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AzYLOVý DůM ŽOfIE bYL OCENěN KRÁLOVÉhRADECKýM KRAjEM
Odborné komise, ale také široká veřejnost 
rozhodovaly o  vítězích dalšího ročníku 
Ceny za  přínos v  sociálních službách 
v  Královéhradeckém kraji. Pečovatelská služba 
Dvůr Králové nad Labem byla již oceněna 
v minulých letech a ani letošní rok nebyl výjimkou. 
Obsadila první příčku v  kategorii služby sociální 
prevence za projekt azylového domu Žofie. 
Azylový dům Žofie poskytuje pomoc a podporu 
občanům Dvora Králové nad Labem nad 18 let, 
kteří se nacházejí v  nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení. V  samotné budově 
azylového domu v  Bezručově ulici je v  přízemí 
celkem 6 pokojů. Jeden z  pokojů je určen 
převážně pro osoby pohybující se na invalidním 
vozíku (vlastní WC a  koupelna), které mají 
do budovy bezbariérový přístup. 

Ing. Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka

Nikdy nevíte, jakou kartu si vytáhnete…. 

Ocenění Královéhradeckého kraje rozhodně 
nevnímáme jako výhru na  mistrovství světa 
a  ani se tak necítíme. Je pro nás poctou 
pracovat v  sociálních službách a  pomáhat 
lidem ve „skutečném“ a někdy, abych tak řekl, 
i  „neskutečném“ světě. Cenu vnímáme jako 
milé povzbuzení do naší další společné práce. 
Jsme opět silnější v boji s předsudky, nezájmem 
značné části společnosti o  problematiku 
azylového bydlení a odsuzováním těch, kteří 
nemají v  rukávu jen „samá esa“. Skutečně 
nikdy nevíme, jakou kartu si vytáhneme…. 
Věříme, že největší radost z  tohoto ocenění 
budou mít naši uživatelé, neboť dům Žofie je 
tu právě pro ně. 

PhDr Petr Prokop
vedoucí domu Žofie

Město již platí zálohy přímo 
provozovateli ČOV

Přístup veřejnosti do budovy 
městského úřadu
Budovy Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem budou počínaje 1. listopadem 2012 
otevřeny pro veřejnost od pondělí do čtvrtka 
do 18 hod, v pátek do 17 hod. Mimo úřední 
hodiny bude vstup do budov povolen pouze 
přes informátora v recepci hlavní budovy.
Časové omezení vstupu do  budovy úřadu 
bylo schváleno na  základě průzkumu 
návštěvnosti budovy úřadu během 
pracovního týdne. Služby občanům tímto 
nebudou nijak dotčeny.

Kamery v Schulzových sadech
Město Dvůr Králové nad Labem upozorňuje 
návštěvníky parku Schulzovy sady, že se 
zahájením nového školního roku je z důvodu 
bezpečnosti a  ochrany celý prostor parku 
sledován městským kamerovým dohlížecím 
systémem.

Akutní otrava metanolem 
Na  jednání pracovní skupiny při Krajské 
hygienické stanici Královéhradeckého kraje 
byla zveřejněna telefonní linka 841 155 155, 
na  kterou se mohou obyvatelé kraje 
obrátit v  případě podezření spojeného 
se zakoupením či konzumací jedovatého 
alkoholu. 

Vedení města Dvůr Králové nad Labem 
se podařilo domluvit s  vlastníkem čistírny 
odpadních vod a  jejím provozovatelem, 
komu má  město platit za čištění  odpadních 
vod. Město tak nebude dále platit zálohy 
do soudní úschovy, jako tomu bylo doposud, 
ale přímo současnému provozovateli ČOV, tj. 
společnosti Litave, s.r.o. Více na str. 2. 

zREKONSTRuOVANÉ NÁMěSTí OCENILA 
NEzÁVISLÁ ODbORNÁ POROTA
Architektonické řešení náměstí TGM zaujalo 
odbornou porotu v  soutěži Cesty městy, která 
je ve  střední Evropě unikátní svým zaměřením, 
rozsahem i tradicí. 
Nadace Partneství více než desetiletí finančně 
oceňuje v  této soutěži realizovaná dopravní 
řešení, která přispěla ke  zklidnění dopravy 
ve  městech a  obcích. V  odborné porotě zasedli 
například doc.  Ing.  arch. Jan Mužík, CSc., 
z  Katedry urbanismu a  územního plánování 
Stavební fakulty ČVUT, doc. Ing. Petr Slabý, CSc., 
z Katedry silničních staveb Stavební fakulty ČVUT. 
Členové poroty osobně navštívili všech 29 letos 
přihlášených projektů. Podle velikosti a  typu je 
ohodnotili ve třech základních kategoriích: řešení 

bodová, liniová a  plošná. Vedle nich obdržely 
4 projekty také tři zvláštní ceny a  jedno čestné 
uznání. Náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 
nad Labem zvítězilo v  kategorii plošná řešení. 
Porotu zaujalo zejména zkvalitnění veřejného 
prostoru, zvýšení bezpečnosti provozu, systém 
parkování a komplexní bezbariérové úpravy. 
Součástí ocenění byla i  prémie v  hodnotě 
30.000 Kč. Tyto prostředky budou využity na další 
projekty v  oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy 
v centru města.
Autorem fotky nočního náměstí TGM je Ladislav 
Renner.

Mgr. Dušan Kubica,
místostarosta
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Město již platí přímo 
provozovateli ČOV
Pokračování ze strany 1
K  podepsání dohody dne 13.09.2012 podle 
našeho názoru přispělo mimo jiné usnesení 
Okresního soudu v  Trutnově,  který vyhověl 
městu a nařídil společnosti Litave, že musí čistit.  

Výše záloh na čištění vody
Dohoda určuje, komu se má platit, ale zatím 
není jasná výše těchto plateb. Na  samotném 
zastupitelstvu dne 13.09.2012 zástupce firmy 
Litave neodpověděl jasně na  otázku, zda dojde 
k avizovanému omezení provozu čističky. Pouze 
poukazoval na  nedostatečnou výši záloh, které 
bude město firmě Litave od září zasílat. 
Výše záloh však nikdy nebyla sjednána, protože 
vlastník a ani žádný z provozovatelů od roku 2005 
řádně nedoložili existenci jednotlivých tvrzených 
nákladů spojených s  provozem ČOV. Stanovení 
ceny je předmětem běžících soudních řízení. 
Vlastník ČOV  i  oba provozovatelé neposkytují 
technickému auditorovi potřebnou součinnost, 
a brání tak ověření rozhodných skutečností pro 
stanovení ceny. 
Město bude i  nadále hájit zájmy svých občanů 
a  nemůže přistoupit na  úhradu jednostranně 
diktované ceny. Dle závěrů znaleckého posudku, 
který byl zpracován v rámci vedených soudních 
řízení, činily čisté provozní náklady v  období 
let 2005-2007 částku cca 1 mil. měsíčně. Město 
tedy trvá na  tom, že jím prováděné platby jsou 
dostačující. 
Město je připraveno jednat s  vlastníkem 
i  provozovatelem kanalizace tak, aby bylo 
i nadále zajištěno plynulé a bezpečné odvádění 
a  čištění odpadních vod, ovšem při důsledném 
naplňování zásad odpovědného hospodaření 
s majetkem a prostředky obce.
Více informací najdete na  městském webu 
www.dvurkralove.cz v příslušném článku.

Mgr. Eita Vaňková
Mgr. Dušan Kubica

Jan Bém

Město Dvůr Králové nad Labem podle § 15 zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční 
 dne 12.10.2012 od  14:00 hodin do  22:00 

hodin a  dne 13.10.2012 od  08:00 hodin 
do 14:00 hodin.

2. Místo konání voleb (viz příloha Přehled 
volebních okrsků Dvůr Králové nad Labem).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a  státní občanství 
České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky).

4. Každému voliči budou doručeny 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

5. K  zajištění pořádku a  důstojného průběhu 
hlasování ve  volební místnosti je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do  prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní.

Ing. Eva Ježková 
vedoucí odboru VVS

Oznámení o době 
a místě konání voleb

Ačkoliv se nenarodil ve Dvoře Králové, udělal pro 
naše město více než většina Dvoráků. Jan Schwarz 
je původem z Hořic, svoji cestu do Dvora si našel 
přes místní závod TIBA. Jeho široký společenský 
rozhled a  zájmy mu spolu s  jeho houževnatostí 
a cílevědomostí pomohly při plnění jeho snů. On 
sám tomu však říká „náhody“. 
K  váženému titulu „Královédvorák“ určitě 
přispěla jeho relace v  městském rozhlase 
po drátě s názvem „Okénko“, kde využil svých 
zkušeností z práce v Rozhlase Hradec Králové. 
Svoje řečnické umění využíval i  při práci pro 
Hankův dům. Založil spolu s  paní ředitelkou 
Hankova domu festival Dny R. A. Dvorského, 
který má v  současnosti zejména swingovou 
podobu. Natočil dokumentární filmy o  Dvoře 
Králové, z nichž jeden byl i právem odměněn 
v  celostátní soutěži. Jeho role historika byla 
také naplněna objevem doposud neznámého 
archivu 8mm amatérských filmů, které si 
natáčel R. A. Dvorský. Tento materiál byl také 
základem 3 televizních pořadů, na  kterých 

spolupracoval s Karlem Čáslavským. 
Mezi jeho „dítě“ patří také Vlastivědné čtení, 
které založil v  roce 1994 a  které se nezabývá 
pouze Dvorem, ale také přilehlými obcemi 
zejména z  pohledu do  minulosti.  Ozdobou 
tohoto občasníku jsou mimo jiné jeho letecké 
snímky regionu.
Dne 23. září 2012 se pan Jan Schwarz dožil 80 
let. Tímto mu přejeme mnoho zdraví a spoustu 
dalších nápadů. Městu Dvůr Králové přejeme 
více občanů, jakým je pan Schwarz.

RNDr. Karel Martinek, DrSc.

jAN SChwARz – jubILEuM KRÁLOVÉDVORSKÉhO ObČANA

V  září byla ukončena první etapa akce „Zateplení 
domu s pečovatelskou službou  v Sadové ulici“. 
V jarních a letních měsících letošního roku byly 
provedeny plánované práce na  západní části 
ubytovacího objektu. Došlo k  zateplení  celé 
střechy, strojovny výtahu i  zateplení dílčích 
fasád na severní a jižní části objektu. 
Nejvíce se obyvatel domu samozřejmě dotkly 
práce na  lodžiích bytových buněk. Jednalo se 
o výměnu dožilých oken a balkonových dveří, 
opravu  podlah včetně položení nových dlažeb 
a  vyzdění vlastních lodžiových stěn, které 

byly původně tvořeny dnes již nevyhovující  
dřevěnou konstrukcí s tepelnou izolací. 
Vnější část nového obvodového pláště je 
nyní tvořen probarvenou omítkou v  několika 
barevných odstínech. Ve  druhé etapě této 
akce bude provedeno zateplení zbývající části 
ubytovacího objektu , zateplení spojovacího 
krčku a  celé společenské části objektu. Tyto 
práce budou zahájeny v  jarních měsících 
příštího roku.

Ing. Jan Fíla
odbor RIM

zateplení DPS Sadová – ukončení 1. etapy

V  lednu letošního roku se základní umělecká 
škola odstěhovala z  budovy B (bývalá ZŠ R. A. 
Dvorského) do  nových prostor na  náměstí TGM. 
Do  uvolněné budovy tak mohly být přemístěny 
družiny ZŠ Schulzovy sady z  budovy bývalé ZŠ 
Komenského, avšak až po  potřebných úpravách 
interiéru. V základní škole Schulzovy sady se tak přes 
prázdniny nezahálelo.
V  první etapě byl učitelský byt přebudován 
na  družinu. Učebna hudební výuky se změnila 
na 2 šatny pro tělesnou výchovu a jednu družinu. 
V druhém patře vznikla nová počítačová učebna. 
Původní taneční sál a učebna výtvarné výchovy 
daly vzniknout dvěma třídám a zrušením příček 

mezi čtyřmi menšími místnostmi byly vytvořeny 
dvě třídy pro družinu.  
Zatímco v srpnu už se stěhovalo do upravených 
prostor v  přízemí a  druhém patře, v  suterénu 
probíhala druhá etapa rekonstrukce. Oproti 
původním plánům se upravená dílna a  cvičná 
kuchyně předávala již 3. září. V elektronické aukci 
se o  tuto zakázku ucházely tři firmy. S  nejnižší 
nabídkovou cenou zvítězila firma Pavel Hauser – 
STAVHAUS a projekt zpracovala společnost TRIO-
PROJEKT, spol. s  r. o. Celkové náklady na  tyto 
rekonstrukce dosáhly částky 1.794.467 Kč vč. 
DPH.

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM

VýSLEDEK REKONSTRuKCE zŠ SChuLzOVY SADY - buDOVA b

Družina v nově zrekonstruovaných prostorách budovy B Základní školy Schulzovy sady Foto: V. Tomková
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TEChNICKÉ SLuŽbY INfORMují uzavírka hradecké ulice 

Mateřská škola v Lipnici otevřela 
letos dvě třídy

PARKOVÁNí V CENTRu MěSTA DVůR KRÁLOVÉ NAD LAbEM

Konec sezony na Tyršově koupališti
Jak z hlediska počtu návštěvníků, tak výše tržeb 
skončila letošní sezóna na  Tyršově koupališti 
nejlépe od  roku 2009. Přesto vidím řadu věcí 
k  vylepšení a  rozšíření využití areálu. Vzhledem 
k  rekreačním a  sportovním možnostem vidím 
možnost využívat areál koupaliště i mimo hlavní, 
letní sezónu. 
Letos koupaliště rozšířilo některé služby, které 
jsme zmínili již v minulých vydáních novin. Před 
areálem koupaliště byla ve spolupráci s odborem 
dopravy městského úřadu vyhrazena parkovací 
místa pro tělesně postižené. V  průběhu sezony 
přibylo v  areálu koupaliště bezplatné připojení 
na  internet a  v  období tropických dní došlo 
operativně k  prodloužení provozní doby. 
Avizované hřiště pro minigolf se z  časových 
důvodů letos dokončit nestihlo, takže si ho 
návštěvníci koupaliště užijí až v příští sezóně. 
Ještě na  podzim plánujeme opravy těles 
dětského brouzdaliště a  rekreačního bazénu, 
které by však spolu s  některými budovami 
na  koupališti vyžadovaly už komplexnější 
rekonstrukci. V  této věci probíhají jednání 
s vedením města - vlastníkem koupaliště.

Práce Technických služeb
V  posledních měsících jsme posílili náš strojový 
park. Novotou zářící sečící mechanismus Kubota 
nám výrazně pomohl při údržbě ploch zeleně. 
V  této souvislosti jsme měli možnost otestovat 
zapůjčenou svahovou sekačku Spider, o  které  
v  našich nákupních plánech také uvažujeme, či 
nové zametací mechanismy. Věřím, že rozšiřování 
našich mechanizačních pomocníků bude 
pokračovat, protože nové stroje se vyznačují 
výrazně vyšší produktivitou. 
Ve  městě jsme dále ošetřili nátěry řady laviček, 
autobusových zastávek, zábradlí apod. Poměrně 
dost jsme se věnovali údržbě dětských hřišť 
a  systematicky také ošetření uličního mobiliáře. 
Středisko úklidu města podle dlouhodobého 
plánu a  podle aktuální situace provádí strojní 
čištění sběračů dešťových vod. Vzhledem 
k vrcholícímu létu byla jednou z našich hlavních 
činností také péče o městská sportoviště.

Veřejné bruslení na zimním stadionu
Pro veřejné bruslení lze od letošní sezony využít 
i dopolední bruslení škol (pondělí - pátek) za ceny 
standardního veřejného bruslení. Přijít může 
každý, kdo má chuť si zabruslit.

Sobota 06.10. 14:00 – 15:30 hod.
Neděle 07.10. 14:00 – 15:30 hod.
Sobota 13.10. 14:00 – 15:30 hod.
Neděle 14.10. 14:00 – 15:30 hod.
Sobota 20.10. 14:00 – 15:30 hod.
Neděle 21.10. 14:00 – 15:30 hod.
  18:00 – 19:30 hod.
Čtvrtek 25.10. 13:30 – 15:00 hod.
Pátek 26.10. 13:30 – 15:00 hod.
Sobota 27.10. 14:00 – 15:30 hod.
Neděle 28.10. 14:00 – 15:30 hod.

bruslení s hokejkami
Od  letošní sezony zavádí na  zkoušku správa 
zimního stadionu novinku v  podobě bruslení 
s hokejkami. Tato aktivita je určena pro děti do 10 
let v  doprovodu rodičů, případně jiné osoby 
starší 18 let na bruslích!
Pro děti, které nejsou členy hokejového oddílu, 
se zde naskýtá možnost vyzkoušet si bruslení 
s  hokejkou v  době, kdy ještě nejsou zamrzlé 
rybníky. Pokud bude ze strany veřejnosti o tuto 
službu zájem, bude tato aktivita zařazena dle 
možností po celou sezonu.

Cena pro děti 15 Kč, dospělí 30 Kč.

Sobota 13.10. 16:30 - 17:45 hod.
Sobota 20.10. 16:30 - 17:45 hod.
Sobota 27.10. 16:30 - 17:45 hod.

Ing. Miroslav Petrů
ředitel TSM

www.tsdvur.cz

Z  důvodu rekonstrukce trubního propustku 
proběhla ve  dnech 17.09.-23.09.2012 úplná 
uzavírka silnice č. II/299 v  ulicích Dukelská 
a  Hradecká. V  úseku od  kruhového objezdu 
u  ředitelství JUTA po  křižovatku s  místní 
komunikací ul. Zborovského byly odfrézovány 
živičné vrstvy, srovnány obruby a  přídlažby 
a odstraněny mostní římsy na mostě přes Hartský 
potok.
Dále bude provedena výměna uličních vpustí, 
zprůtočnění a  zatrubení příkopů a  obnova 
krytu vozovky. Investorem této akce„II/299 Dvůr 
Králové nad Labem, rekonstrukce ulice Hradecká, 
1. etapa“ je Královehradecký kraj a navazuje na již 
ukončenou rekonstrukci vodovodu, o které jsme 
vás informovali v minulém čísle. Stavební náklady 
dosahují výše přes 3 mil. Kč bez DPH.

Ing. Radmila Horáček Fiľakovská, vedoucí odboru RIM

Mateřská škola Drtinova – odloučené pracoviště 
v Lipnici - rozšířila od 3. září 2012 svoji kapacitu 
z 25 na 40 dětí, které dochází do dvou tříd. 
Již v  květnu proběhla přestavba školníkova 
bytu na  nové oddělení za  551.149 Kč vč. DPH. 
V  elektronické aukci, kde se o  tuto zakázku 
ucházely 4 firmy, zvítězila s nejnižší nabídkovou 
cenou firma LESTAV, s. r. o. Projekt přestavby 
zpracovala společnost PROJEKTIS, spol. s  r. 
o. Věříme, že se malí předškoláci v  nových 
prostorách rychle zabydlí a  budou rádi 
vzpomínat na  čas strávený s  novými kamarády 
a svými učitelkami.

Větší část historického centra města se stala 
po rekonstrukci zónou s jednosměrným provozem. 
V této zóně je omezena nejvyšší povolená rychlost 
na  30 km/h a  také zákaz stání mimo vyznačená 
místa. Zóna začíná dopravní značkou IP25a „Zóna 
s dopravním omezením“ a končí dopravní značkou 
IP25b „Konec zóny s dopravním omezením“.

Parkování je zde rozděleno do  dvou režimů. 
Na  náměstí TGM a  v  rekonstruované části ulice 
Palackého je zřízeno bezplatné, ale časově 
omezené parkování na  dobu maximálně 1 
hodiny. Tato povinnost je řidičům uložena 
dopravní značkou IP13b „Parkoviště s parkovacím 
kotoučem“ s  dodatkovou tabulkou upravující 
maximální dobu stání a  platnost omezení. 

Taková dopravní značka označuje parkoviště, 
na  kterém řidič musí při začátku stání umístit 
parkovací kotouč viditelně ve  vozidle a  nastavit 
na  něm dobu začátku stání, kterou nesmí 
až do  odjezdu měnit. Parkovací kotouč lze 
zakoupit za  10 Kč v  městském informačním 
centru, na  recepci městského úřadu a  dále 
v  prodejnách označených logem kotouče. Jeho 
přední strana slouží jako parkovací kotouč, který 
využijete i v jiných městech se stejným systémem 
parkování. Na  zadní straně kotouče je sepsán 
návod na  zaplacení parkování pomocí SMS 
na placených parkovacích místech ve Dvoře.
Placená parkovací místa jsou vymezena 
vodorovným dopravním značením a  označena 
dopravní značkou IP13c „Parkoviště s parkovacím 
automatem“. K placení lze využít nejen parkovací 
automaty, ale také již zmíněné SMS zprávy. 
Podrobnosti o  platbě přes SMS zjistíte nejen 
na kotoučích, ale také například na parkovacích 
automatech nebo webu města.
Imobilní spoluobčané mohou využít 
nejen výjimek daných zákonem o  provozu 
na  pozemních komunikacích, ale také 
bezplatného parkování na  všech parkovištích 
a vyhrazených parkovacích místech ve Dvoře. 

Jan Sedláček 
odbor dopravy MěÚ

Do zimy bude muzeum opět 
pod střechou
Konec léta přinesl náhlý zvrat v realizaci projektu 
„Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty 
a  návštěvníky města ve  Dvoře Králové nad 
Labem“. Město obdrželo od  společnosti RESA - 
sanace a rekonstrukce, spol. s r. o., která vyhrála 
veřejnou zakázku na  zhotovitele stavebního 
díla, oznámení, že odstupuje od smlouvy o dílo. 
Jako důvod uvedli, že došlo ke změně vlastníka 
společnosti, kterým je nyní firma PYROS, s. 
r. o. Tato firma se rozhodla z  důvodu tíživé 
ekonomické situace ve společnosti od uzavřené 
smlouvy o dílo odstoupit.
Po  nezbytném narovnání smluvních 
vztahů byly 12.09.2012 obnoveny práce 
na rekonstrukci střechy firmou LESTAV, spol. s r.o. 
- subdodavatelem firmy RESA v rámci této akce. 
Ta by měla ještě před zimou dokončit tesařské 
a  pokrývačské práce, aby nedošlo k  poškození 
a  znehodnocení budovy muzea. Současně se 
připravuje nová veřejná zakázka na  zhotovitele, 
který následně dokončí stavbu.

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

Během letních měsíců byla realizována celková 
obnova střešního pláště na  domě č. p.  58 
na  náměstí TGM, který je v  majetku města 
(v  přízemí sídlí pobočka Komerční banky, 
a.s.). Tato neodkladná oprava byla vynucena 
havarijním stavem krovu, který byl napaden 
dřevokaznými houbami a  hmyzem. Díky 
včasnému zásahu nedošlo k  velkým škodám 
na této kulturní památce našeho města. 
Vzhledem k  charakteru akce město požádalo 
Ministerstvo kultury o finanční příspěvek z rezervy 
Programu regenerace městských památkových 
rezervací a  městských památkových zón, který 
by měl pokrýt polovinu vynaložených nákladů. 

Ing. Jan Fíla, odbor RIM

Oprava střechy měšťanského 
domu
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Dny otevřených dveří Pečovatelské 
služby města Dvůr Králové n. L.
Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad 
Labem zve všechny zájemce na Dny otevřených 
dveří do  svých zařízení, a  to ve  čtvrtek 04. 10. 
2012 od 9:00 hod. do 17:00 hod. Otevřené dveře 
a usměvavé zaměstnance najdete v: 
• domě s  pečovatelskou službou v  ul. Sadové 

2755, 
• domě s  pečovatelskou službou v  ul. Elišky 

Krásnohorské 2962,
• domě Žofie v  ul. Bezručova 1006 (zde je 

poskytována sociální služba azylový dům).
Zaměstnanci jsou připraveni zodpovědět 
vám všechny vaše otázky a  provést vás našimi 
zařízeními. Pokud budete mít zájem hovořit 
s ředitelkou, bude vám k dispozici ve své kanceláři 
v ul. El. Krásnohorské 2962, a to po celou dobu, 
kdy budou pro veřejnost otevřené dveře.

Bc. Marcela Hauke, ředitelka

Veškeré souhrnné informace o  celém 
území Podkrkonoší je nově možné nalézt 
v  elektronickém pololetníku Zpravodaj 
Podkrkonoší. Ten bude vycházet vždy pro letní 
a zimní sezonu. 
Nový Zpravodaj Podkrkonoší slouží především 
turistům, poskytuje informace o  významných 
atraktivitách oblasti, kulturních akcích, novinkách 
a o sezonních příležitostech. 
Původní elektronický čtvrtletník Podzvičinský 
drak se ruší a  je nahrazen informacemi 
na webových stránkách www.podzvicinsko.cz. 

DM Podzvičinsko

zpravodaj Podkrkonoší nahra-
zuje Podzvičinského draka 

FARNÍ CHARITA 
DVŮR KRÁLOVÉ N.L. 

společně s 
 DĚKANSKÝM ÚŘADEM 

a
 DIAKONIÍ BROUMOV

pořádá 

 ChARITNí SbíRKu OŠACENí 
v prostorách římskokatolické fary

ve dnech
01.10.– 05.10. 2012

9:00 – 12:00  a 13:00 – 17:00  hod.

Prosíme dárce o  čisté a  nepoškozené 
ošacení, ložní prádlo a  použitelnou obuv. 
Sbírka bude darována potřebným. Pro 
usnadnění manipulace vložte darované 
věci do  pevných převázaných igelitových 
pytlů. Tuto akci podpořil Městský úřad 
Dvůr Králové nad Labem. Touto cestou 
děkujeme všem dárcům za pomoc.

fotbalový kouzelník Panenka 
v královédvorské juTě

Vzácnou návštěvu z fotbalového klubu Bohemians 
přivítali během letní sezóny v  akciové společnosti 
Juta Dvůr Králové n. Labem.
Legenda českého fotbalu pan Antonín Panenka 
a  prezident klubu pan Ladislav Valášek si 
prohlédli výrobu umělých trávníků v  závodě 
Žireč. S  generálním ředitelem Jiřím Hlavatým 
jednali o  možnostech spolupráce mezi Jutou 
a  Bohemians. Juta v  současné době instalovala 
trávník na hřišti v Dolíčku a další dodávky budou 
následovat .
Návštěva proběhla ve  velmi srdečné 
atmosféře,  jsme rádi, že máme mezi svými 
příznivci tak významné osobnosti, jako je „Tonda“. 
Věříme, že i my se prostřílíme na pomyslný vrchol 
dodavatelů fotbalových trávníků v ČR, stejně jako 
se jemu podařilo prostřelit německého brankáře 
Mayera .

Jaroslav Buda
ředitel závodu

jAK bY TříDěNí ODPADů VYPADAT NEMěLO!

Fotografie zachycují elektrický kráječ 
a ledničku, které někdo postavil mezi kontejnery 
na  tříděný odpad. Ledničku navíc již kdosi 
rozebral, takže mezi kontejnery najdeme 
pouze její torzo. Při neodborné demontáži 
elektrozařízení však může dojít k úniku škodlivin 
(např. freonů a  těžkých kovů) a  kolektivní 
systémy je takto „upravené“ neodeberou v rámci 
zpětného odběru zdarma. Fakt, že elektrozařízení 

mezi barevné kontejnery na  tříděný odpad 
nepatří, snad již nemusíme opakovat. 
Větší elektrozařízení se odevzdávají do sběrného 
dvora, drobné spotřebiče lze odložit 
i do červených kontejnerů, které jsou rozmístěny 
po městě.  Do sběrného dvora mohou bezplatně 
odevzdávat elektrozařízení i  občané jiných obcí 
a podnikatelé.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Středisko Diakonie využilo v  červnu nabídku 
královédvorského výtvarníka Františka Kalenského, 
který nabídl svůj čas a  zkušenosti pro novou 
aktivitu, kterou využívají klienti našeho střediska. 
Každé úterý dopoledne vytvářejí senioři pod 
vedením pana Kalenského výtvarná díla pomocí 
různých výtvarných technik. Vznikl tak prostor 
pro novou, odborně vedenou aktivitu, při které 
mají její účastníci prostor pro seberealizaci. 
Vznikají při ní zajímavá díla, vyjadřující 
vzpomínky, představy či pocity seniorů. Zároveň 
se potvrzuje, že vysoký věk není pro tuto činnost 
překážkou. František Kalenský vede skupinu 
a  jednotlivce k  tvoření, při kterém účastníci 
získávají zážitek z tvorby vlastního díla. 
Za  novou aktivitu chceme panu Kalenskému 
vyjádřit touto cestou poděkování. Výtvarná díla 
jsou vystavena v  Diakonii a  veřejnost je může 
shlédnout například v  rámci Dne otevřených 
dveří dne 09. 10. 2012.  

Lenka Stádníková

Arteterapie v Diakonii rukou 
pana Kalenského

Na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů. Svět 
si tento den připomíná již od roku 1998. V rámci 
tohoto svátku se budou v  našem městě konat  
tyto akce:
• dne 30. září vystoupení pěveckého sboru ZUŠ 

Jana Hanuše z Prahy 6 v Domově pro seniory, 
Roháčova 2668 ,

• v  pondělí 8. října od  16:00 hodin Den 
otevřených dveří v Domově sv. Josefa, Žireč,

• v úterý 9. října Den otevřených dveří v Diakonii 
(nábřeží Benešovo vedle nákupního centra, 

• v úterý 2. října Den seniorů v Hankově domě 

Bc. Kateřina Pištorová

Mezinárodní den seniorů

Dne 13. září představila královská věnná města již 
potřinácté díla svých velkých a  potřetí i  malých 
umělců na  vernisážích ve  výstavních prostorách 
našeho města.
Ve  Staré radnici lze až do  7. října spatřit díla 
dospělých zástupců královských věnných měst, 
z  nichž někteří jsou ostřílení profesionálové, 
jiní měli jedinečnou příležitost vstoupit 
do  uměleckého světa díky volnému tématu. 
Dvůr Králové reprezentuje svými tapisériemi 
výtvarník a designer Daniel Václavík. 
Malí umělci měli vystavená velmi zajímavá díla 
v  nově upravené galerii Základní umělecké 
školy R. A. Dvorského. Hodnoceny zde byly 
kolektivní práce ZUŠ i kresby a malby jednotlivců. 
Děti z  naší ZUŠ získaly první místo za  soubor 
keramických děl inspirovaných Braunovými 
sochami, za malbu pak získala první místo Nikola 
Schreiberová a třetí místo Tereza Etrichová.

Galerie ZUŠ vznikla ve  foyer oddělením 
od chráněné únikové cesty, která byla přestavěna 
během prázdnin. Dodatečné stavební úpravy si 
vyžádala nutnost zajistit chráněnou únikovou 
cestu z  objektu. Původní projekt předpokládal 
vyústění únikové cesty do atria, které je součástí 
dvora - veřejného průchodu mezi náměstím 
TGM a  restaurací umístěnou na  sousedním 
pozemku. Sousedé změnili během výstavby 
názor a  požadovali změnu, i  když již hotové 
dílo bylo v souladu s pravomocným stavebním 
povolením. Město tak bylo z  důvodů zajištění 
kolaudace budovy před zahájením školního roku 
donuceno k výše popsané změně stavby. Nyní je 
úniková cesta vedena chodbou v přízemí přímo 
do prostranství náměstí a ZUŠ zkolaudována. 

Petra Zivrová
odbor ŠKS

VELCí I MALí uMěLCI z KRÁLOVSKýCh VěNNýCh MěST VE DVOřE
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700 Kč
Tolik stojí tento inzerát - modul 6. 
Je moc malý? Máme větší.
Je příliš drahý? Máme i levnější.
Více informací na: noviny@mudk.cz 
nebo tel.: 499 318 258, 734 178 517.

PRONÁjEM V AREÁLu 
NA SLOVANECh

• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2 /rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

V ýKuP KOVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

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

PROVOzOVNA: SLOVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

PO-PÁ: 7:00 – 16:00, SO: 8:00 – 12:00
TEL. 777 086 085, 777 082 083

STřEChA SOS
Opravy
- zatékání - plechování komínů 
- okapů - všech klempířských prvků
PROhLíDKA A OPRAVA IhNED!
Telefon: 603 217 922

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

Prodám byt 2+1 v OV, 63 m2 ve Dvoře Král. n. 
L., lokalita Strž, dům po celkové revitalizaci. 
Cena 880.000 Kč. 
Tel.: 605 747 989. 
RK NEVOLAT!

KOuPíM DůM, POPř. bYT ve  Dvoře 
Králové a okolí. Tel.: 724 299 588, 
e-mail: bardax@seznam.cz.

Provedeme povinnou kontrolu 
spalinové cesty komínu dle nařízení vlády
č. 91/2010Sb. včetně protokolu a měření 
úniku CO. Tel.: 603 217 922

 KuRzY ANGLICKÉhO jAzYKA
Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Martin Kučera
tel. 604971312
www.anglictina-kucera.cz

fITNESS CLub SLOVANY
POSILOVNA, SAUNA, 

PRODEJ DOPLŇKŮ STRAVY
SPINNING - IVETA TEL.: 606298318

bODY STYLING, TRAMPOLíNKY - DENISA 
TEL.:604152807

PROVOZOVNA: SLOVANY 3051
INfO SAuNA, POSILOVNA TEL.:777082083

WWW. S LOVAN Y. C ZDlouhodobý pronájem bytu 2+1 v přízemí 
za 3.000 Kč + ink., směr koupaliště. Telefon: 
736 407 169. NOVĚ OTEVŘENÁ 

GALANTERIE 
A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ

Palackého 112 (u kostela) 
po-pá: 8:30 – 12, 13-17, so: 9- 11

V ýPRODEj
10 - 50 %

KOjENECKý, DěTSKý TEXTIL, hRAČKY 
po-pá: 9-17 h, so: 9-11:30 h

NaDěti.cz – Rooseveltova ul.
(naproti Staré lékárně)

PODzIMNí SVOz NEbEzPEČNÉhO A DALŠíhO ODPADu 
Ve dnech 15.- 18. října 2012 pořádá město na svém 
území sběr nebezpečných odpadů, elektrozařízení, 
objemného odpadu, železného šrotu, textilu a obu-
vi. 
V rámci svozu proběhne humanitární sbírka tex-
tilu a dalších věcí. Při tomto mobilním svozu mů-
žete odevzdat i řádně zavázané čisté použité ob-
lečení, lůžkoviny ,prostěradla, záclony, látky (min. 
1m2), peří a  péřové či vatované přikrývky, spací 
pytle, obuv svázanou do párů, kabelky a hračky, 
jejichž svoz zajistí Diakonie Broumov. Vše je od-
váženo do Diakonie Broumov, kde se dále přetřídí 
na věci použitelné k humanitárním účelům (jsou 
předány dále do  výdejních středisek Diakonie 
pro sociálně potřebné občany nebo pro další so-
ciální organizace) a na věci neupotřebitelné k hu-
manitárním účelům (využití v  automobilovém 
a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek 
a úklidových hadrů). Svoz je určen pouze pro fy-
zické osoby.

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

PONDěLí 15.10.2012  ÚTERý 16.10.2012
15:30-15:50 Lipnice - u rozvodny*  15:30-15:50 Žireč - u býv. obchodu*
16:00-16:20 Bezručova - u restaurace  16:00-16:20 Žirecká Podstráň - trafo
16:30-16:50 Březinova x Dvořákova  16:30-16:50 Heydukova - u obchodu*
17:00-17:20 u prodejny Auto Říha*  17:00-17:20 Klazarova - polovina ulice*
17:30-17:50 Macharova - parkoviště*(u čp:1798)  17:30-17:50 Raisova x Sochorova*
18:00-18:20 Roháčova x Rokycanova  18:00-18:20 Raisova x Sylvárovská
18:30-18:50 E: Krásnohorské*  18:30-18:50 Slovany*
19:00-19:20 E: Krásnohorské x Do Lánů  19:00-19:20 Smetanova - býv: prodejna*
19:30-19:50 Roháčova - u prodejny nábytku*
STřEDA 17:10:2012  ČTVRTEK 18:10:2012
15:30-15:50 Zboží - Malibu*  15:30-15:50 Tyršova x Krkonošská
16:00-16:20 Žižkov*  16:00-16:20 Slunečná x Okružní*
16:30-16:50 Zborovská*  16:30-16:50 Čechova x Hlávkova*
17:00-17:20 sídliště Legionářská II*  17:00-17:20 Fibichova x Spoj: národů*
17:30-17:50 K: Světlé - u prodejny*  17:30-17:50 Máchova - u obchodu*
18:00-18:20 Slunečná - u školky*  18:00-18:20 Klicperova - u pekárny*
18:30-18:50 Libušina*  18:30-18:50 Spojených národů*
19:00-19:20 Preslova x Rooseveltova*  19:00-19:20 Verdek - u býv: obchodu*
19:30-19:50 Erbenova - před prodejnou*  19:30-19:50 Verdek - Podháj

* Zastávka je v blízkosti stanoviště kontejnerů pro papír, sklo a plasty.
Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 499 318 121 nebo e-mailem: sirkova.eva@mudk.cz.

Dvůr Králové nad Labem: 
• městské informační centrum 

na nám. TGM

• recepce městského úřadu

• domovní schránky dvorských 
občanů

DISTRIbuČNí MíSTA NOVIN 
KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

Máte-li zájeM o noviny i u vás, pište na: 
NOVINy@MuDK.CZ nebo volejte na 499 318 258.

Správní obce: 
• OÚ Mostek

• OÚ a obchod Jednoty 
v Třebihošti

• OÚ Bílá Třemešná

• OÚ Kuks

• OÚ Stanovice
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774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

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

byt 1+0 OV Dvůr Král.,15 m2,centrum,přízemí,sprch.kout,pro 1 os.  220.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,44 m2,nábřeží,zvýš.příz.,původní,okna na JZ  650.000 Kč
byt 1+1 OV Dvůr Král.,55 m2,lok.nábřeží,po rek.,pěkný,vč.kuchyně  699.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,62 m2,pěší zóna,k rek.,pavlač,supr cena  399.000 Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,ihned volný  490.000 Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,34 m2,podkroví,nová okna+topení,Česká čtvrť  490.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,27 m2,zvýš.příz.,po rekonstrukci,sprch.kout  620.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,51 m2,předěl.na 2+1,zděný,část.rek.,zahrada  730.000 Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,52 m2,prostorný,vč.nové kuchyně,dobrý st  350.000 Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,45 m2,volný,k nastěhování,nová elekřina,zahr.  350.000 Kč 
byt 1+1 OV Hostinné,37 m2,zvýš.příz.,centr.,cihla,dobrý st.,zahrada  550.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,68 m2,centrum,2p.,velký,nutná vnitřní rek.  599.000 Kč 
byt 2+kk OV Dvůr Král.,55 m2,okraj obce,výb.stav,vol.od října  4.000 Kč/mes.+ink.
byt 2+kk OV Dvůr Král.,63,5 m2zděný,novostavba,pod ZOO,2.p.  1,090.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,75 m2,velký,zděný,pod hřbitovem,garáž,1.p.  699.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,nadstandard,kompl.rek.,nutné vidět  1,190.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,88 m2,1p.,zděný,k vnitřní rek.,nová okna, lukr. 650.000 Kč
dr.byt 2+1 Úpice,60 m2,panel,kompl.rev.domu, výtah,centr.výb.stav  675.000 Kč 
byt 3+1 OV Úpice,64 m2,zd.,balkon-fčr.okno,centrum,sklep,dobrý st.  595.000 Kč
2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení  180.000 Kč 
rekr.dům se zahr.Lanžov,3+1,výb.stav,1113 m2,lze trvalé bydlet  1,800.000 Kč
rod.domek Dvůr Král.,1+1,1139 m2,5.květen,montovaný,zděné z.  850.000 Kč 
rod.dům Hořiněves,2+kk,275 m2,po vnitří rek.,lze půdní vestavba  1,600.000 Kč 
rod.dům Slotov,3+1,2543 m2,tr. DK-JA,vnitřní rek.,krásný výhled  1,700.000 Kč
rod.dům Habřina,kol. 2005,6+1,1457m2,garáž,lux.,doporučujeme  3,590.000 Kč 
rod.dům Komárov,4+1,1459 m2,dobrý stav,nová pergola,volné  1,090.000 Kč
rod.dům V.Vřešťov,4+1,2104 m2,obyt.část+stodola-nová střecha  1,190.000 Kč
rod.dům Dvůr Král.-Sylvárov,4+1,689 m2,u lesa,po kompl.rekonstr.  1,590.000 Kč
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  inf.v RK
st.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,supr místo,výhled,ÚP města,inf. RK  310 Kč/m2 
st.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,stavba CT, zákl.deska  150.000 Kč 
st.pozemek Trutnov-Bojiště,1506 m2,krásné slunné místo,lze stavět  765.000 Kč 
st.pozemek Huntířov,3160 m2,lze stavět,možné rozdělit,supr místo  220 Kč/m2 

pozemek Heřmanice-Slotov,2561 m2,louka,trasa DK-JA,i u Kuksu  65.000 Kč 
zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město,hory,el.ano,u lesa  100.000 Kč 
zděná chata Lanžov,1+kk,462 m2,k celoročnímu už.,výb.stav,u lesa  750.000 Kč 
usedlost Vidonice,4+kk,11 921 m2,stodola,chlév,zd.kolna+dílna  1,886.000 Kč 
poloroub.chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  790.000 Kč 
garáž Dvůr Králové,lok.za Penny u koupalište,22 m2,výb.stav,el.ano  84.000 Kč
garáž Dvůr Králové,5.květen,23 m2,výb.stav,el.ano,nová krytina  89.000 Kč
garáž Dvůr Králové,Strž, 22 m2,dobrý stav,el.ano,vyklápěcí vrata  75.000,-Kč

Vladimír but
Lipnice 69
544 01 Dvůr Králové n. L.
e-mail: v.but@centrum.cz
telefon: 604 119 197

Pokrývačské práce všeho druhu:
• oplechování, parapety, žlaby, svody...
• realizace plochých střech a bazénů z PVC fólií
• montáž a revize hromosvodů, výškové práce
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Řešení z minulého čísla NKR naleznete v článku vedle fotografie.
Výhercem z minulého čísla NKR je paní jana Ševčíková z Roháčovy ul. Gratulujeme!

NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V  srpnu 2012 se 
narodilo v  našem 
městě 6 občánků - 4 
chlapci a 2 děvčata. 

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V  měsíci srpnu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 16 lidí, z  toho bylo 8 dvorských občanů, 
4 muži a  4  ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Vážení soutěžící, 
těší mě, že luštitelé minulého kola byli doslova 
vidět po městě. Lidé s novinami a tužkou, pátrající 
po domech s erbem města, si dokonce docházeli 
pro radu až do zasedací místnosti paní starostky. 
Samozřejmě, že ani tam nápovědu nedostali. 
Řešení: znaky města byly vyfoceny na budovách 
patřících městu (někdy i v minulosti). 
Jednalo se o 2 znaky na budově radnice (tzn. znak 
1 a 3 na čp. 38), budově městských lázní (foto 2, 
čp. 400),na spořitelně na nám. TGM (znak č. 4, čp. 
3), na  bývalé tržnici- dnes budova známá pod 
názvem Strojtex (znak č. 5, čp. 101). Šestý znak je 
na stropě auly místního gymnázia. 
Děkuji všem soutěžícím za  snahu a  přeji hodně 
zdaru v kole novém. 

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

jubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v srpnu 13 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 
4 páry stříbrnou svatbu, 3 páry zlatou svatbu a 3 
páry diamantovou svatbu.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

uzAVřENÉ SŇATKY
V  měsíci srpnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Tomáš Janeček a Šárka Venzarová – 04.08.2012
Jan Pavelka a Lucie Dušánková – 04.08.2012
Jiří Hroch a Lenka Zábrodská – 18.08.2012
Jakub Říha a Pavlína Stříhavková – 18.08.2012
Tomáš Kopecký a  Sofia Damianidisová – 
18.08.2012
Jiří Rosík a Andrea Novotná – 25.08.2012
Martin Horák a Simona Paštiková – 25.08.2012

PODěKOVÁNí
V pondělí 03. 09. 2012 se poprvé otevřely dveře 
nové třídy v  mateřské škole Lipnice. Třída je 
vkusně a  účelně zařízena, dětský nábytek ladí 
s teplými barvami stěn, různé doplňky s dětskými 
motivy dotváří příjemnou atmosféru. Nám všem 
zaměstnaným rodičům se ulevilo, když naše 
děti byly přijaty do  školky. Děkuji tak radním 
a  zastupitelům města, kteří pružně reagovali 
na zvýšenou poptávku na umístění dětí v MŠ, ale 
hlavně vedení MŠ Drtinova – paní ředitelce Věře 
Havelkové a paním učitelkám v Lipnici za  to, že 
rekonstrukci budovy mateřské školy realizovali 
a zvládli.
Všem pracovnicím a dětem v Lipnici přeji, aby se 
jim ve školce líbilo a aby zde prožily hezký školní 
rok.

Za rodiče Bohumíra Horáková

Odpovědi na  otázku s  vyplněnou 
kolonkou jméno, příjmení, ulice 
vystřihněte a  vhoďte do  osudí 
v  městském informačním centru 
(MIC) na náměstí T. G. Masaryka. 
Tamtéž si může výherce vyzvednout 
zaslouženou cenu.

Losování výherce proběhne 
v MIC ve čtvrtek 19. října 2012.

V obci Kuks  uzavřeli sňatek tito snoubenci:
Martin Bartoš a Kateřina Karešová – 11.08.2012
Michal Enge a Kateřina Gardoňová – 18.08.2012

V obci Vítězná uzavřeli sňatek tito snoubenci:
David Gerych a Michaela Mannová – 25.08.2012
Jan Alex Voltr a Anežka Mistrová – 30.08.2012

V  obci zábřezí-řečice uzavřeli manželství tito 
snoubenci:
Oldřich Šenkýř a Pavlína Rejlová – 11.08.2012

Tyto údaje jsou zveřejněny na  základě 
souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Mezi novodobou populární aktivitu patří 
geocaching. Jedná se o  hledání ukrytých 
schránek (takzvaných keší) za pomoci GPS. Tato 
celosvětově rozšířená hra má svoje příznivce 
i zde ve Dvoře Králové, a tak se není čemu divit, 
že ve městě a jeho okolí je zhruba na 30 keší. 
Mezi nejnovější místní přírůstek patří od soboty 
22.09.2012 keš věnovaná znaku města. Tato 
keš vznikla na  základě soutěže v  Novinách 
královédvorské radnice č. 8/2012. Příznivce této 
hry provede po uveřejněných znacích v minulém 
čísle novin a  ještě několika dalších znacích 
v našem městě.
Více informací o geochachingu získáte na www.
geocaching.com, nebo www.geocaching.cz.

Martin Palaščak, DiS., odbor informatiky

Městský erb nově i na keši

Kde se nachází tyto 
stromy?
Další kolo soutěže je zaměřeno 
na  zajímavé stromy, které 
tvoří podobu města a  jeho 
okolí stejně jako domy. Na  první  fotografii je 
jeden z nejmohutnějších stromů nejen v našem 
městě, ale i  jeho okolí. Jedná se o  památný 
strom rostoucí nedaleko centra města za  nově 
zrekonstruovanou budovou. Na druhé fotografii 
je solitérně rostoucí strom, který se nachází 
v okrajové části města. Tento strom je mimořádně 
významný především svojí výškou a lze ho spatřit 
ze silnice směrem na  Žireč. V  případě obou 
stromů budou muset čtenáři napsat, kde se 
stromy nachází. U památného stromu si můžete 
dopomoci i  seznamem památných stromů, 
zpracovaném na internetových stánkách města, 
navíc jsou jeho iniciály umístěné na  destičce 
přímo na stromě. U obou stromů napište i jejich 
druh (postačí rodový název).

Bc. Milan Šimek, DiS., referent OŽP

z historie znaku
Znak města se snad vyvinul z pečeti. Městu byl 
udělen v roce 1398 králem Václavem IV. V kresbě 
i  v  barvách časem došlo k  různým odchylkám. 
Dne 17.listopadu 1886 byl potvrzením Zemského 
archivu Království českého znak prohlášen 
za  autentický. Jeho nejstarší vyobrazení je 
v kancionálu z r. 1577. 
Na znaku je vyobrazena na červeném štítě stojící 
stříbrná hradební zeď. Uprostřed ní je otevřená 
brána se zlatými vraty s černým kováním. Hradba 
vrcholí cimbuřím se šesti stínkami. Nad zdí 
vystupují dvě čtyřhranné stříbrné věže, každá 
s jedním polokruhově zaklenutým oknem. Věže 
vrcholí tmavě červenou valbovou střechou se 
zlatými makovicemi. Na  cimbuří mezi věžemi 
stojí vztyčený a  doprava obrácený stříbrný 
dvouocasý lev se zlatým jazykem, drápy a  bez 
koruny ( ta mu byla později doplněna, pak 
hvězda a zase koruna).

J. Tománková, muzeum
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NOVÉ KNIhY  
V KNIhOVNě

MALINA, JAROSLAV
MLuVíCí PRA-
hRNEC A jINÉ 
PRAPříběhY 
NAKL. CERM, 
2012
Knížka antropologa 
a  archeologa 
Jaroslava Maliny 
je určena dětem 
a  mládeži, ale také 
zájemcům o  antropologii, archeologii 
a prehistorii, kteří již odrostli školnímu věku 
a  hledají stručné, přístupné a  odborně 
fundované uvedení do dané problematiky. 
Nenásilnou formou vyprávěných 
„prapříběhů“ oživlých pravěkých předmětů 
se toto autorovi daří. Petr Modlitba svými 
ilustracemi navazuje na dílo malíře Zdeňka 
Buriana. Kniha podněcuje k  nejrůznějším 
praktickým činnostem. Čtenáře se nad 
knihou zmocní pokušení: dokázal bych 
také vyrobit kamenný sekáč? Dá se 
opravdu změkčit kost? Uměl bych z  jílu 
vymodelovat hrnec? Malinova kniha je tak 
zároveň návodem ke hře na pravěk.

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

Nový školní rok v gymnáziu STMELOVACí PObYT ŽÁKů 5.A A 5.b

Společné foto záků 5.A a 5.B ze stmelovacího pobytu v Podkrkonoší Foto: 

Školní rok 2012/13 zahájil v  aule gymnázia nový 
ředitel školy. Stal se jím PhDr.  Ing.  Petr Minář, 
Ph.D. et Ph.D., který řadu let působil jako odborný 
asistent na  Pedagogické fakultě a  později nově 
vzniklé Přírodovědecké fakultě dnešní univerzity 
Hradec Králové. 
Po více než 22 letech vystřídal ve funkci historicky 
nejdéle sloužícího ředitele královédvorského 
gymnázia Mgr.  Josefa Bělinu. Tomu jako 
důchodci zůstal jen malý úvazek zeměpisu.
Ředitel školy se představil všem studentům 
a  přivítal nové žáky prvního ročníku. Novou 
primu máme zcela naplněnou. Ze třiceti jejích 
žáků přišlo 19 ze ZŠ Schulzovy sady, pět ze 
ZŠ 5. května, po  jednom z  Podhartě, ze Strže 
a z Dubence. Dva žáci primy absolvovali základní 
školu v Jaroměři a jeden přišel ze zahraničí. Prima 
se již zúčastnila environmentálního kurzu, který 
probíhá tradičně na  Pecce a  slouží také jako 
seznamovací akce nově vzniklé třídy. 
Naplnit se nám však nepodařilo třídu 1.A 
čtyřletého studia, do  níž nastoupilo jen 24 
studentů – 14 ze spojené školy Schulzovy sady, 
3 přišli ze ZŠ 5. května, 2 z Mostku a po jednom 
z  Podhartě, Strže, Miletína, Chvalkovic 
a z Rudníku. 
V  uplynulém školním roce maturovalo na  naší 
škole 52 studentů, tři z  nich až v  podzimním 
termínu. K  nim se přidali dva maturanti, kteří 
z  jednoho profilového předmětu v  řádném 
termínu neuspěli. 
Po  zářijovém termínu lze konstatovat, že 
u  maturitní zkoušky všichni uspěli, 13 studentů 
prospělo s  vyznamenáním. Nikdo nemusel 
opakovat žádnou část společné (státní) části 
maturitní zkoušky. Studium na gymnáziu je sice 
náročnější, ale snadnější proplutí nástrahami 
současné maturitní zkoušky za to jistě stojí. 

RNDr. Vladimír Hušek

Ve dnech 13. a 14. září trávili první dny školy žáci 
5. tříd ZŠ Podharť v krásném prostředí Borovičky 
v  Podkrkonoší. Po  propršené středě a  noci 
na  čtvrtek jsme ani nedoufali v  krásné počasí, 
ale během čtvrtečního dopoledne se počasí 
umoudřilo a  my trávili téměř všechen volný 
čas v  přírodě, v  nedalekém lese s  nádhernou 
vyhlídkou na Sněžku a Černou horu, při projížďce 
na koni, návštěvě krásného gotického kostelíka, 
návštěvě na  statku s  domácími užitkovými 
zvířaty, na zahradě a sportovišti areálu.

Sportovní hry venku, ale i skupinové společenské 
hry v místnosti a hlavně možnost být spolu téměř 
dva dny nepřetržitě, to vše nás hodně sblížilo. 
Noví žáci našli své místo v  třídním kolektivu 
a  všichni v  tom momentě zapomněli, jaké mají 
označení na štítku své třídy, zda A či B. A to bylo 
cílem našeho pobytu. Jsme jedna velká parta 
kamarádů a těšíme se na další společné akce.

Mgr. Elena Lahučká
tř. uč.5.A  

Dne 5. září byla v  Národní knihovně v  Praze 
vyhodnocena letní fotosoutěž „Rozkvetlá 
knihovna“, do  které mohly jednotlivé knihovny 
zasílat floristické fotografie ze svých interiérů 
a zahrad. 
Porota složená ze zástupců Svazu knihovníků 
a  informačních pracovníků ČR, Společnosti pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu a Svazu květinářů 
a  floristů ČR vybrala celkem 20 vítězných 
knihoven, které získávají předplatné časopisu 

Zahrada – Park - Krajina. 
Městská knihovna Slavoj se svým „zeleným 
zákoutím” na  knihovním dvoře, kde se nachází 
letní internetová kavárna Slavoj, obsadila 
druhé místo. Přijďte se k nám podívat a vypít si 
v tomto příjemném prostředí dobrou kávu nebo 
kvalitní čaj Oxalis. Kavárna a čajovna je otevřena 
v pracovní dny kromě čtvrtka od 12 do 19 hodin.   

Mgr. Petra Vondroušová
ředitelka městské knihovny

ROzKVETLÁ KNIhOVNA SLAVOj
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CMYK STRÁNKA

Startovní pole Běhu naděje se skládalo především z malých i velkých školáků Foto: archiv DDM

Hned během prvního školního týdne, dne 6. září 
2012, uspořádal Dům dětí a  mládeže JEDNIČKA 
ve  spolupráci s  dalšími městskými organizacemi 
v pořadí již 5. ročník charitativní akce Běh naděje. 
Humanitární akci přišel oficiálně zahájit pan 
místostarosta Mgr.  Dušan Kubica a  všem 
přítomným popřál nejen dobré počasí a šťastné 
překonání trasy, ale také aby jim dlouho vydržel 
dobrý pocit z  vykonaného skutku. Pak už 
nic nebránilo tomu, abychom spolu s  dětmi 
odstartovali běh prvních účastníků. Postupně 
se na startu připravovali a zároveň do cíle blížili 
další a  další běžci – děti z  královédvorských 
mateřských škol, žáci základních škol, studenti 
střední školy a  gymnázia, pedagogický 
doprovod i veřejnost. 
V  cíli jsme všechny účastníky odměnili 
malou sladkostí a  drobným dárkem. Každý 
se mohl občerstvit, pro běžce byly zajištěny 
nápoje, na  jejichž financování se spolupodílel 
Velkoobchod Šebrle Cash & Carry, kterému 
tímto děkujeme. Malou pozornost a propagační 
materiály zajistila ZOO Dvůr Králové. 
Potěšila nás početná účast – celkem letos na trať 
vyběhlo 1583 účastníků! Neméně důležité je 
pak číslo 24  291 Kč, které představuje finanční 
částku, jež byla vybrána a  která v  plné výši 
poputuje na  výzkum rakoviny. O  konkrétním 
užití vybraných peněz z  minulých ročníků se 
můžete sami přesvědčit na  stránkách www.
behnadeje.cz. 
Velké poděkování patří nejen účastníkům 
běhu, ale také všem, kteří se na  akci podíleli. 

Děkujeme zejména ZŠ Schulzovy sady, městské 
policii, ZOO Dvůr Králové n. L, TJ Sokol, KČT 
Dvoráci, pracovnici městského informačního 
centra, hlídce Českého červeného kříže, 
Technickým službám Dvůr Králové, studentům 
SŠIS a našim dobrovolníkům. Poděkování patří 
též všem pedagogům, kteří na  Běh naděje 

dorazili i se svými žáky. 
Věříme a  doufáme, že se v  hojném počtu 
a za pěkného počasí setkáme také v příštím roce 
u 6. ročníku Běhu naděje.

Mgr. Iveta Hanušová
 ředitelka DDM Jednička

běh NADějE – POKRAČOVATEL běhu TERRYhO fOXE

Celkem 39 dětí a dospělých vyrazilo s Jedničkou 
na  týdenní pobyt na  azurovém pobřeží 
Francouzské riviéry s  podtitulem Velká filmová 
loupež. Nezapomenutelnými zážitky se jistě 
stalo koupání v průzračně čirém moři a nádherná 
oblázková pláž, výlet do filmového města Cannes 
nebo návštěva vodního světa Marinelandu. 
Vystoupení kosatek, delfínů a  lachtanů všem 
bohatě vynahradilo i dvoudenní nepřízeň počasí. 
Děti po celou dobu pobytu pátraly po ztracených 
filmových postavách, hrály hry, soutěžily 
a  vytvářely si krásné výrobky (svícny, obaly 
na  knihy, tužkovníky, náušnice, tašky apod.). 
Čekalo je tak setkání se Spidermanem, Kung-Fu 
pandou, Šmouly, Hello Kitty, Mickey Mousem, 
medvídkem PÚ, hrdiny z  animovaných filmů 
Toy story, Auta nebo Madagaskar. Rodiče i  děti 
vytvořili krásnou atmosféru pobytu, za  kterou 
jim všem moc děkujeme a těšíme se... Zase příště!

Iveta Hanušová
ředitelka DDM Jednička

Velká filmová loupež 
na francouzské riviéře

V sobotu 25. srpna se uskutečnila v zámeckém parku 
a ve školní budově v Žirči již 56. výstava drobného 
zvířectva, pořádaná ZO Českého svazu chovatelů 
v Žirči a zároveň již 61. výstava kaktusů a sukulentů 
uspořádaná Klubem kaktusářů ve  Dvoře Králové 
n. L. Obě organizace spolupracují již od roku 1969 
a jejich spolupráce je velice úspěšná. 

Počty a druhy vystavených zvířat
Na  výstavě ŽIREČ 2012 se prezentovalo 80 
vystavovatelů králíků, drůbeže hrabavé i  vodní, 
holubů a  exotů. Dále potom 27 vystavovatelů 
morčat a 8 vystavovatelů kaktusů a sukulentů. 
Bylo vystaveno a zčásti k prodeji nabídnuto 293 
králíků ve  52 plemenech a  barevných rázech, 
81 voliér – 250 ks hrabavé drůbeže 33 plemen 
a barevných rázů, 31 voliér – 40 ks vodní drůbeže, 
27 voliér – 105 ks holubů ve  21 plemenech 
a  barevných rázech, 31 exotů a  v  nové, velmi 
úspěšné expozici morčat od  27 vystavovatelů 
86 morčat. Dvanáct dvorských kaktusářů 

vystavovalo a k prodeji nabízelo svoje výpěstky 
v 7 výstavních stáncích. 
Dobře oceněná zvířata obdržela 12 pohárů, 
48 čestných cen a v expozici morčat 16 pohárů 
a čestných cen. 

Výsledky
Z  naší organizace v  tradičních expozicích 
byl nejúspěšnějším vystavovatelem Václav 
Brdička, který získal pohár Vítěz výstavy a pohár 
za  nejlepší kmen v  expozici vodní drůbeže 
a k tomu ještě 2 čestné ceny. Dalšími oceněnými 
z naší ZO byli předseda ZO Jiří Baier, který získal 
pohár za  nejlepšího králíka výstavy, Malák Jiří, 
který získal pohár Vítězný kmen v  expozici 
hrabavé drůbeže a  Černý Ladislav, který získal 
3 čestné ceny, z  toho jednu v  expozici vodní 
drůbeže a 2 v expozici holubů. 

Družební organizace
Výstavu navštívila delegace z družební organizace 
ze Slovenska ze Senice v  čele s  předsedou 

VýSTAVA DRObNÉhO zVířECTVA ŽIREČ 2012
Milanem Mičou. ZO ČSCH Žireč s  nimi udržuje 
již od roku 1977 družební styky prostřednictvím 
vzájemných návštěv na výstavách v Senici a u nás 
v  Žirči. Velice nás mrzelo, že na  naši výstavu 
nemohli přijet chovatelé z Německa, z družební 
organizace ve Wechmaru a Gintherslebenu. 

Návštěvnost
Zvýšeným úsilím, především v  propagaci naší 
výstavy, se nám v  letošním roce podařilo zvýšit 
počet návštěvníků na 3 143. Velice rádi bychom 
poděkovali městu Dvůr Králové n. L., které nám 
v grantové politice přispělo k úhradě nemalých 
nákladů spojených s  výstavou, rovněž všem 
inzerentům v  našem výstavním katalogu 
a  samozřejmě i  návštěvníkům, kteří se v  tomto 
roce na výstavu v tak hojném počtu přišli podívat. 

Zdeněk Franc, jednatel ZO ČSCH Žireč

Vítězní představitelé družební organizace ze Senice na Slovensku se získanými poháry a čestnými cenami   
 Foto:  archiv O ČSCH Žireč
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SOKOLŠTí ATLETI  VSTOuPILI DO DRuhÉ ČÁSTI zÁVODNí SEzóNY
Příprava členů atletického oddílu na  závodní 
druhou polovinu roku začala již v  srpnu, když 
děti absolvovaly atletické tréninky jako součást 
sportovního soustředění všestrannosti. 
Dopolední atletický trénink obsahoval kromě 
tradičních atletických disciplín také plnění 
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV). Odpoledne a večery jsme na soustředění 
věnovali gymnastice a plavání. 
V  posledním prázdninovém týdnu vyvrcholil 
trénink členů atletických závodních družstev 
přeborem České obce sokolské v  atletickém 
čtyřboji žactva a  přípravek v  Nové Pace. 
Královédvorským závodníkům se podařilo získat 
dvě individuální medaile -  Jana Holubcová 
vyhrála kategorii mladších žákyň a  stala se 
přebornicí ČOS,  Jakub Mikyska vybojoval 
v  kategorii přípravek bronzovou medaili. 
Družstvo mladších žákyň ve složení J. Holubcová, 
J. Hynková, E. Špatenková a  M. Fišerová získalo 
stříbrné medaile stejně jako družstvo přípravky 
žáků ve  složení J. Mikyska, D. Hojný a  J. Grus.
Družstva přípravky žákyň a  mladších žáků 
skončila na 4. místě.
V  září se činnost sokolského atletického oddílu 
rozjela naplno. Hned v  prvním týdnu proběhla 
3. kola krajských přeborů mladšího žactva, 
přípravek a staršího žactva.
Po  těchto kolech jsou mladší žákyně Sokola DK 
na druhém místě za TJ Dvůr Králové se stejným 
počtem hlavních bodů, mladší žáci na  pátém 
místě a obě družstva přípravek na třetích místech. 
Družstva staršího žactva již ukončila svou soutěž. 
Žákyně skončily na třetím a žáci na čtvrtém místě. 
Stříbrnou medaili se podařilo vybojovat Matějovi 
Šturmovi za  běh na  800 m a  bronzové medaile 
získaly Jana Hynková za  100 m překážek a  V. 
Godárová v hodu kladivem.

Sedm závodnic Sokola se zúčastnilo Evropských 
atletických her v  Brně, které proběhly za  účasti 
950 závodníků ze 12 států Evropy. Tento mítink je 
považován za neoficiální mistrovství Evropy dětí 
od 11 do 15 let a také letos zde byly k vidění skvělé 
výkony. Naším největším úspěchem se letos stalo 
6. místo Vanessy Godárové ve vrhu koulí a postup 
Evy Špatenkové v hodu oštěpem.
Pět závodníků Sokola Dvůr Králové bylo 
nominováno do  výběru kraje k  mezikrajovému 
utkání mladšího žactva. Do  krajského družstva 
se dostali J. Hynková, I. Berkyová, V. Hojný, F. 
Šturm a J. Holubcová, která se závodu nemohla 

zúčastnit. Nyní čekají závodníky závěrečná kola 
krajských přeborů, krajské přebory ve vícebojích 
jednotlivců a  župní přebor v  přespolním 
běhu. Žák Jakub Mikyska bude navíc bojovat 
v  Praze ve  finále OVOV, kam postoupil mezi 
jedenáctiletými z  prvního místa v  republice 
ziskem diamantového odznaku zdatnosti a bude 
reprezentovat školu Schulzovy sady.
Činnost atletického oddílu může probíhat nejen 
díky obětavé práci cvičitelů a  trenérů, ale také 
díky podpoře města Dvůr Králové n. L., za kterou 
velmi děkujeme!

P. Špatenková, Sokol Dvůr Králové n. L.

O  víkendu 8. - 9. září hostil Nový Svět ve  Dvoře 
Králové nad Labem 5. ročník závodu Otevřené 
mistrovství východních Čech v  agility. Závody pod 
taktovkou Agility Pod Zvičinou a KK Nový Svět Dvůr 
Králové nad Labem proběhly na  tratích rozhodčí 
Lenky Pánkové.
Na běhavých a techniku prověřujících parkurech 
poměřilo svou výkonnost 90 týmů ze všech koutů 
republiky. Pořadatelům dělali závodníci radost 
nejen svojí připraveností a  dobrou náladou, ale 
i fair play přístupem. Také několik psích veteránů 
na tratích ukázalo, že je agility pořád baví a umí 
to pěkně rozbalit.
Výsledky jednotlivých běhů spolu s fotografiemi 
najdete na  internetových stránkách www.sweb.
cz/osasnoopy a www.novy-svet.ic.cz. Za zmínku 
však jistě stojí jména vítězných týmů jednotlivých 
kategorií. Kategorie S a M ovládla Jana Zemková 
se svými šeltiemi Cedrikem z Dřevěné chaloupky 
(Riči) a No Comment z Ďáblovy studánky (Monty). 
V  kategorii L zvítězila Veronika Chadimová se 
svojí border kolií Viki. Vítězům gratulujeme.
Poděkování na závěr patří všem účastníkům, bez 
kterých by se nic nedělo, rozhodčí Lence Pánkové 
za  tratě, které byly výzvou, všem pomocníkům, 
kteří se starali o  hladký průběh závodů, 
a  v  neposlední řadě sponzorům, díky kterým si 
mohli vítězové odnést hodnotné a  potěšující 
ceny. 

za pořadatele Daniela Hoblová

Otevřené mistrovství východ-
ních Čech v agility

Královédvorské sokolky na Evropských atletických hrách Foto: P. Špatenková

Příjemné sluneční počasí letošního babího léta 
přivítalo v  sobotu 15. října více než 60 sportovců 
a  jejich fanoušků na  tradičním volejbalovém 
turnaji u  Tramvaje. Ne každý Královédvorák asi 
ví, že tento jediný amatérský turnaj v odbíjené pro 
neregistrované hráče se letos konal již po osmnácté. 
Deset týmů ze Dvora Králové, ale i  ze Zboží, 
Žacléře či Trutnova změřilo své síly na této akci, 
která je vyvrcholením a uzavřením venkovní herní 
sezóny. Pomyslnou zlatou medaili vybojovalo 
družstvo ze Zboží. Domácí Tramvajáci pak 
obsadili 6. místo, což je vzhledem k  nejvyššímu 

věkovému průměru jejich hráčů obdivuhodný 
výsledek.
Areál u  tramvaje je jediným volně přístupným 
sportovištěm v  našem městě s  kurtem pro 
tenis, kurtem pro šestkový volejbal, hřištěm pro 
beach volejbal a asfaltovou plochou. Týdně se tu 
prostřídá na  5 volejbalových družstev, denně je 
využíván nohejbalový dvorec a volno nebývá ani 
na tenisovém kurtu. Na hřišti pro plážový volejbal 
se za  příznivého počasí střídají desítky hráčů 
od odpoledních hodin až do západu slunce.

Veronika Tomková

PODhARťSKÁ TRAMVAj STÁLE jEDE
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Na konci září navštívili Dvůr Králové zástupci spřátelených měst z Itálie a Francie v rámci 
spolupráce zvané „žumeláž“. Celý víkend byl pro ně připraven bohatý program včetně 
nedělního rautu v aule SŠIS.  Foto: Z. Čermák

Divadelní sezona 2012-2013 začala komedií Zločin v posázavském pacifiku, kde v hlav-
ních rolích hráli A. Polívková a B. Klepl Foto: K. Sekyrková

Oslavy 80 let aeroklubu Dvůr Králové nad Labem navštívilo během dvou dnů přes 3000 
návštěvníků. K vidění nebyla jen klasická letadla, ale také modely, z nichž některé patří 
ke světovým unikátům. Foto: K. Sekyrková

Návštěva pana Antonína Panenky v JuTĚ. Zleva: Miloš Jon - prodejce , Antonín Panen-
ka , prezident klubu Ladislav Valášek, generální ředitel ing. Jiří Hlavatý , ředitel závodu 
ing. Jiří Buda. Více informací na str. 4. Foto: archiv JuTA

Vedení města spolu se zástupci MŠ Drtinova a odboru ŠKS na prohlídce nových prostr MŠ-
Lipnice (více info na str. 3).  Foto: K. Pištorová

Vernisáž výstavy děl dětí ze základních uměleckých škol královských věnných měst 
v galerii ZuŠ R. A. Dvorského(více informací o výstavě na str. 4) Foto: K. Sekyrková

Na dopravním hřišti v Podharti se v sobotu 22. září konaly závody šlapacích autíček pro 
děti i dospělé. Součástí byly i další atrakce včetně skákacího hradu, trampoliny, předvádě-
cích akcí místních firem a dobrého občerstvení. Foto: K. Sekyrková

V neděli 23.09.2012 se v kostele sv. Jana Křtitele konal koncert s premiérou skladby 
„Sub tuum praesidium“ profesorky pražské AMu Ivany Loudové (v bílém).. Premiéru 
provedl Královédvorský chrámový sbor řízený Vítem Havlíčkem.  Foto: L. Tureček


