významných hostů. Celá 
rekonstrukce a vybavení nového oddělení 
proběhly za výrazné finanční podpory 
Královéhradeckého kraje, nadací Renovabis a 
Civília a Evropské unie. Ta se v rámci programu 
Phare sna�í pomoci kandidátským zemím, aby se 
jejich hospodářská úroveň  a úroveň sociálního 
zabezpečení zejména hendikepovaných skupin 
rychleji přiblí�ila úrovni bě�né v zemích EU. 

Domov sv. Josefa je 
nestátní zdravotnické zařízení 
pečující o nemocné s RS, kteří 
jsou vět�inou připoutáni na 

invalidní vozík. Jeho činnost započala právě před 
rokem. Za tu dobu si Domov získal mnoho 
příznivců jak z řad klientů, tak z řad �iroké 
veřejnosti. Klienti jsou s �ivotem v Domově velmi 
spokojeni. Na�í snahou je zajistit jim komplexní 
péči s důrazem na rehabilitaci tak, aby se cítili 
jako v domácím prostředí. Kromě péče zdravotní, 
o�etřovatelské a rehabilitační nabízíme jim té� 
arteterapii, pracovní terapii, pravidelnou náv�těvu 
psychologa a kněze, a také bohatý �ivot ve 
společenství plný porozumění i zábavy. Jde o 
zcela ojedinělé zařízení, které nabízí důstojné 
zázemí takto posti�eným lidem. 

Lidí nemocných RS je jen v na�í zemi na 10 
000. Roztrou�ená skleróza nejvíce postihuje lidi 
mezi 20. a 40. rokem �ivota. V průběhu nemoci 
dochází vlivem záva�ného po�kození nervové 
soustavy  k postupné ztrátě zraku a hybnosti 
končetin, a to v�e při plném zachování 
intelektuálních a mentálních schopností. Vět�ina 
takto posti�ených lidí se postupně stahuje do 

ústraní a ocitá se v izolaci od vněj�ího světa, 
svobodní zůstávají jen se stárnoucími rodiči, u 
�enatých a vdaných mnohdy dochází k rozpadu 
man�elství. Jejich osudem se pak stává neustálé 
střídání léčeben dlouhodobě nemocných. Nemají 
mo�nost nikde zakořenit, co� se  odrá�í ve 
zhor�ování psychického i fyzického stavu 
nemocného. Naděje na důstojný �ivot se 
s ka�dým dnem ztrácí. Proto jsme v Domově sv. 
Josefa v�ichni rádi, �e se s otevřením nového 
oddělení podařilo vsadit dal�í kamínek do 
mozaiky opatření vedoucích ke zlep�ení situace a 
sociálního zaopatření této hendikepované 
skupiny lidí v na�í zemi. 

Míla Kroulová, Domov sv. Josefa 

Pozvání do gymnázia 
Proto�e čas neúprosně kvapí, budou se 

mnozí rodiče ji� zanedlouho rozhodovat, na 
kterou střední �kolu přihlásí své dítě. Právě vám 
je určena informace o �Odpoledni otevřených 
dveří�, které se letos uskuteční na Gymnáziu Dvůr 
Králové nad Labem ve středu 4. prosince 
v době od 15 do 17 hodin. 

Kromě prohlídky historické budovy �koly, tříd 
a odborných učeben vám poskytneme také 
podrobné informace o přijímacím řízení pro pří�tí 
�kolní rok a o studiu na na�í �kole vůbec. Tyto 
informace vám budeme podávat ve vybraných 
učebnách v 16,30 a jsou určeny předev�ím 
�ákům 7. a 9. tříd základních �kol a jejich 
rodičům, kteří uva�ují o důkladném v�eobecném 
středo�kolském vzdělání a případném následném 
vysoko�kolském studiu svého dítěte. 

Vladimír Hu�ek, gymnázium 

Firma Váhala a spol. s r.o. 

přijme 
do prodejny �Maso � uzeniny� 
v areálu Penny Marketu: 

• vedoucí (ho) s praxí 
• prodavačky s praxí 

Nástup mo�ný ihned. 

Zajímavé platové podmínky! 

Telefon: 499 329 360, 737 277 997 

�áci ze sedmé třídy Základní �koly Schulzovy sady při práci v nové jazykové učebně. 
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Nová královna věnných měst 
je z Hradce Králové 

Chrudimské divadlo Karla Pippicha se stalo 
ději�těm ji� třetího ročníku volby královny 
věnných měst. V sobotu 19. října se do divadla 
sjeli představitelé devíti českých královských 
věnných měst. Ti s sebou přivezli své kandidátky, 
které se v průběhu večera ucházely o titul 
královny. Reprezentantkou na�eho města se stala 
sedmnáctiletá studentka dvorského gymnázia 
Aneta Mádlová.  

Po slavnostní fanfáře, která celý 
společenský podvečer v zaplněném divadelním 
sále zahájila, představil tradiční moderátor této 
soutě�e Jan Čenský v�echny kandidátky. Jejich 
patronkou se pro tento večer stala dal�í mediálně 
známá osobnost, Tina Pletánková. 

Devítičlenná porota neměla při svém 
hodnocení rozhodně snadnou úlohu. Po 
nelehkém souboji ve čtyřech soutě�ních 
disciplínách nakonec zvítězila Kristýna �indlerová, 
která zastupovala město Hradec Králové. Jejím 
hlavním triumfem byla volná disciplína, kde 
předvedla ukázku historického �ermu. Tím si 
získala nejenom v�echny diváky, ale také porotu. 
Pak ji� následovala korunovace a předání darů 
od jednotlivých měst. Na její počest byl 
uspořádán velkolepý ohňostroj, který celý 
slavnostní večer zakončil.  

Ani zástupkyně na�eho města se v tě�ké a 
vyrovnané soutě�i rozhodně neztratila. Za 
reprezentaci Dvora Králové nad Labem ji tak patří 
velký dík. Stejně tak bychom rádi poděkovali 
v�em sponzorům a organizacím (Salon Na)a, 
Penzion Za vodou, Vánoční ozdoby, Tiba a.s., 
leti�tě �ireč, Zoologická zahrada, Městské kulturní 
zařízení Hankův dům a Městské muzeum), které 
se ve spolupráci s Městem Dvůr Králové nad 
Labem na této kulturní akci podílely.     

Dal�í informace o leto�ní volbě královny 
věnných měst se mů�ete dočíst v novém čísle 
Vlastivědného čtení, které vyjde na začátku 
prosince. 

Marie �vábová, Městské informační centrum 

Město láká turisty k náv�těvě 
Letní turistická sezóna je nenávratně pryč. I 

kdy� se začátek té dal�í zdá být v nedohlednu, je 
potřeba se na ni dobře připravit a potencionální 
turisty a náv�těvníky začít lákat ji� nyní.  

K největ�ím mo�nostem propagace na�eho 
města a jeho malebného okolí patří veletrhy 

cestovního ruchu. Jejich čas přichází právě te) a 
Dvůr Králové nad Labem se této  příle�itosti 
pochopitelně sna�í vyu�ít.   

V druhém listopadovém týdnu jsme se tak 
společně se Zoologickou zahradou a Svazkem 
měst a obcí Podzvičinsko zúčastnili veletrhu 
�MADI Travel Market 2002�. Ji� devátý ročník této  
prezentační akce se konal ve veletr�ním areálu v 
pra�ských Letňanech.  

Tento veletrh je více ne� kterýkoliv jiný 
zaměřený na odbornou veřejnost. Proto jsme 
v průběhu tří dnů kromě vlastní prezentace 
jednali se zástupci cestovních kanceláří, agentur, 
touroperátorů i dal�ích subjektů působící ch 
v oblasti cestovního ruchu. Nabízeli jsme jim 
konkrétní mo�nosti a programy pro náv�těvy 
Dvora Králové nad Labem a celé turistické oblasti 
Podzvičinska,  �kolní výlety, jednodenní i 
vícedenní pobyty různého typu. Tématem jednání 
v�ak byla i vzájemná výměna zku�eností, diskuse 
nad současnými trendy v oblasti cestovního 
ruchu, aktuální poptávka turistů i mo�nosti 
roz�íření a konkretizace na�i dal�í nabídky.  

Účast na dal�ích veletrzích je plánována na 
začátek pří�tího roku. Proto vyu�íváme této 
mo�nosti a NABÍZÍME v�em subjektům, jejich� 
činnost úzce souvisí s cestovním ruchem a 
turistikou, mo�nost vzájemné spolupráce při 
propagaci.  

Bli��í informace:  
MěÚ, náměstí T.G.M., oddělení informací,  Du�an 
Kubica, tel.: 499 318 303, e-mail: 
kubica@mudk.cz. 

Du�an Kubica, oddělení informací 

Vernisá� zahájila výstavu prací 
Franti�ka Mervarta 

Ve čtvrtek 14. listopadu Městské muzeum ve 
Dvoře Králové nad Labem otevřelo výstavu 
věnovanou Franti�ku Mervartovi. Výstavu zahájili 
man�elé Mervartovi a pan Rudolf Fiala. Jedná se 
o vůbec první samostatnou výstavu tohoto 
v�estranného umělce, na které se seznámíte s 
grafikou, malbou, ilustracemi k dětským knihám, 
textilními návrhy atd.  

Výstava potrvá do 21.12. 2002. Otevírací 
doba je v úterý - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 
16.00, v sobotu 9.00 - 12.00. 

Alexandra Teodoridisová, Městské muzeum 

"Pradědeček ve �kole"  
Ve dnech 10.9. - 25.10. 2002 se výstavní síň 

Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 
proměnila v obecnou �kolu na přelomu 19. a 20. 
století. 

Téměř 2.500 náv�těvníků, kteří na výstavu 
zavítali, měli mo�nost pro�ít hodinu ve 
starodávné �kole, kde si mohli zkusit psát na 
břidlicové tabulky nebo krasopis. Dále poznali 
oslovskou lavici, rákosku atd. Z tváří příchozích 
bylo patrné, �e posun o několik desítek let 
zpátky, do �kolních let na�ich dědů a babiček, 
v�echny určitě zaujal.  

Alexandra Teodoridisová, Městské muzeum 

Vánoční nokturno s folkem 
Divadélko Na zámku v Bílých Poličanech 

připravilo u� tradiční Vánoční nokturno, tentokráte 
s folkem v pořadu Brnkání na du�i. V sobotu 7. 
12.  v 19.33 vystoupí legendární folková skupina 
�ALMAN & spol. 

Pavel �alman Lohonka patří k absolutní �pičce 
české folkové hudby jako originální zpěvák, 
kytarista a autor písní, které získaly velikou a 
stálou oblibu. Byl členem českobudějovické 
skupiny Minnesengři, která patřila k pilířům 
českého folku v sedmdesátých a osmdesátých 
letech. V roce  1982 si zalo�il svou vlastní skupinu 
�alman & spol. Původním a nejvýrazněj�ím 
zdrojem inspirace je pro �almana zadumaná 
krása Ji�ních Čech a také nádhera a půvab 
jihočeských písniček. Mnohé z nich upravuje a 
zařazuje do koncertního repertoáru skupiny. 
Tesknou i usměvavou melodičnost, nádherně 
klenuté sborové zpívání, prostým hlasem 
vyprávěné pocity a příběhy, zpěvnost i podmanivý 
rytmus písní jakoby lehce nadechnutých i na 
�ivotě vyvzdorovaných - to v�e obdivují diváci 
v zaplněných sálech na koncertech. V současné 
době skupina hraje a zpívá v tomto slo�ení: Pavel 
�alman Lohonka - zpěv, kytara, Petr Novotný - 
zpěv, baskytary, klávesy, Jindři�ka Petráková - 
zpěv, flétny, Jan Bro� - zpěv, kytary. 

Jistě i diváci tohoto koncertu budou dlouho 
vnímat mnohé písně (Budějický zvony, Jdeme 
zpátky do lesů či Kytky stále je�tě voní společně 
s vánočními koledami), které tomuto 
předvánočnímu setkání dají pohodu, naději a 
krásu pro nadcházející nejkrásněj�í období.  

Emanuel Matys, Divadélko na zámku 

Reprezentantka na�eho města Aneta Mádlová. 

Man�elé Mervartovi (vlevo) a pan Rudolf Fiala (vpravo) zahajovali vernisá� výstavy věnovanou Franti�ku Mervartovi.
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V říjnovém detektivním otazníku jsme Vám 
polo�ili otázku, ve které ulici se nachází výstavný 
secesní dům z na�i fotografie, a která ze známých 
dvorských osobností v tomto domě �ila na přelomu 
19. a 20. století. Řada z Vás správně určila, �e se 
jedná o ulici Palackého a �e v tomto domě �il 
Antonín Schulz. 

Nebude jistě bez zajímavosti kdy� si 
připomeneme, �e ulice Palackého mívala v minulosti 
v důsledku svého umístění (byla spojnicí mezi 
náměstím a kostelem) pojmenování ulice Kostelní. 
V roce 1870 byla tato ulice vydlá�děna a ve stejném 
roce zde byla pro potřeby obyvatel vybudována i 
nová ka�na. Náklady ve vý�i 300 zlatých uhradilo 
město, dal�ími 120 zlatými přispěla na stavbu ka�ny 
ze své �várečné kasy� právovárečná společnost  

Soudní rada Antonín Schulz �il v na�em městě 
téměř třicet let, v secesním domě v Palackého ulici 
bydlel v letech 1898-1914. Vedle záslu�né práce na 
městském archivu byl mezi dvorskými patrioty znám 
také jako spisovatel a dramatik. Jeho zásluhou vznikl 
park, který dodnes nese jeho jméno - Schulzovy 
sady, pojmenována po něm byla i jedna z dvorských 
základních �kol. Město Antonína Schulze jmenovalo 
svým čestným občanem, na domě ve kterém pro�il 
16 let svého �ivota mu byla odhalena pamětní 
deska. 

Ze správných odpovědí jsme vylosovali Karolinu 
Kubovou a �áky 6.B. ze Z� R.A. Dvorského - Jakuba 
Masaříka  a Jana Labíka, jejich� zájem o detektivní 
otazníky nás obzvlá�tě tě�í. Blahopřejeme. 

V dne�ních otaznících Vám představíme jednu 
z několika dvorských základních �kol, její� podoba 
se v�ak od doby pořízení snímku výrazně změnila. 
Napovíme Vám, �e právě tato �kolní budova byla za 
druhé světové války svědkem řady dramatických 
okam�iků a �e nedaleko ní při�la řada dvorských 
občanů na sklonku války o �ivot. 

Va�e odpovědi očekáváme do 10. 12. na 
adrese:  Odbor �KSV, nám. T. G. Masaryka 38, 544 
01 Dvůr Králové, odevzdat je mů�ete také přímo na 
na�em odboru (�lutý dům čp. 2, vedle Staré radnice). 

Ing. Dagmar Krsková, za odbor �KSV 
 PhDr. Miroslav Kadlčík, redakce novin 

Pracovní dílna v knihovně 
Posláním knihovny je vytvářet a poskytovat 

prostřednictvím svých sbírek a slu�eb podmínky 
pro celo�ivotní vzdělávání a kulturní rozvoj 
veřejnosti.  Předev�ím  mladí čtenáři se pomocí 
četby dozvídají mnoho důle�itého o světě a 
problémech, které je obklopují. Knihy formují  jejich 
city a postoje, pomáhají jim nalézt odpovědi na 
otázky, přispívají k rozvíjení a  kultivaci osobnosti. 

Knihovna Slavoj, v souladu se svou výchovně-
vzdělávací funkcí,  nechce být pro své u�ivatele 
pouze místem, kde si půjčí knihu nebo časopis. 
V�dy( prostředí knihovny poskytuje řadu příle�itostí 
pro rozvoj osobnosti, napomáhá stimulaci 
představivosti a  kreativity a otevírá přístup pro 
vyjádření v�ech druhů umění. Rádi bychom nabízeli  
předev�ím dětem a mláde�i takové aktivity, díky 
nim� se pro ně knihovna stane místem, kde budou 
rádi - a hlavně smysluplně - trávit svůj volný čas. 

Jednou z takových akcí je předvánoční 
pracovní dílna, která se uskuteční ve čtvrtek 12. 
prosince v dětském oddělení Městské knihovny 
Slavoj. Od 15 do 18 hodin se v�ichni čtenáři i 

�nečtenáři� knihovny bez rozdílu věku mohou 
přijít podívat na výrobu svíček z včelího vosku. Ti, 
kteří budou mít chu(,  si zde mohou vlastní rukou 
krásně voňavou svíčku �umotat�. Pomůcky nejsou 
potřeba, v�e bude k dispozici v knihovně. 
Poplatky za materiál (voskové mezistěny a knoty) 
závisí na velikosti svíčky. Tě�íme se s Vámi na 
shledanou v předvánoční knihovně. 

Lenka Anto�ová, Městská knihovna Slavoj 

 

Koncertní vystoupení 
komorního sboru z Francie 

V sobotu 2.11. se uskutečnila jedna z 
plánovaných akcí Sdru�ení pro spolupráci se 
zahraničím. Na náv�těvu u příle�itosti koncertního 
turné po ČR zavítal do na�eho města pěvecký 
sbor z dru�ebního města  Verneuil en Halatte. Po 
obědě nav�tívili v doprovodu členů sdru�ení a 
pěveckého sboru zoologickou zahradu. Od 17 
hodin se konal společný koncert sboru z 
Verneuile a Královédvorského komorního   sboru 
v kostele církve evangelické. Do posledního místa 
zaplněný kostel tleskal bezchybnému vystoupení 
účinkujících i závěrečné společné skladbě A. 
Dvořáka Napadly písně. Po koncertě se 
uskutečnilo v saloncích  Hankova domu přátelské 
setkání a po jeho ukončení sbor odcestoval zpět 
do Francie. 

Zuzana Čermáková, Hankův dům 

V říjnu leto�ního roku vstoupily do man�elství 
tyto dvojice snoubenců: 
Petr Kulhánek a Magdalena Knapová - 12.10.2002 
Tomá� Lacina a Jitka Součková - 12.10.2002  
Libor Zvára a Hana Hoření - 18.10.2002 
Petr Pohl a Veronika �kodová - 18.10.2002  
Robert Horák a Kateřina Militká - 25.10.2002 
Miroslav Čech a Dagmar Brandová - 26.10.2002 
V tom samém období nás opustili tito na�i 
spoluobčané: 
Václav Picha - 1915 - 01.10.02 
Bohumil Stejskal - 1928 - 01.10.02 
Rů�ena Tomá�ková - 1922 - 09.10.02 
Zdeněk Dole�al - 1929 - 11.10.02 
Zdenka Schwarzová - 1921 - 20.10.02 
Marta Pavelková - 1916 - 17.10.02 
Jiřina Hubená - 1923 - 18.10.02 
Jiřina Starcová - 1934 - 21.10.02 

                                          Eva Je�ková, matrikářka 

Pěvecký sbor z Verneuil en Halatte při společném koncertě v evangelickém kostele. 



Noviny královédvorské radnice, číslo XI 

 strana 3

Vánoční svátky u psů a koní 
Ji� tradičně bychom vás chtěli pozvat na Den 

otevřených dveří v Městském psím útulku a 
v areálu Jezdeckého oddílu, který proběhne na 
�tědrý den od 10 do 15 hodin. Během této doby, 
budete moci udělat radost psům procházkou 
nebo pi�koty a koním jablky a tvrdým pečivem. 
Prohlédnout si budete moci prostory útulku, 
cviči�tě Kynologického klubu Nový Svět, stáj 
Jezdeckého oddílu a pro děti bude připravený 
malý dáreček. 

A co v�echno se stalo od loňského Dne 
otevřených dveří? Přistavěly se 2 kotce pro malé 
psy, buňky slou�ící jako zázemí pro pracovníky se 
z jedné strany pobily dřevem (tato stěna nyní 
slou�í jako reklamní plocha pro firmy, které útulku 
poskytly finanční dary), postavila se nová brána, 
byl vydlá�děn vstupní prostor a vyhlouben 
odvodňovací kanál. 

K 13. listopadu bylo za leto�ní rok do útulku 
přijato 174 psů, od začátku fungování útulku je 
to 505 psů. Nejvíce psů bylo odchyceno nebo 
přivedeno během července (28) a nejméně 
během dubna (6). V současné době je v útulku 
16 psů, předev�ím kří�enců. Informace o 
umístěných psech získáte na telefonních číslech 
603 765 843, 604 643 338. 

Při psím útulku stále funguje pejskařský 
krou�ek, který nav�těvují děti od 9 do 14 let. 
Ka�dý čtvrtek od 17,00 do 19,00 chodí se psy na 
procházky, hrají si s nimi, učí se odpovědnosti 
vůči psům a formou her se dozvídají v�e o chovu 
psů. 

Na závěr bychom chtěli popřát v�em lidem 
dobré vůle hodně �těstí, zdraví, pohody a radosti 
z toho, co dělají. 

Daniela Hoblová 

Edukační pobyt diabetiků 
Územní organizace svazu diabetiků ve Dvoře 

Králové uspořádala 18. - 25. října preventivně 
edukační pobyt v pensionu Sola Fide v Jánských 
Lázních. 

Z na�í členské základny se zúčastnilo 29 
členů, z toho 1 rodinný příslu�ník, nediabetik. 

Během týdenního pobytu ka�dý diabetik měl 
zaji�těny procedury v podobě 2 masá�í, 1 vířivky 
a slatinného zábalu. Ka�dé ráno se konala 
rozcvička a 2 dny v týdnu cvičení v tělocvičně 
Obchodní �koly. Bazén byl nav�tíven 4x po 30 
minutách ve stejném zařízení. Mimo těchto 
rehabilitačních činností byly organizovány 
vycházky do okolí rozdělené do 2 skupin a to 
méně pohyblivé a náročná turistika. Tyto skupiny 
vedli p. Beličák, Pavel, MUDr. Dyntera, Erben a 
Vejr. Počasí nám sice nepřálo, střídal se dé�( se 
sněhem, v této době se s tímto muselo počítat. 

Kulturní pořad byl zaji�těn náv�těvou 
kolonády a v prostorech pensionu posezení při 
harmonice uvedené p. Pavlem. Pan MUDr. 
Dyntera doplnil nepříznivé počasí 2 předná�kami 
o diabetu, zodpověděl dotazy. Dále byla na 
programu předná�ka Horské slu�by s promítáním 
diapositivů na téma �Záchranné akce 
v Krkono�ích, poskytování první pomoci a 
pomůcek potřebných v zimním období.� 

Závěrem hodnotila samospráva preventivně 
edukační pobyt velmi kladně a to jak po stránce 
ubytování i stravování. Vedení pensionu bylo 
poděkováno a samotným ředitelem pensionu p. 
Cejnarem přislíbena mo�nost uskutečnění dal�ího 
preventivního pobytu. 

p. Vejr, svaz diabetiků ČR 

Výsledkový servis 
Fotbal I. A třída 
Dvůr Králové � Kunčice 1:0 
Branka: Vi�ňovský 
Dvůr Králové � Třebechovice 3:2 
Branky: Kilevník 2, Vi�ňovský 
Fotbal okresní přebor 
Dvůr Králové B � Kocbeře 2:0 
Branky: Kazda, M. Mohet 
Dvůr Králové B � Úpice 0:1 
Házená II. Liga 
Dvůr Králové � Bělá 19:22 
Nejvíc branek: Fiedor 6, Jůza 4, Richter 3 
Dvůr Králové � Plzeň 14:24 
Nejvíc branek: Jůza 4, Fiedor 3, Richter 3 
Dvůr Králové � Bohemians 23:13 
Nejvíc branek: Jůza 9, Fiedor 4 
Dvůr Králové  �  Sokol  �el. Brod  23:22      
Nejvíc branek: Fiedor  8, Voňka  3,  Nosil  3,   
Házená  oblastní přebor 
Dvůr Králové B � �elezný Brod B 23:18 
Dvůr Králové B � Havlíčkův Brod 28:21 
Házená � dorostenci 
Dvůr Králové � �elezný Brod 32:14 
Dvůr Králové � �elezný Brod 31:19 
Dvůr Králové � Havlíčkův Brod 33:21 
Dvůr Králové � Havlíčkův Brod 36:20 
Dvůr Králové � Slavia Praha 14:31 
Basketbal III. Liga 
Dvůr Králové � Liberec 77:66 
Dvůr Králové � Mladá Boleslav  72:85 
Dvůr Králové � Bene�ov 100:74 
Dvůr Králové � Horní Počernice 71:82 
Basketbal  UBS 
Dvůr Králové � Police 76:62 
Nejvíc bodů: Machek 25, J. Neumann 18, Kudrnáč 16 
Hokej � I. Východočeská liga 
Dvůr Králové � Vrchlabí 3:6 
Branky: Kubelka 2, Chlup 
Dvůr Králové � Třebechovice 9:1 
Branky: Němeček 2, Chlup2, Hamerský, Dufek, 
Kubelka, Janeček 
Dvůr Králové � Jaroměř 4:8 
Branky: Němeček 2, Vondřejc, Dufek 

Hokej junioři 
Dvůr Králové � Jičín 5:1 
Dvůr Králové � Nová Paka 3:7 
Dvůr Králové � Lomnice 5:4 
Dvůr Králové � Náchod 1:8 
Hokej � 6. třída 
Dvůr Králové/Náchod  � Hradec Králové 1:2 
Dvůr Králové/Náchod � Jablonec 5:8 
Dvůr Králové/Náchod � Nymburk 1:9 
Dvůr Králové/Náchod � Kolín 0:6 
Hokej � 7. třída 
Dvůr Králové/Náchod � Hradec Králové 4:4 
Dvůr Králové/Náchod � Jablonec 3:4 
Dvůr Králové/Náchod � Nymburk 7:4 
Dvůr Králové/Náchod � Kolín 0:15 
Hokej � 8. třída 
Dvůr Králové/Náchod � Jablonec 5:5 
Dvůr Králové/Náchod � Stadion Liberec 4:4 
Dvůr Králové/Náchod � Nymburk 2:5 
Dvůr Králové/Náchod � Kolín 2:11 
Hokej � 9. třída 
Dvůr Králové/Náchod � Jablonec 4:1 
Dvůr Králové/Náchod � Stadion Liberec 0:5 
Dvůr Králové/Náchod � Nymburk 1:3 
Dvůr Králové/Náchod � Kolín 0:6   
Stolní tenis � okresní přebor 
Dvůr Králové B � Úpice C 15:2 
Dvůr Králové B � Lánov 7:10 
Dvůr Králové B � Rtyně B 13:4 

Cyklistický klub CARLA Dvůr 
Králové nad Labem 

Dne 9. 11. se konalo v Hradci Králové 
v kulturním domě na Střelnici slavnostní 
vyhlá�ení celoroční soutě�e Pohár Českého svazu 
cyklistiky Královehradeckého kraje. Při tomto 
hodnocení nemohli cyklisté ze Dvora Králové 
chybět. Čerstvý sníh a neustálé sně�ení v den 
vyhlá�ení, zkomplikovalo mnohým účastníkům 
cestu do Hradce Králové. Jako by chtělo počasí 
vyzkou�et zda i tyto nástrahy cyklisté překonají. 
Po zhodnocení celé soutě�e a vystoupení 
několika hostů následoval oběd. Po obědě při�lo 
na řadu vyhlá�ení a předání cen, triček a pohárů 
těm nejlep�ím závodníkům. 

V silniční kategorii �ákyň 10-12 let se na 
prvním a druhém místě umístily Kateřina a 
Karolína Bergerovi. V silniční kategorii �áků 10-12 
let se na druhém místě umístil Jan Kunc. V MTB 
kategorii juniorů se na třetím místě umístil Milan 
Kuk. 

Jiří Berger 

Členové cyklistického klubu Carla Dvůr Králové nad Labem.
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Tři fotbalové týmy na podzim 
kralovaly 

Podzimní část sezóny fotbalistům skončila, a 
proto�e v�em dvorským kolektivům vy�la, tě�me 
se ji� na jaro. "A" tým dospělých i v posledních 
duelech potvrzoval výsadní postavení v 1.A.třídě a 
s náskokem jednoho bodu vstoupí do druhé 
poloviny soutě�e jako její lídr. Stejně tak učiní i 
béčko, které sice poslední duel s Úpicí prohrálo 
0:1, ale před druhým Strá�ným má náskok 
dokonce �estibodový! 

Velmi sympaticky si v krajském přeboru vedli 
mláde�nické celky. Star�í dorost ukončil podzim 
dvěmi cennými skalpy Vrchlabí a Č. Kostelce a v 
tabulce mu patří 7.místo. Stejně se umístili i 
mlad�í dorostenci. Ti podávali velmi nevyrovnané 
výkony a o lep�í pozici se připravili ztrátami proti 
slab�ím soupeřům. V �ákovské kategorii se dařilo 
zpočátku více star�ím. Ti byli po devátém kole na 
skvělém 5.místě, poté ale ji� nebodovali a 
zbytečně se propadli na 8.příčku. Mlad�í skončili 
desátí. Pokud ale budou i na jaře bojovat 
podobně jako tomu bylo doposud, dočkají se 
zcela jistě mnohem lep�ího umístění. Velkého 
úspěchu dosáhli také nejmlad�í fotbalisté - 
přípravka. Star�í na podzim kralovali a v krajské 
soutě�i vedou s velkým náskokem na druhý 
Hronov. Mlad�ím patří 8.místo. 

Tomá� Otradovský 

První tempa zimních plavců 
Kalendářní zima je�tě zdaleka nezačala, ale 

termínovaná listina sezóny 02/03 u� vykazuje 
řadu zdařilých soutě�í. První z nich se tradičně 
uskutečnila na ponorné říčce Punkvě 
v Moravském krasu. Brzy poté následovala 
soutě� ve Dvoře Králové nad Labem, kam první 
listopadový víkend zavítala třicítka plavců. Teplota 
labské vody byla �est stupňů Celsia. 

Prostor u loděnice začal divácky o�ívat kolem 
desáté hodiny. Řady teple oděných účastníků 
začali doplňovat plavci, kterým včasný start 
posunula nepozornost dvou, kteří přehlédli 
dvorskou stanici, přesto se ze Staré Paky stačili 
vrátit a odplavat svou tra(. 

V krátkém nástupu byly divákům představeny 
dvě účastnice Magda Chudá a z Brna a Zdena 
�áková z Pardubic. Ozdobou mu�ské části byla 
přítomnost Richarda Blatného z Prahy, který patří 
k častým přemo�itelům La Manche. Silné 

dru�stvo přijelo z Nové Paky, které získalo 
prvenství ve dvou předcházejících ročnících 
Českého poháru a vstup do začínajícího ročníku 
napověděl o jeho ambicích. Náv�těvou nás poctil 
současný nejstar�í zimní plavec  Ladislav Nicek 
(1931!). 

Pětisetmetrový úsek  Labe bezpečně uplavalo 
osmnáct borců včetně brněnské Chudé. 
Z domácích otu�ilců se k nim přiřadil Josef Je�ek 
(8,48 min.). V celkovém pořadí byla nejlep�í 
čtveřice z Nové Paky: Josefa a Ruda Coganovi, 
Václav Pačesný a Zdeněk Hrnčíř, kteří pětistovku 
uplavali za 6,13 a� 6,40 minut. Na poloviční trati 
starostovalo deset plavců. Mimo olomouckého 
nestora Nicka tu byl i domácí Petr Hrůza a 
Pardubačka �áková. Stovku si zaplavala jen 
domácí dvojice Marcel Hlavsa a Emil Pokorný. 
Ostatní členové museli dát přednost 
pořadatelským funkcím. Mimo tréninkových startů 
se chtějí v domácím prostředí představit při 
vánočním koupání. 

Průběh XIII. ročníku zakončili účastníci 
v restauraci Vorlech, kde jím bylo připraveno 
sponzorské občerstvení od jateckých Cajthamla a 
Schreibra a kohoutovského pekařství p. Ötvöse. 

Emil Pokorný 

Mentálně posti�ení tenisté 
hráli ve Str�i 

Sportovní hala ve Str�i hostila 15.-17. 11. týmy 
mentálně posti�ených sportovců z celé republiky. 
Ji� po desáté se ve městě uskutečnilo mistrovství 
republiky mentálně posti�ených v rámci akcí 
Českého hnutí pro mentálně posti�ené sportovce. 
Pořadatelem byl SK Klokani Hajnice při Ústavu 
sociální péče. Do haly se sjelo 46 týmů z celé 
republiky. Původně ohlá�ené zahraniční týmy 
z Německa a Ma)arska nakonec nepřijely.  

V pátek začala klání čtyřhrami a speciální hrou 
UNIFIED, kdy hraje společně s posti�eným 
závodníkem i jeho trenér. Sobotní program zahájilo 
předávání cen za páteční zápasy. Zúčastnil se ho 
mimo jiné tanečník a herec Vlastimil Harapes a 
starosta Viktor �vub. Potom se ji� na osmi stolech 
"rozjely" zápasy ve dvouhrách. V�e zavr�ilo nedělní 
předávání cen a exhibice posti�ených sportovců, 
kteří reprezentují na�i republiku. Na hladkém 
průběhu akce se podíleli nejen pracovníci Základní 
�koly Str�, ale také členové místního tenisové 
dru�stva v rolích rozhodčích.  

Turnaj byl součástí speciálních olympiád pro 
mentálně posti�ené. Jejich historie začíná v roce 
1968, u zrodu stála Eunice Kennedy - Shriverová. 
Cílem je umo�nit co největ�ími počtu mentálně 
posti�ených sportovců účastnit se sportovních 
výkonů bez ohledu na jejich posti�ení a výkonnost. 
V České republice vzniklo hnutí speciálních 
olympiád po listopadu 1989 a v současné době 
sdru�uje více ne� sto sportovních klubů.     

Jan Machek 
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Martin Kazda se v pádu sna�í zakončit jednu z útočných akcí při vítězném souboji s Třebechovicemi.

Emil Pokorný vítá otu�ilce na startu. Přemo�itel kanálu La Manche Richard Blatný stojí první z leva.


