
Proč referendum?
Rozhodnutí přijaté v referendu jsou oprávněni 
změnit opět pouze občané, a  to svým 
rozhodnutím v  dalším referendu. O  téže 
otázce lze konat místní referendum nejdříve 
po  uplynutí 24 měsíců. Minimálně do  té 
doby trvá povinnost orgánů města výsledek 
referenda respektovat.

Proč rozhodujeme o něčem, co už je 
rozhodnuté?
Vedení města a  jistě i  občané mají v  živé 
paměti nedávné spory ohledně provozování 
vodovodů a  kanalizací. Město nemělo 
v  rukou právní nástroje k  ovlivnění činnosti 
minulého provozovatele a  nemohlo samo 
rozhodnout a  ovlivnit nakládání se svým 
majetkem. Přestože je již nyní celá záležitost 
uzavřena a  situace se stabilizovala, je dle 
názoru vedení města potřebné tyto věci 
ošetřit do budoucna a souhlasným vyjádřením 
občanů v  referendu zavázat budoucí orgány 
města k  tomu, aby strategický majetek 
tzv. nepustily ze svých rukou. Teoreticky 
je totiž  v  budoucnu možné, že 4 radní 
mohou opět pronajmout tento strategický  
majetek soukromému provozovateli nebo  
11 zastupitelů tento strategický majetek může 
prodat, pakliže nebudou zavázáni výsledkem 
referenda. 
Co se týče otázky hracích automatů, stávající 
zastupitelé si uvědomují velké sociální 
následky závislosti zvané gamblerství, které 
se na  rozdíl od  příjmu města nedají vyčíslit. 
Je třeba především předcházet sociálním 
problémům občanů, které na  sebe váže mj. 
hraní na  automatech. Vzniklé následky, jako 
je ztráta bydlení, zaměstnání, rozpad rodiny, 
dluhy, exekuce, stojí společnost více než 
samotná prevence.  
Proto v našem městě platí od 01.10.2011 místní 
vyhláška o  zákazu provozování výherních 
hracích přístrojů. Stávající herny fungují ještě 
na základě povolení Ministerstva financí, které 
provozovatelům aktuálně tato povolení ruší. 
Proto v  posledních měsících velmi zesílil tlak 
provozovatelů na  zrušení, případně úpravu 
stávající vyhlášky. Vzhledem k  tomuto tlaku 
jsme se rozhodli využít možnosti vyjádření 
obyvatel města v referendu, které bude pro 
zastupitele závazné.
Otázka se netýká provozu sázkařských terminálů.
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ukončení rekonstrukce 
komunikace v ulici hradecká

Ve dvoře Králové nad Labem 
se jednalo o pokračování 
Labské cyklostezky 
Města na  Labi spojí své síly a  chtějí 
navázat na  novou cyklostezku z  Hradce 
Králové do  Kuksu. Ve  Dvoře Králové 
nad Labem o  tom jednali představitelé 
jednotlivých měst společně se zástupci 
Královéhradeckého kraje. Výchozím 
dokumentem je krajským zastupitelstvem 
schválená „cyklostrategie“. Účastníci 
diskuse se domluvili na  společném 
postupu i financování projektové přípravy 
a přivítali aktivní přístup kraje. 
V  Hradci Králové dne 17.–18. září proběhla 
konference o  ”Cestování pro všechny”. 
Účastníci byli seznámeni se stavem 
současného stavu Labské cyklotrasy 
z  Hradce Králové do  Špindlerova Mlýna. 
Stav příprav spadající do kompetence naše 
města podrobně představil místostarosta 
Jan Bém.  

Mgr. Dušan Kubica, místostarosta

Kolik stojí toto referendum 
městskou kasu?
Náklady byly předběžně vyčísleny na  částku 
600.000 Kč, tedy 0,25 % městského rozpočtu, 
z toho až 200.000 Kč na kampaň. 
Kampaň a  propagace místního referenda je 
důležitá. K  takto důležitým věcem by mělo mít 
možnost vyjádřit se co nejvíce občanů našeho 
města. 

Co by znamenal výsledek Ne 
ve vyhlášeném místním referendu?
V  případě, že občané řeknou v  referendu ne, 
bude nadále u  otázky týkající se výherních 
hracích automatů platit stávající vyhláška. 
Ovšem otevírá se možnost tuto vyhlášku 
upravovat. Proto je tato otázka součástí místního 
referenda.
Podobné je to i  u  otázky týkající se 
vodohospodářské infrastruktury. Otázka je 
položena tak, že zamítavý výsledek nebude 
mít žádné důsledky na  současný stav. Ovšem 
do  budoucna by se tím otevřela možnost 
prodeje nebo pronájmu vodohospodářské 
infrastruktury.
Seznam hlasovacích místností najdete na str. 8.

HLASOVACÍ LÍSTEK 
pro místní referendum
města Dvůr Králové nad Labem 

konané ve dnech 25. a 26. října 2013

1. Souhlasíte s � m, aby provozování výherních hracích přístrojů 
a interak� vních videoloterijních terminálů vymezených 
zákonem o loteriích a jiných podobných hrách na území 
města Dvůr Králové nad Labem bylo zcela zakázáno?

Odpověď označte křížkem do rámečku.

2. Souhlasíte s � m, aby vodovodní a kanalizační síť města Dvůr 
Králové nad Labem zůstala v majetku města Dvůr Králové 
nad Labem a byla nadále provozována výhradně společnos�  
se 100% majetkovým podílem města Dvůr Králové nad 
Labem?

Odpověď označte křížkem do rámečku.

ANO NE

ANO NE

Vydává
město  

Dvůr Králové nad Labem 
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KR ÁLOVÉdVORSKÉ

S  více jak 2týdenním předstihem byla 
dokončena oprava komunikace v  ulici 
Hradecká, kterou od 5. srpna 2013 prováděla 
firma COLAS CZ, a.s. Tato akce byla 
financována z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje a celkové náklady dosáhly částky cca  
5 mil. Kč bez DPH. 
V rámci opravy komunikace Hradecká firma 
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 
nad Labem vyměnila 168 m vodovodu 
za tvárnou litinu DN 80 a přepojila stávající 
domovní přípojky.  Oprava vodovodního 
řadu začala v  křižovatce ul. Hradecká 
a Husitská a byla ukončena v místech areálu 
SÚS, kde byl osazen nový nadzemní hydrant. 
Celkové náklady na  tyto práce činily cca 
1.300.000 Kč vč. DPH.

J. Sedláček, J. Valentová
odbory MěÚ
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POdzIMNí SČíTÁNí CYKLISTů Ve MěSTě

Turistický průvodce pro rodiny 
s dětmi

Město platí ČOV dostatečně velkou částku
Dne 2. září 2013 vynesl okresní soud v  Trutnově 
první konkrétní rozsudek, který téměř po  osmi 
letech konstatuje, že problémy spojené s čištěním 
odpadních vod ve  Dvoře Králové nad Labem 
byly uměle vyvolány neoprávněnými požadavky 
ze strany vedení čistírny odpadních vod (ČOV).  
Rozsudek upravuje vzájemné vztahy města, 
jako vlastníka vodovodní a  kanalizační sítě, 
a  společnosti EVORADO IMPORT, a. s., jako 
vlastníka čistírny odpadních vod.  
Cena za  čištění odpadních vod, kterou město 
platí provozovateli ČOV od roku 2007, je podle 
nového rozsudku soudu dostatečná.
Rozsudek okresního soudu v  Trutnově z  2. září 
2013 určuje práva a  povinnosti technického 
charakteru, které by měly zajistit řádné fungování 
ČOV a  do  budoucna např. zabránit nátlakové 
akci jakou bylo přerušení čištění odpadních vod 
v únoru roku 2012. Dále se narovnávají zejména 
právní vztahy ekonomického charakteru. 

V  úterý 10. září proběhlo ve  Dvoře Králové druhé 
sčítání cyklistů. Rozsáhlý dopravní průzkum 
probíhal již od  5:30 hod. na  17 stanovištích a  jeho 
cílem bylo zmapovat dopravní cyklistiku ve  městě. 
Prázdninový průzkum, který proběhl v  sobotu  
20. července byl zaměřený na cyklistiku rekreační.  
Sčítání probíhalo ve  2 časových úsecích – ranní 
skončilo v  8:30 hod., odpolední úsek začínal 
již ve  12:00 hod a  byl plánován do  17:00 hod. 
Kvůli vytrvalému dešti však musel být přerušen 
již v  15:30 hod. „I  tak se nám podařilo zachytit 
odpolední špičkovou hodinu, která na  většině 
stanovištích nastala mezi 14. a  15. hod.,“ říká 
Zbyněk Sperat, který zpracovává pro město studii 

rozvoje infrastruktury pro cyklisty. Následně 
budou všechna zjištěná data přepočtena 
na  celodenní intenzity cyklistů a  vyhodnocena 
v rámci celého města. 
„Stejně jako při prázdninovém sčítání, i  v  úterý 
bylo nejvíce cyklistů zjištěno na  okružní 
křižovatce na  Denisově náměstí, po  přepočtení 
na  celodenní intenzity konkrétně 1645 cyklistů 
za  24 hodin (o  prázdninách to bylo 1531). Mezi 
významné dopravní uzly, kde bylo zjištěno více 
než 1000 cyklistických pohybů za  den, patří 
i okolí lávky přes Labe mezi Benešovým nábřežím 
a  Eklovou ulicí a  křižovatka Husova – nábřeží J. 
Wolkera. V Eklově ulici jsme sčítali nejen cyklisty 
podle různých způsobů jízdy, ale i  chodce 

a  motorová vozidla. Rád bych touto cestou 
také poděkoval studentům královédvorského 
gymnázia, kteří sčítání prováděli. Zejména 
chladné ranní hodiny nebyly pro sčítače moc 
příjemné,“ doplnil Sperat. 
Nejzatíženějším profilem z  pohledu pohybu 
cyklistů je most J. Opletala, kde bylo vypočteno 
1176 cyklistů za  24 hodin v  obou směrech. To 
je překvapivě téměř 23 % z  celkové dopravní 
zátěže, kterou v  tomto úseku uvádí celostátní 
sčítání dopravy provedené v  roce 2010. Další 
klíčové profily z  pohledu pohybu cyklistů 
jsou Husova ulice, most J. Palacha a  Benešovo 
nábřeží. 

„Sčítání cyklistické dopravy bude po  svém 
vyhodnocení tvořit základní podklad pro návrh 
opatření pro cyklisty na  území města.“ uzavřel 
Sperat.  
Jedním z  dalších kroků uplatnění vzniklého 
cyklogenerelu byl  vstup našeho města 
do  Asociace měst pro cyklisty. Cílem Asociace 
je prosazování nového pohledu na  dopravu 
v  našich městech prostřednictvím výměny 
zkušeností s  řešením konkrétních problémů, 
hledáním dobrých příkladů v zahraničí, výchovy 
odborníků na  dopravu, změn legislativních 
předpisů a aktivit motivující obyvatele ke změně 
dopravního chování.

Jan Sedláček, vedoucí ODP

dvůr Králové nad Labem má 
nový územní plán
Na  zasedání zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem byl dne 5. září 2013 vydán 
nový územní plán, a  to ve  formě opatření 
obecné povahy (tzn. s  konkrétně vymezeným 
předmětem a  s  obecně určenými adresáty). 
Završil se tak několikaletý pořizovací proces, 
během kterého bylo shromážděno více než 
200 záměrů od  fyzických nebo právnických 
osob a  následně byla uplatněna necelá stovka 
námitek a  připomínek. Přestože nebylo možné 
kladně vypořádat všechny podněty, bylo 
vyhověno nebo částečně vyhověno většině 
z  nich. Některé zájmy na  využití území budou 
moci být uplatněny v budoucnu. 
Územní plán je koncepční územně plánovací 
dokumentace, která reguluje možné využití 
celého území města. Nabytím účinnosti této 
nové dokumentace pozbyl platnosti předchozí 
Územní plán města Dvůr Králové nad Labem. 
Územní plán je zpracován v  digitální podobě, 
proto je možné do něho nahlédnout i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a to na městském 
webu www.dvurkralove.cz – Radnice (modrá 
složka) – Aktuálně (v levém menu první položka) 
–  Výstavba a územní plánování. 

Ing. Martin Rudolf, vedoucí  odboru VÚP

Chceme vás tímto způsobem informovat 
o průběhu prací, které byly provedeny  během  
letošních letních měsíců firmami  KP – Realizace 
Střech, s. r. o., Žireč a  Atelier Kašpar, s. r. o., 
Mostek. Autorský dozor nad dílem vykonává 
Ing.  Miloš Kudrnovský. Jak jsme vás již 
informovali, byla v  letošním roce zahájena 
obnova vnějšího pláště této historické budovy.  
První etapa obnovy je zaměřena na  opravu 
nefunkčního zaatikového žlabu východního 
křídla, při které bylo nutno vyměnit i poškozené 
části konstrukce krovu střechy.  V průběhu této 
etapy je realizováno i  restaurování horní partie 
štukové výzdoby severního i východního křídla 
budovy.  Části této výzdob byly již v havarijním 
stavu.  Zděné atiky budou po  opravě osazeny 
kopiemi původní sochařské výzdoby, které byly 
v  minulých měsících odborně vyrobeny.  Práce 
na první etapě by měly být ukončeny nejpozději 
do 31. října 2013. V některých z dalších čísel Novin 
královédvorské radnice budete Ing.  Milošem 
Kudrnovským seznámeni se zajímavou historií 
budovy gymnázia i s některými detaily obnovy 
tohoto historického objektu. 

Ing. Jan Fíla, odbor RIM

Průběh opravy fasády  
na gymnáziu

Z  kalkulace, stanovené soudem na  základě 
odborných posudků soudních znalců, vyplývá, 
že cena vody, kterou město platí od  roku 2007, 
je naprosto dostačující a  pokrývá oprávněné 
náklady na zajištění provozu ČOV. 
Cena za  čištění odpadních vod přitékajících 
veřejnou kanalizační sítí ve  Dvoře Králové 
na  Společnou čistírnu odpadních vod ve  Dvoře 
Králové za období od 01.01.2014 do 31.12.2017 dle 
rozsudku činí 15,2 mil. Kč bez DPH / rok. 
Město platí již od  roku 2005 ročně vyšší částku 
než byla stanovena rozsudkem. K  přeplatku 
za  čištění odpadních vod za  roky 2005 a  2006 
ve výši cca 23 mil. Kč tak přibyl další nárok města 
na přeplatek za roky 2007–2012 ve výši 23 mil. Kč. 
Ani jeden z těchto nároků se však zatím nestal 
pravomocný. S  rozsudkem v  plném znění se 
můžete seznámit na webových stránkách města.

Mgr. Alena Petirová
právní oddělení MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Letní sčítání cyklistů bylo zaměřeno na rekreační cyklistiku - počasí tehdy přálo sčítačům i cyklistům po celý den

V městském informačním centru (MIC) je k vy-
zvednutí leták, který provede Královédvorskem 
rodinu s dětmi. Leták je zpracován hravou for-
mou v podobě 5denního průvodce. Za správně 
vyluštěný kvíz v  letáku mají děti slíbenou ma-
lou odměnou v MIC.



strana 3

Noviny královédvorské radniceNKR č. 9 / 2013

TeChNICKÉ SLuŽbY INfORMuJí
V  měsíci září bylo na  úseku 
údržby komunikací opraveno 
odvodnění komunikace 
ve  spojovací uličce mezi ul. 
Nedbalova a  Nová Tyršova. 
Proběhly přípravné práce 
před osazením mostu přes 
Hartský potok u  Kauflandu, rozebrala se zde 
dočasná dřevěná lávka, došlo k  terénním 
úpravám a realizaci nájezdů a instalaci svislého 
dopravního značení. Uskutečnila se oprava 
několika nezpevněných komunikací, a  to 
na parkovišti u panelového domu v ul. Erbenova 
a u garáží v ul. Rokycanova. V ulicích Na Vyhlídce, 
Žirecká a v Lipnici-Zaháji jsme provedli úpravu 
krajnic asfaltovým recyklátem.
Opravy chodníků byly provedeny v  ulicích 
Legionářská, Tylova (u  knihovny), E. Zbroje 
a  Zborovská, součástí čehož byla v  této ulici 
také oprava dešťové vpusti. Ve  Zborovské 
ulici bylo opraveno taktéž kontejnerové stání. 
Čištění příkopů a  odvodnění komunikací si 
vyžádala ulice Nádražní pěšina.
Ze zářijových oprav městského mobiliáře 
můžeme jmenovat přípravné práce a  výrobu 
zábradlí v  ul. Husova, opravy po  poškození 
a  vandalismu na  dopravních značkách 
a  mobiliáři v  ulici nábřeží J. Wolkera a  Valové 
uličce. Pokračovalo se v  pracích na  opravě 

plotu v ul. Jiráskova, ve Strži, kde se také natíraly 
lavičky, stejně jako na  dětském hřišti Berlínek 
a Nad Parkem. Ve Strži jsme dále provedli opravu 
lávky přes Labe. V  celém městě jsme se pustili 
do mytí dopravních zrcadel.
Čištění, úklid města a údržba zeleně probíhá dle 
plánů. Kromě sekání, které v  září tvořilo, ještě 
stále hlavní náplň tohoto střediska se upravovaly 
keře mimo jiné v  ul. Alešova, Březová, Lipová, 
spolu se stromy v  ul. Krkonošská, Čechova 
a  Nedbalova, tvarování živých plotů probíhalo 
v  ul. Zborovská a  Příčná a  průjezdný profil se 
obnovoval v ul. V Lukách. Rozpis našich denních 
akcí můžete sledovat nově od  října na  našich 
webových stránkách.
Veřejné bruslení
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.
Neděle  6. 10. 16:00–17:30 hod.
Sobota  12. 10. 14:00–15:30 hod.
Neděle  13. 10. 14:00–15:30 hod.
Sobota  19. 10. 14:00–15:30 hod.
Neděle  20. 10. 14:00–15:30 hod.
Sobota  26. 10. 14:00–15:30 hod.
Neděle  27. 10. 14:00–15:30 hod.

Ing. Miroslav Petrů, ředitel TSm
www.tsdvur.cz

Vzhledem k velmi špatnému stavu mostu přes 
Hartský potok u  Kauflandu byla tato spojka 
na Hrubá luka na jaře tohoto roku pro veškerou 
dopravu uzavřena. Pro pěší došlo k  provizorní 
opravě mostu pomocí dřevěné konstrukce. 
V  souvislosti s  rekonstrukcí ulice Hradecká 
bylo však nutné zajistit dopravní dostupnost 
lokality „Žižkov“. Nefunkční most z  tohoto 
důvodu nahradil provizorně most vhodný i pro 
motorovou dopravu. Toto mostní provizorium 
zde bude ponecháno i  po  ukončení uzavírky 
ulice Hradecká až do  doby realizace nového 
přemostění. Vjezd bude však povolen jen 
dopravní obsluze.

Ing. Radmila Horáček Fiľakovská
vedoucí odboru RIM

Mostní provizorium přes hartský 
potok (u Kauflandu)

Dne 30.08.2013 byla ukončena první etapa 
celkové obnovy fasády MŠ Dvořákova. Firma 
J. Pišta a  spol., s. r. o., Dvůr Králové n. Labem 
provedla hydroizolaci obvodových stěn 
a  kompletní výměnu oken v  celkové hodnotě 
1.044.206 Kč včetně DPH. V  příštím roce bude 
rekonstrukce budovy pokračovat opravou 
fasády a jejím nátěrem.

Tomáš Machek
odbor RIM – nebytové prostory

Nová fasáda MŠ dvořákova

Celé prázdniny probíhala v části suterénu školní 
budovy B ZŠ Schulzovy sady rekonstrukce. 
Firma Stavhaus – Pavel Hauser zde vytvořila 
novou multifunkční místnost s  kabinetem, 
sociální zařízení a  upravila přístupovou 
chodbu. Nové prostory budou využívány 
jako školní klub, třída pro pracovní výchovu 
a  pro zájmovou činnost žáků školy. Cena této 
rekonstrukce činí 2.353.240 Kč včetně DPH.
Na  fotografii jsou srovnávací fotografie stavu 
části těchto prostor před a po rekonstrukci.

Opravené suterénní prostory 
v zŠ Schulzovy sady

PONDĚLÍ 07.10.2013
15:30–15:50  Lipnice – u rozvodny*
16:00–16:20  Bezručova – u restaurace
16:30–16:50   Březinova x Dvořákova
17:00–17:20  u prodejny Auto Říha* 
17:30–17:50 Macharova – parkoviště* (u čp. 1798)
18:00–18:20  Roháčova x Rokycanova
18:30–18:50  E. Krásnohorské*
19:00–19:20  E. Krásnohorské x Do Lánů
19:30–19:50  Roháčova - u prodejny nábytku*

ÚTERÝ 08.10.2013 
15:30–15:50   Žireč – u býv. obchodu* 
16:00–16:20  Žirecká Podstráň – trafo 
16:30–16:50   Heydukova – u obchodu* 
17:00–17:20   Klazarova - polovina ulice 
17:30–17:50   Raisova x Sochorova* 
18:00–18:20   Raisova x Sylvárovská 
18:30–18:50   Slovany* 
19:00–19:20   Smetanova – býv. prodejna*

STŘEDA 09.10.2013
15:30–15:50   Zboží - Malibu* 
16:00–16:20   Žižkov*
16:30–16:50   Zborovská* 
17:00–17:20  sídliště Legionářská II*
17:30–17:50 K.Světlé – u prodejny* 
18:00–18:20 Slunečná – u školky* 
18:30–18:50   Libušina 
19:00–19:20   Preslova x Rooseveltova
19:30–19:50   Erbenova - před prodejnou* 

ČTVRTEK 10.10.2013
15:30–15:50  Tyršova x Krkonošská 
16:00–16:20  Slunečná x Okružní* 
16:30–16:50   Čechova x Hlávkova* 
17:00–17:20   Fibichova x Spoj: národů* 
17:30–17:50   Máchova - u obchodu* 
18:00–18:20   Klicperova – u pekárny* 
18:30–18:50   Spojených národů* 
19:00–19:20   Verdek – u býv: obchodu* 
19:30–19:50   Verdek – Podháj

Město Dvůr Králové nad Labem pořádá
SběR NebezPeČNÝCh OdPAdů, eLeKTROzAŘízeNí, ObJeMNÉhO OdPAdu, 

ŽeLezNÉhO ŠROTu, TeXTILu A ObuVI
Určeno pouze pro fyzické osoby. Můžete odevzdat i čisté použité oblečení, textil, obuv, 

kabelky a hračky v rámci humanitní sbírky. 

* 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. 

 

Město Dvůr Králové nad Labem pořádá 
SBĚR ZAHRADNÍHO ODPADU 2013 

 

Určeno pouze pro fyzické osoby. Nepřijímáme jiné druhy odpadů než  

TRÁVA - VĚTVE - LISTÍ  
 

Na níže uvedených místech budou přistaveny velkoobjemové kontejnery k odložení zahradního odpadu. 
 

 
ČTVRTEK 31. 10. 15:30-16:30  Žireč  - u obchodu*   Klicperova – u pekárny*  Hradecká – naproti Milcomu 
   17:00-18:00  Žirecká Podstráň* – trafo  Slunečná x Okružní*  Klazarova - v polovině ulice* 
 
 

PÁTEK 1. 11. 15:30-16:30  Verdek – Podháj -  naproti čp. 69 Jiráskova x Švecova  Rokycanova x Poděbradova 
17:00-18:00  Raisova x Sylvárovská  Čechova x Hlávkova*  E. Krásnohorské x Do Lánů 

 
 

SOBOTA 2. 11. 14:00-15:00  Žižkov *    Smetanova–býv. prodejna* Slovany - u zahrádek 
15:30-16:30  V Lukách (býv. sad Míru)   Alešova - u býv. zahrádek  Strž - u zahrádek 

 
PONDĚLÍ 4. 11. 15:30-16:30  Pod Lesem x Purkyňova  Heydukova x Luční*  Kotkova x Šafaříkova* 

17:00-18:00  Tyršova x Nedbalova* (u čp. 772) Dvořákova x Březinova  Hradecká x Žižkova 
 
 

ÚTERÝ 5. 11. 15:30-16:30  Žireč - u cyklostezky*  Raisova x Sochorova*  Na Vyhlídce x Na Výsluní 
17:00-18:00  Žireč - bytovky*   Lipnice – u rozvodny*  Verdek* 

 
 

STŘEDA 6 .11. 15:30-16:30  Zboží – u Malibu*   Máchova*    Rašínovo nám. 
   17:00-18:00  Zborovská*    Fibichova  x Spoj. národů*  Roháčova x Rokycanova 
 

* stanoviště je v blízkosti kontejnerů na papír, sklo a plasty 
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Výstava obrazů a fotografií 
Výtvarná tvorba 80+ 
v prostorách městského úřadu  

den otevřených dveří 
v pečovatelské službě – 9. října 
Zajímá vás péče o seniory a zdravotně postižené, 
problematika bezdomovectví v  našem městě, 
život v  domech s  pečovatelskou službou (DPS)
či naše nová služba Senior automobil? Poté 
přijměte pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Otevřené dveře a  usměvavé zaměstnance 
najdete ve  středu 9. října 2013 od  9:00 hod. 
do 17:00 hod. na těchto adresách:
1. DPS v ul. Sadová 2755, 
2. DPS v ul. Elišky Krásnohorské 2962,
3. Dům Žofie v  ul. Bezručova 1006 (zde je 
poskytována sociální služba azylový dům 
a od listopadu 2013 noclehárna).
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. Zde 
získáte rovněž potřebné informace o nové službě 
Senior automobil. 

Mgr. Marcela Hauke,
 ředitelka PS

1. říjen byl v  roce 1998 vyhlášen Organizací 
spojených národů jako Mezinárodní den 
seniorů. Tento den si připomínáme i  v  našem 
městě. Diakonie, která se seniorským tématům 
a  konkrétní pomoci seniorům v  našem městě 
a  okolí věnuje již 22 let, chce k  této události 
přispět doprovodnou akcí. 
Během měsíce října bude probíhat v prostorách 
městského úřadu na  náměstí TGM výstava 
obrazů a fotografií pod názvem Výtvarná tvorba 
80+. Autory obrazů jsou naši spoluobčané, kteří 
využívají služeb královédvorského střediska 
Diakonie, kde se pod vedením akademického 
malíře Františka Kalenského věnují výtvarné 
tvorbě. Vznikají při ní zajímavá díla, která 
zachycují různá témata a  vyjadřují představy, 
pocity a vzpomínky jednotlivých autorů. Během 
trvání aktivity se potvrdilo, že vysoký věk není 
pro výtvarnou činnost překážkou. Zajímavou 
informací je, že všichni autoři jsou starší 80 let 
a několik žen patří dokonce k nejstarším občanům 
města, protože jim již bylo více než 90 let. 
Důležitou součástí výstavy jsou fotografie 
zachycující atmosféru, při které senioři 
v  Diakonii svá díla tvoří. Jejich autorkou je 
fotografka Irena Vězdová, která se ve své tvorbě 
věnuje lidem, jejich příběhům, práci a emocím. 

Zdeněk Hojný

Obyvatelé našeho domova důchodců 
v Roháčově ulici mohou využívat pestrou nabídku 
volnočasových aktivit a  účastnit se mnoha 
akcí, které pro ně pravidelně připravujeme. 
Každé pondělí dopoledne je skupinové čtení, 
kdy pracovnice předčítá knihu, na  které se 
předem společně s posluchači domluví. Při čtení 
používáme mikrofon a  zesilovací soustavu, aby 
se mohli účastnit i  hůře slyšící obyvatelé. Dále 
mají obyvatelé možnost hrát společenské hry, 
skládat puzzle, hrát šipky a za příznivého počasí 
venku i ruské kuželky. 
Každých 14 dní v  úterý se s  uživateli setkávají 
zástupkyně Českobratrské církve husitské 
kazatelka Anička Holínská nebo farářka 
Mgr.  Františka Klásková. Jednou za  měsíc se 
pro věřící římskokatolické církve koná mše pod 
vedením faráře P. ThMgr. Jana Czekaly. 
Každou středu si mohou obyvatelé Domova 
společně zazpívat známé lidové nebo folkové 
písně za doprovodu kytary. Pátky jsou většinou 
vyhrazené společnému promítání filmů na velké 

plátno. Oblíbené jsou hlavně české filmy pro 
pamětníky, ale i  známé komedie, romantické 
filmy a westerny.
Obyvatelé také velmi rádi navštěvují jednou 
za 14 dní úterní kavárničku, kde jsou servírovány 
zákusky, polárkový dort se šlehačkou a vaječným 
koňakem, káva a další nápoje podle chuti. Občas 
zařadíme do nabídky domácí sladký nebo slaný 
závin, perník nebo vánoční cukroví, které předtím 
s obyvateli vyrobíme při společném pečení.
V  aktivizačních místnostech mohou obyvatelé 
pod dohledem šikovných pracovnic nebo 
dobrovolnic vyrábět různé dekorační 
předměty, malovat, vyšívat, háčkovat. 
Momentálně je velmi oblíbená výroba obrázků 
z  chemlonu. Prosíme tímto všechny čtenáře 
o  chemlon (ale i  knoflíky, látky) jakékoli 
barvy, určitě vše postupně zužitkujeme  
(tel.: 774  461  336, e-mail: soc3@domovdknl.cz).
Děkujeme.

Mgr. Linda Mocová
sociální pracovnice

Aktivizační činnosti seniorů v domově důchodců

Ve Dvoře Králové nad Labem jsou 2 domy s pečo-
vatelskou službou (DPS) – v ul. El. Krásnohorské 
2962 (ve Strži – obr. č. 1) a v ul. Sadová 2755 (nad 
parkem – obr. č. 2).
Jedná se o  domy se samostatnými bytovými 
jednotkami. Byty jsou určeny pro bydlení seniorů 
a  zdravotně postižených dospělých občanů, 
zejména občanů žijících osaměle, občanů, kteří 
jsou v základních životních úkonech soběstační, 
ale pro zajištění některých potřeb potřebují 
z  důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc 
nebo péči jiné osoby a zároveň mají nevyhovující 
současné bydlení.

Žádost se podává na formuláři k tomu určeném, 
který je k  dispozici na  Městském úřadě Dvůr 
Králové nad Labem, ul. Rooseveltova 749,  
1. patro, v  kanceláři terénních sociálních 
pracovnic. Přílohou žádosti je lékařské vyjádření 
a  čestné prohlášení o  bezdlužnosti vůči městu 
Dvůr Králové nad Labem. 
Žadatel při podání žádosti musí splňovat tyto 
podmínky:
• trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem či 
ve  spádových obcích. Před umístěním občanů 
z obcí požaduje město Dvůr Králové nad Labem 
od  příslušné obce uhradit finanční příspěvek 
ve  výši 95.000 Kč za  jednotlivce a  145.000 Kč 
za dvojici,  
• žadatel dosáhl starobního důchodu nebo má 
přiznaný invalidní důchod třetího stupně,
• žadatel má vážný zájem o  přestěhování 
do  DPS v  době podání žádosti (tzn. nepodává 
žádost předčasně z důvodu obav z budoucnosti) 

– při zkoumání žádostí není přihlíženo k  datu 
podání žádosti, ale ke  skutečným potřebám 
žadatele.
Po podání žádosti provedou sociální pracovnice 
předběžné sociální šetření v  domácnosti 
žadatele. 

O  umístění žadatelů rozhoduje rada města 
na doporučení sociální komise rady města. 
Ředitelka Pečovatelské služba (PS) města Dvůr 
Králové nad Labem uzavírá se schválenými 
občany nájemní smlouvy. Nájemníci v DPS hradí 
nájem a  služby spojené s  bydlením (spotřeba 
tepla a  elektrické energie v  bytě a  společných 
prostorách, spotřeba vody, úklid společných 
prostor, revize výtahů, náklady na  udržování 
společné televizní antény, odpad). Byty si 
nájemníci vybavují vlastním nábytkem. 
Potřebná péče (pečovatelská služba) je v  DPS 
zajišťována denně od  06:00 h do  20:00 h. vč. 
víkendů a svátků, noční služba není poskytována. 
Nejedná se o  zařízení s  24hodinovou službou. 
Úkony jsou poskytovány za úhradu dle platného 
ceníku. 
Doporučujeme, před podáním žádosti, navštívit 
DPS a seznámit se s chodem a prostředím v DPS. 
Před návštěvou zařízení si sjednejte schůzku:
• ředitelka PS - tel.: 499 329 251, 604 212 697,
• vedoucí DPS v ul. El. Krásnohorské
      tel.: 734 393 625, 
• vedoucí DPS v ul. Sadová – tel.: 731 637 972.
Další informace jsou na www.psdvurkralove.cz

Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS
Mgr. Marcela Hauke, ředitelka PS

dOMY S PeČOVATeLSKOu SLuŽbOu V NAŠeM MěSTě

obr. č. 2

obr. č. 1

Ve  dnech 02.–06.09.2013 se v  prostorách 
moderní počítačové učebny Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem uskutečnily další 
počítačové kurzy pro seniory, realizované 
prostřednictvím občanského sdružení 
ProDeep, o. s., Boskovice. 
Jednalo se o  bezplatné školení, projekt byl 
financován Úřadem vlády ČR. Pod vedením 
zkušeného lektora pana Borise Dvořáčka měli 
účastníci možnost seznámit se s  používáním 
a  využitím komunikačních prostředků, 
zejména internetu a  sociálních sítí.  Na  závěr 
obdrželi z  rukou starostky města osvědčení 
o absolvování kurzu.

Bc. Kateřina Pištorová
 vedoucí odboru ŠKS

Senioři také komunikují 
přes počítače



strana 5

Noviny královédvorské radniceNKR č. 9 / 2013

: Mezinárodní výtvarná soutěž má 
vítěze z kroužku v hankově domu
Výtvarný kroužek Hankova domu si v létě připsal 
další úspěch. V  mezinárodní výtvarné soutěži 
„Krásná jako kvítka…“ zvítězila v  1. kategorii 
Barunka Weiglová a s rodiči se zúčastnila 6. září 
2013 slavnostní vernisáže v Havířově. 
Letošní 23. ročník soutěže, jehož tématem byly 
„Historické příběhy“, se uskutečnil pod záštitou 
známé ilustrátorky a  spisovatelky historických 
knížek pro děti, autorky seriálu České televize 
„Dějiny udatného národa „ Lucie Seifertové, 
která byla na vernisáži osobně přítomna. 
Je nutné dodat, že další mladý malíř z  našeho 
kroužku Oliver Paťava získal zvláštní cenu poroty. 

Vanda Kotíková, Hankův dům

Informační středisko Europe Direct Dvůr Králové 
a město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci 
s Občanským sdružením spotřebitelů TEST vás 
srdečně zvou na přednášku 
Ochrana seniorů při předváděcích akcích 
a  podomním prodeji dne 30. října ve  14 
hodin do hankova domu.  
Na  přednášce nebudou chybět ukázky 
z  filmu Šmejdi a  účastníci obdrží brožury Jak 
nespadnout do  pasti, samolepky Nevhazujte 
reklamu a další dle možností.

Nedávno založená Místní akční skupina (MAS 
– „maska“) Královédvorsko se naplno ponořila 
do  své práce – zajišťování podkladů pro tvorbu 
Integrované strategie území (ISÚ). Tímto 
vyzýváme ke spolupráci všechny občany. 
Masky fungují již řadu let v zahraničí a jsou jedním 
z nejdůležitějších subjektů pomáhajících rozvoji 
regionu, a to i na základě projektů iniciovaných 
přímo občany. 
Tvorba strategie je nutná mimo jiné pro možné 
získávání značných dotačních prostředků nejen 
z  fondů Evropské unie. Aby tato strategie 
území měla opravdu smysl a nebyla jen dalším 
nesmyslným kouskem papíru, je potřeba, aby 
se do  procesu její tvorby zapojilo co nejvíce 
aktivních lidí ze všech obcí, které jsou členy 
MAS (viz. mapka). Pomoci nám může skutečně 
každý občan, a to hned na několika úrovních. 
1. Vyplněním dotazníku, který je přiložen 
k  tomuto číslu NKR. Je k  dispozici také 
v městském informačním centru a na obecních 
úřadech členů MAS. On-line je k  vyplnění 
na  www.maskd.cz. Odkaz na  dotazník 
je snadno k  dohledání spolu s  dalšími 
informacemi  na  našem facebooku: MAS 
Kralovedvorsko. 
2. Aktivní účastí v  pracovních skupinách, 
které budou řešit jednotlivé problematické 
oblasti, jako například cestovní ruch, 
zaměstnanost, dopravní infrastruktura a další. 

Složení těchto pracovních skupin vzejde 
z  prvního VeŘeJNÉhO PROJedNÁVÁNí – 
workshopu, na který si vás tímto dovolujeme 
pozvat. Uskuteční se v úterý 22. října od 16:30 
hod. v  salonku Hotelu Safari v  ZOO  Dvůr 
Králové. 

MASKA MůŽe POdPOŘIT PRÁVě VÁŠ PROJeKT!  
zAPOJTe Se I VY dO ROzVOJe RegIONu

Pozvánka na přednášku

Co právě zajišťujeme: 
„MAS Královédvorsko byla založena v  únoru 
tohoto roku a  v  létě ji byla přislíbena dotace 
z  Programu rozvoje venkova ČR „na  rozjezd“, 
ze které bude financován provoz MAS a tvorba 
Integrované strategie území (ISÚ). V současné 
době zařizujeme kancelář v kině Svět ve Dvoře 
Králové, zařizují se internetové stránky 
na adrese www.maskd.cz, absolvujeme školení, 
abychom byli připraveni nejen na  tvorbu 
ISÚ, ale i  na  administraci projektů vhodných 
k  čerpání dotačních prostředků. Zatím 
nejtěžší je prezentace možné spolupráce 
představitelům jednotlivých obcí.“

Lenka Křížová, DiS.
Ing. arch. Jan Holan

projektoví manažeři MAS Královédvorsko, o. s.

Po  jednání se zástupci České pošty věříme 
v  napravení distribuce NKR prostřednictvím 
jejich zaměstnanců. Bylo přislíbeno proškolení 
jejich externích zaměstnanců a  spolupráce při 
nápravě roznosu zejména tam, kde NKR nebyly 
ve  schránkách opakovaně. Přesto vás tímto 
žádáme, abyste redakci NKR v případě nedodání 
novin kontaktovali: e-mailem, telefonicky nebo 
osobně přes městské informační centrum či 
recepci MěÚ, kde bude opět k dispozici formulář, 
kam svoji adresu nedodání NKR můžete zapsat. 

Ing. Kateřina Sekyrková 
šéfredaktorka

distribuce Novin královédvorské 
radnice (NKR)

Volné byty k pronájmu

Děkujeme všem, kteří nám poslali či donesli 
vyluštěnou křížovku z  NKR 8/2013 – tajenkou 
byl LES KRÁLOVSTVÍ. Soutěžících bylo skutečně 
hodně, ovšem jedinou výherkyní drobné ceny 
z  městského informačního centra je paní Hana 
Zollmannová z Kollárovy ulice. Gratulujeme!
Tímto se omlouváme za změnu umístění soutěže, 
které je jen dočasné – v příštím čísle najdete svoji 
soutěž opět na str. 8 nad společenskou rubrikou.
V  tomto čísle vás seznámím s  výsledky soutěže 
z  NKR 7/2013 a  vlastně ji tím i  prodloužím, 
neboť zatím nedošla jediná správná odpověď. 
Připomínám otázku: Kde lze nalézt ve vzdálenosti 
několika km ode Dvora památní desku, která 
vzpomíná básníka K. H. Máchu? 
Velkou nápovědou vám bude určitě konstatování, 
že o Kumburk se nejedná. Skutečně jsme hledali 

místo vzdálené jen několik 
kilometrů od  Dvora Králové. 
Dávám vám tedy ještě další šanci 
a zmírňuji tímto podmínky účasti 
tím, že nám nemusíte posílat 
důkaz o tom, že jste na dané místo došli. Věřím, že 
až bude pěkné počasí, tak si na dané místo dojdete 
rádi i bez soutěže. Nejdříve však uhodněme, o jaké 
místo se jedná. Velkým vodítkem vám také může 
být kniha Krkonošská pouť od K. H. Máchy.
Tímto děkuji všem, kteří na hrad Kumburk vyrazili 
pěšky a  poslali nám z  výletu fotky či video. 
Doufám, že i tak výletu nelitujete a nevzdáte tuto 
hádanku!

Ing. Kateřina Sekyrková
 šéfredaktorka

Konání farmářské trhů je 
dočasně přerušeno
Občanské sdružení Bokouš, pořadatel 
Královédvorských farmářských trhů, oznamuje, 
že pravidelné úterní farmářské trhy na  náměstí 
TGM budou počínaje 24. září 2013 přerušeny. 
O  dalším konání trhů vás budeme informovat.  
na www.kralovedvorsketrhy.cz . 

J. Kohoutová, Bokouš, o. s.

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k pronájmu 
tyto volné byty formou obálkové metody:
• byt č. 132 v  čp. 400 ul. Švehlova, Dvůr 
Králové n. L., 1+1, celková plocha 84,80 m2, 
 min. nájemné 4.444 Kč/měsíc, zveřejnění  
č. 109/2013,
• byt č. 122 v  čp. 400 v  ul. Švehlova, Dvůr 
Králové n. L., 2+1, celková plocha 83,10 m2, 
 min. nájemné 5.075 Kč/měsíc, zveřejnění  
č. 110/2013,
• byt č. 11 v  čp. 830 v  ul. Kotkova, Dvůr 
Králové n. L., 1+1, celková plocha 73,30 m2, 
 min. nájemné  4.303 Kč/měsíc, zveřejnění  
č. 111/2013.

Žádosti podávejte do  středy 23.10.2013 
do 17:00 hod na podatelnu MěÚ.
Více informací získáte na  úřední desce MěÚ, 
městském webu a  na  odboru RIM Městského 
úřadu Dvůr Králové n. L.

Vyhodnocení soutěže znáte svoje město? z NKR 7 a 8/2013
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KuRzY ANgLICKÉhO JAzYKA
Dvůr Králové nad Labem Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU 
S POTVRZENÍM PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 
1 ks za 300 Kč.  Tel.: 603 217 922.

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: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00
TEL.: 777 086 085, 777 082 083

Koupím některé Verneovky, vydané nakl. J. R. 
Vilímek před rokem 1920 (nedatované). 
Preferuji ZLATÉ PERO. Tel.: 702 696 670.

Koupím domek v dobrém stavu v blízkém okolí 
Dvora Králové n. L., max. 1.500.000 Kč. RK nevolat. 
Tel.: 605 759 609.

MANIKÚRA – NEHTOVÁ MODELÁŽ
gelove-nehty-dvur-kralove.webnode.cz
vlkova.jana@dvk.cz, tel.: 731 066 592 

Odvoz čehokoliv kamkoliv avií s hydraulickým 
čelem. Cena dohodou. Tel.: 737 212 751.
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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 

Prodej zajímavého rod.domu 5+1 
ve Dvoře Králové n. L.- lokalita Pod-
harť. Dobrý stav, pozemek 382 m2, po-
sezení, možnost půdní vestavby.   
DK3099S. CENA: 1.399.000 Kč

Prodej rozestavěného srubu ve Vilan-
ticích. Platné stav.povolení, poz. 1872 
m2, krásné místo u rybníka, vč.pro-
jektu, pěkný pískovcový sam.sklep.   
TU3146S.CENA: 650.000 Kč

Prodej zděného bytu 3+1 ve Dvoře 
Králové n.L. v OV, 2.p., plocha 71 
m2. Jde o lok.5.květen. Velká lod-
žie, nová kuchyň, pěkně řešeno.  
DK3040S. CENA: 1.070.000 Kč 

Prodej velkého bytu 3+1 v Kocléřově. 
Jde o OV, 1.patro, 100 m2, ihned volný. 
Nutné menší opravy, podkrovní míst-
nost s přístupem z bytu, zahrádka. 
 TU3081S. CENA: 295.000 Kč

Prodej pěkného RD v centru Mi-
letína se velkou zahradou, slunný 
poz., výměra 1598 m2, posezení, 
dobrý stav, všechny sítě, ihned volný.     
JC3141S.CENA: 1.290.000 Kč 

Prodej lux. bytu 1+1, Dvůr Král. 
n.L. ,OV, plocha 43 m2. Jde o 2NP, 
kompl.rek. 2007. V ceně nová lin-
ka, spotřebiče, výhled - Zvičina.  
 DK3006S. CENA: 750.000 Kč

Prodej zděného bytu 3+1 v podíl. 
spoluvl. ve Dvoře Král. n. L.– lok. 
“u tramvaje”, pl. 84 m2, po re-
konstrukci, 1.p., cena k jednání!    
DK3130S.  CENA: 1.100.000 Kč 

Prodej zavedené restaurace ve Dvo-
ra Král. – Lipnice, terasa, vč. stáv. 
vybavení. V patře  lux. byt 5+1, 
zimní zahrada. RK doporučuje!   
DK3082S.  CENA: 4.200.000 Kč 

Prodej bytu 1+1 ve Dvoře Králové 
n.L. na nábřeží, plocha 44,7 m2. Byt 
v OV, dobrý stav, nová okna, zvý-
šené přízemí, jihozápadní strana. 
DK2150S. CENA: 570.000 Kč 

Prodej pěkného bytu 4+1 ve Dvo-
ře Králové n. L., OV, zděné jádro, 
balkon, zasklená lodžie, plocha 
70 m2. Nová pl.okna, ihned volné.   
DK2168S. CENA: 1.050.000 Kč

Prodej zděného bytu 2+1,OV, 
2.patro, Dvůr Králové n. L., pěkně 
řešen, 50 m2. Dobrý stav, nízké 
měsíční náklady, ihned volný.  
DK3128S.  CENA: 799.000 Kč

Prodej zděného RD 2+1 v Ch. 
Hradišti, zahrada 1585 m2, ga-
ráž, menší stodola, k vnitřní 
rekonstrukci, cena k jednání. 
TU3129S. CENA: 849.000 Kč 
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NOVí ObČÁNCI MěSTA
V srpnu 2013 se narodilo v našem městě 5 občánků,  
z toho 2 chlapci a 3 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V měsíci srpnu zemřelo ve Dvoře Králové nad La-
bem 20 lidí, z toho bylo 12 dvorských občanů, 5 
mužů a  7  žen.

Simona Vykouřilová, matrika

JubILeA
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  srpnu 
27 občanů s  gratulací a  kytičkou.  
Ve stejném období oslavilo 8 manželských párů 
stříbrnou svatbu a 4 páry zlatou svatbu.

Lenka Kumprechtová, předsedkyně KPOZ, 

VzPOMíNKA

SňATKY
V  měsíci srpnu uzavřeli 
ve  dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito 
snoubenci:
Tomáš Tauer a Jana Schejbalová  – 03.08.2013
Rudolf Formánek a Jana Kopecká  – 03.08.2013
Zdeněk Haňáček a Zuzana Kolářová  – 10.08.2013
Pavel Kučera a Lucie Ikriová  – 17.08.2013
Jiří Švertšal a Martina Kališová  – 24.08.2013
Pavel Bartoň a Lucie Kučerová  – 30.08.2013
Aleš Vais a Petra Hlavová  – 31.08.2013
Radek Micopulos a Eva Jarolímková  – 31.08.2013
Pavel Hak a Lenka Teichmanová  – 31.08.2013

V  obci Vítězná uzavřeli manželství tito 
snoubenci:
Ivo Antonov a Petra Kratochvílová  – 17.08.2013
Václav Krejčí a Anežka Polívková  – 31.08.2013
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR se budou konat, dle Rozhodnutí prezidenta 

republiky ze dne 28. srpna 2013 o vyhlášení 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

ve dnech 25. a 26. října 2013.

Kde VOLIT – pozor, změna volebních místností!
V našem městě se bude volit opět v 17 volebních 
okrscích. V případě volebního okrsku č. 2, 3, 4 a 11 
však dochází ke změně volební místnosti. Ostatní 
volební místnosti zůstávají nezměněny:

zÁKLAdNí INfORMACe K PŘedČASNÝM VOLbÁM 
dO POSLANeCKÉ SNěMOVNY PARLAMeNTu ČR

Voličem oprávněným volit do  Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR je v souladu s ust. § 1 
odst. 7 a  § 2 cit. zákona státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, není zbaven způsobilosti 
k  právním úkonům a  není ze zákona omezen 
na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, 
důvodů požádat o  hlasování mimo volební 
místnost (o přenosnou hlasovací schránku, s níž 
se zástupci okrskové volební komise dostaví 
do  místa jeho bydliště). Do  doby konání voleb 
lze žádat na odboru všeobecné vnitřní správy 
na tel. číslech: 499 318 243, 499 318 111. V době 
konání voleb lze zažádat přímo u  příslušné 
okrskové volební komise.
Ve  volebních okrscích na  území Dvora Králové 
nad Labem je oprávněn volit občan s  trvalým 
pobytem v příslušném okrsku nebo volič, jemuž 
byl kdekoli v ČR vydán voličský průkaz.

VOLIČSKÝ PRůKAz 
Pokud volič nebude moci volit v  místě svého 
trvalého bydliště, má možnost ode dne vyhlášení 
voleb požádat o voličský průkaz, a to: 
1) písemně tak, aby žádost byla doručena 
na  Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
nejpozději do 18. října 2013 do 16:00 hod.
Upozorňujeme, že žádost v  listinné podobě 
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem 
(ověření je osvobozeno od  správního 
poplatku), žádost v  elektronické podobě musí 
být podepsána uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo zaslaná prostřednictvím 
datové schránky.
2) osobně do 23. října 2013 do 16:00 hod. 
Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu 
v  úředních hodinách v  kanceláři evidence 
obyvatel, odboru všeobecné vnitřní správy, 
dveře č. 112. 
Voličské průkazy budou vydávány nebo 
zasílány poštou (dle požadavku žadatele)  
od 10. října 2013 ( § 6a odst, 2 zákona). 
Pokud žadatel pověří vyzvednutím voličského 
průkazu jinou osobu, musí se tato osoba 
prokázat ověřenou plnou mocí.

SPOLeČNÉ KONÁNí PŘedČASNÝCh VOLeb dO POSLANeCKÉ SNěMOVNY PARLAMeNTu ĆR A MíSTNíhO RefeReNdA 2013

zÁKLAdNí INfORMACe 
O KONÁNí 

MíSTNíhO RefeReNdA

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
vyhlásilo dne 6. září 2013, v souladu s § 14 

zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
a o změně některých zákonů, 

v termínu 25. a 26. října 2013
MíSTNí RefeReNduM 

na území města Dvůr Králové nad Labem 
k otázkám:

1) Souhlasíte s  tím, aby provozování 
výherních hracích přístrojů a  interaktivních 
video loterijních terminálů vymezených 
zákonem o loteriích a jiných podobných hrách 
na území města Dvůr Králové nad Labem bylo 
zcela zakázáno?
2) Souhlasíte s  tím, aby vodovodní 
a kanalizační síť města Dvůr Králové nad Labem 
zůstala v  majetku města Dvůr Králové nad 
Labem a  byla nadále provozována výhradně 
společností se 100 % majetkovým podílem 
města Dvůr Králové nad Labem?

Kde hlasovat 
Hlasování bude probíhat ve stejných volebních 
okrscích jako volby do  Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR.  
Osobou oprávněnou hlasovat v  referendu je 
státní občan ČR, který dosáhl nejpozději druhý 
den hlasování věku 18 let, je v  den hlasování 
přihlášen v příslušném okrsku ve Dvoře Králové 
nad Labem k  trvalému pobytu, není zbaven 
způsobilosti k právním úkonům a není omezen 
na  svobodě z  důvodu výkonu trestu nebo 
ochrany zdraví lidu a občan jiného státu, který 
je v  den voleb přihlášen v  příslušném okrsku 
Dvora Králové nad Labem k trvalému pobytu, 
právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva 
vyhlášená se Sbírce mezinárodních smluv. 

hlasovací průkaz 
Pokud oprávněná osoba nebude moci 
hlasovat v  hlasovacím okrsku podle místa 
svého trvalého bydliště, má možnost ode 
dne vyhlášení místního referenda požádat 
o hlasovací průkaz, a to: 
1) písemně tak, aby žádost byla doručena 
na  Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
nejpozději do 18. října 2013.
Upozorňujeme, že žádost v  listinné podobě 
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem 
(ověření je osvobozeno od  správního 
poplatku), žádost v elektronické podobě musí 
být podepsána uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo zaslaná prostřednictvím 
datové schránky.
2) osobně – do 23. října 2013.
Osobně lze požádat o  vydání hlasovacího 
průkazu v  úředních hodinách v  kanceláři 
evidence obyvatel, odboru všeobecné vnitřní 
správy, dveře č. 112. 
hlasovací průkazy budou vydávány nebo 
zasílány poštou (dle požadavku žadatele) 
od 10. října 2013. 
Pokud žadatel pověří vyzvednutím hlasovacího 
průkazu jinou osobu, musí se tato osoba 
prokázat ověřenou plnou mocí.
Hlasování bude umožněno poté, co občan 
prokáže svou totožnost a  státní občanství 
České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním pasem, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky, 
cestovním průkazem).

okrsek č. 1 Budova bývalé ZŠ Komenského, 
Komenského 795

okrsek č. 2
ZMĚNA

Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové  nad Labem, s. r. o., 
náměstí Denisovo 766

okrsek č. 3
ZMĚNA

Gymnázium, náměstí Odboje 
304

okrsek č. 4
ZMĚNA EMTEX s. r. o., Sylvárovská 2363

okrsek č. 5 ZŠ 5. Května, 5. Května 1181

okrsek č. 6 Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo 
1067

okrsek č. 7 SŠIS nábřeží Jiřího Wolkera, 
nábřeží Jiřího Wolkera 132

okrsek č. 8 SŠIS Elišky Krásnohorské, Elišky 
Krásnohorské 2069

okrsek č. 9 Dům dětí a  mládeže Jednička, 
Spojených národů 1620

okrsek č. 10 ZŠ Podharť, Máchova 884

okrsek č. 11
ZMĚNA

Městské muzeum, Sladkovského 
530

okrsek č. 12 ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235

okrsek č. 13 ZŠ Žireč, Žireč 11

okrsek č. 14 MŠ Lipnice, Lipnice 64

okrsek č. 15 Ekotern, Zboží 60

okrsek č. 16 MŠ Verdek, Verdek 72

okrsek č. 17 ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské 2919

Letos 16. října uplynou 3 roky, kdy nás navždy 
opustila ve věku 69 let naše maminka a babička 
paní Věra Žáková. Kdo jste ji znali, věnujte tichou 
vzpomínku.

za všechny příbuzné dcera Jaroslava

Dne 29.09.2013 uplynulo tříleté výročí úmrtí naší 
drahé a obětavé sestřenice Ludmily Martinkové. 

vzpomínají Jana Šedivá a Alena Zárubová s rodinami
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NOVINKY z gYMNÁzIA Ve dVOŘe KRÁLOVÉ NAd LAbeM MŠ drtinova spustila nový web

Výborné výsledky královédvorských školáků v soutěži OVOV

zahájena výuka na novém 
pracovišti pro žáky 
se zdravotním postižením

Uplynulý školní rok byl pro královédvorské 
gymnázium mimořádně úspěšný. Naši studenti se 
prosadili v řadě předmětových soutěžích,  ve sportu 
i v mimoškolní činnosti. 
Zvlášť výrazné to bylo ve  Středoškolské odborné 
činnosti, v níž byla naše škola nejúspěšnější v kraji, 
když D. Bohutínský, L. Machek a J. Škvarka ve svých 
kategoriích zvítězili. Triumf zopakoval J. Bohutínský 
také v  celostátním kole, J. Škvarka skončil třetí. 
V  krajském kole Olympiády v  ruském jazyce 
zvítězili M. Hroch a  Z.Kazmirowská. V  krajském 
kole Matematické olympiády kategorie B skončil 
Patrik Nácovský druhý a  stejně dopadl i  Jan 
Bohutínský v  Biologické olympiádě. Tým našeho 
gymnázia ve  složení A. Pušová, J. Bohutínský, 
T. Stodůlka obsadil v  krajském kole Ekologické 
olympiády třetí příčku. Vítězové krajských kol byli 
pozváni do  Hradce Králové na  slavnostní setkání 
s  představiteli Královéhradeckého kraje, které se 
uskutečnilo 10. září.
Ze sportovních soutěží se prosadili do krajského 
finále atleti v  Poháru rozhlasu, Poháru Corny 
a  chlapci v  atletickém čtyřboji. Chlapci bojovali 

statečně také v  krajském kole ve  florbalu 
a v odbíjené. Maturanti 4. A pak zvítězili se svým 
tablem v  celostátním internetovém hlasování 
a stejně úspěšná byla panenka v podobě Alberta 
Einsteina v  rámci humanitárního projektu 
UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“.
Začátek nového školního roku však pro nás 
nezačal optimisticky, protože jsme se v  pátek  
6. září 2013 dověděli o záměru Královéhradeckého 
kraje sloučit místní gymnázium se Střední 
školou informatiky a  služeb Dvůr Králové 
n. L.  Tato skutečnost nám byla na  základě 
našeho telefonátu s  krajskou radní pro školství  
Mgr. Táňou Šormovou 11.září 2013 potvrzena s tím, 
že pokud záměr potvrdí zastupitelstvo kraje, mělo 
by ke  sloučení dojít k  1. srpnu 2014. Vzhledem 
k tomu, že jsme žádné písemné vyjádření v tomto 
smyslu neobdrželi, obrátilo se vedení školy 
dopisem na  vedoucí pracovníky kraje a  jeho 
odboru školství s žádostí o potvrzení a upřesnění 
této informace. O  výsledku budeme veřejnost 
informovat.

RNDr. Vladimír Hušek

Od 2. září 2013 má Mateřská škola, Dvůr Králové 
nad Labem, Drtinova 1444 spuštěny nové 
webové stránky na adrese www.msdrtinova.cz.
Rodičům i  ostatním zájemcům jsou tak 
k dispozici přehledné informace o dění ve školce 
a to na všech jejích pracovištích. Naleznou tady 
potřebné kontakty, důležité dokumenty školy, 
školský vzdělávací program, ale i  podrobnosti 
o  denním programu v  jednotlivých třídách, 
nebo třeba jídelní lístek na týden. V přehledném 
kalendáři pro každé pracoviště se mohou 
rodiče seznámit s  chystanými výlety, či jinými 
akcemi, které jejich děti čekají. Prostřednictvím 
webových stránek také informuje vedení školy 
o termínech schůzek s rodiči, případně o jejich 
výsledku. 
Doufáme, že nové webové stránky se stanou 
vítaným prostředníkem pro komunikaci školy 
s  rodiči i  širokou veřejností a  budou pomáhat 
k lepší informovanosti o naší práci s dětmi.

Věra Havelková,ředitelka 

V  uplynulém školním roce se zapojili žáci některých královédvorských škol 
a  také cvičenci královédvorského Sokola do  projektu Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů, který probíhá pod záštitou Roberta Změlíka a Romana 
Šebrle. Družstva i jednotlivci ze ZŠ Schulzovy sady, Podharť a Strž se zúčastnili 
okresního i krajského kola OVOV a dále i korespondenční soutěže OVOV. Kolem 
osmdesáti žákyň a žáků dokázalo splnit limity pro získání odznaků zdatnosti 
různé hodnoty. Nejcennější, diamantový odznak, získalo deset soutěžících.
Začátkem září se konalo v Praze na Strahově republikové finále soutěže 
OVOV, do kterého se probojovalo 7 žákyň a žáků ze ZŠ Schulzovy sady a  
1 žákyně ze ZŠ Strž. Po  dva dny plnili závodníci 10 disciplín odznaku 
zdatnosti před zraky významných sportovců a olympijských vítězů. 
Kromě soutěžení měli také možnost požádat o  podpis nejlepší české 
sportovce a olympijské vítěze, např. Davida Svobodu, Romana Šebrle, ale 
také Věru Čáslavskou, Jarmilu Kratochvílovou nebo Danu Zátopkovou. 
Všichni olympionici se k dětem chovali úžasně.
Filip Vlček vybojoval pro ZŠ Schulzovy sady stříbrnou medaili, K. Hráský 
byl 5., J. Mikyska 6., M. Fišerová 8., N. Drápalíková 9., O. Vítek 20. a   
D. Horníková 22. S. Erbenová ze ZŠ Strž skončila s výborným bodovým 
ziskem na nepopulárním 4. místě.
Děkujeme všem závodníkům za  výbornou reprezentaci našich škol 
i města a blahopřejeme jim k dosaženým výsledkům. 

Pavlína Špatenková

S  novým školním rokem se rodičům, jejichž 
děti vyžadují zvláštní přístup ve  vzdělávání, 
otevírají nové možnosti. Spolu s  prvním 
zářijovým týdnem, kdy žáčci začínají výuku, 
otevřelo v  našem městě své dveře vzdělávání 
i  naše odloučené pracoviště Základní školy 
speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. 
Do  nově otevřené školičky v  první den vkročili 
v doprovodu rodičů a příbuzných čtyři žáčci. 
Uvítala je tu nejen „Žlutá učebna“, ve které žáci 
pro velký výběr didaktických pomůcek mohou 
nabývat nových vědomostí a  dovedností, ale 
také terapeutický míčkový bazén pro nezbytnou 
relaxaci, hydromasážní vana pro rehabilitaci, ale 
především  atmosféra důvěry a  bezpečí, která 
je pro žáky se zdravotním postižením pro jejich 
duševní rozvoj nenahraditelná. 
Kromě vzdělávání naše žáky čeká život plný 
aktivit – mimo jiné je čeká pravidelný plavecký 
výcvik v bazénu v Hořicích.
Velmi si vážím všech, kteří svojí vstřícností 
a  vlídností škole v  našich začátcích nezištně 
pomohli, a žákům, kteří žijí ve světě, který si sami 
nevybrali, a  přesto v  něm musí žít, tak zajistili 
důstojné vzdělávání. 

Mgr. Magda Kumprechtová
ředitelka ZŠS a PŠ Diakonie ČCE Vrchlabí

Ředitelé škol na  základě společného jednání 
s  členkou Rady Královéhradeckého kraje pro 
školství Mgr. Táňou Šormovou dne 16. září 2013 
berou na vědomí závěry tohoto jednání:
1. V  celé naší zemi dochází ke  snižování 
počtu žáků na  středních školách a  snižování 
průměrného počtu žáků ve  třídách středních 
škol.
2. Vlivem normativního financování – stát 
financuje školy dle počtu žáků, tak dochází 
ke  snižujícímu se pokrytí finančních potřeb 
jednotlivých škol. Tento proces je zvláště 
patrný u menších škol a u víceletých gymnázií.
3. Z  tohoto důvodu se zřizovatel snaží školy 
slučovat do  větších celků tak, aby se zvýšila 
odolnost škol vůči poklesu počtu žáků a dalším 
vnějším vlivům a  zlepšená finanční situace 
umožnila další rozvoj škol.
4. Tento proces, který probíhá celostátně, se 
týká i  našeho města a  našich obou středních 
škol.
5. Ke sloučení by mělo dojít k 1. 8. 2014, název 
sloučené školy bude Gymnázium a Střední škola 
informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem.

Ředitelé škol v případě sloučení škol k 1. 8. 2014 
prohlašují:
1. Gymnázium bude mít i nadále samostatnost 
v  rámci sloučené školy, rozhodnutí týkající se 
gymnázia budou nadále činěna na gymnáziu.
2. Sloučení škol se žádným způsobem 
nedotkne stávajících žáků, všichni žáci dokončí 
studium stávajících oborů. Žáky budou nadále 
vyučovat stejní učitelé.
3. Sloučení škol se nedotkne stávajících 
pedagogických pracovníků obou škol 
a nebudou se měnit jejich pracoviště.
4. Sloučení škol umožní okamžité rozšíření 
výuky cizích jazyků a  volitelných předmětů 
na  gymnáziu, včetně modernizace vybavení 
obou škol.
5. Vyvineme veškeré úsilí k otevření další třídy 
čtyřletého studia s  rozšířeným vyučováním 
společenských věd a  cizích jazyků, případně 
přírodovědných předmětů 
6. Sloučení škol, byť jej ani jeden z nás nevítá, 
znamená příležitost k  dalšímu rozvoji a  jsme 
přesvědčeni, že společně budeme silnější.

SPOLeČNÉ PROhLÁŠeNí 
PhDr. Ing. Petra Mináře, Ph.D. et Ph.D., ředitele Gymnázia Dvůr Králové nad Labem,
 a Mgr. Petra Vojtěcha, ředitele Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové n. L.

Královédvorští malí atleti na finále OVOV v Praze s osobnostmi české atletiky  Robertem 
Změlíkem a Romanem Šebrlem. Foto: P. Špatenková
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eXPedICe KLubu NATuRA – RuMuNSKO 2013Skautské středisko hlásí:
Po  vydařených letních 
táborech na  Kateřině 
a  v  Kalu u  Pecky skautské 
středisko Zvičina od září opět 
ožilo činností jednotlivých 
oddílů při pravidelných 
schůzkách. Oddíly přijaly 
mezi sebe nováčky, kteří se 
sžívají s  novými kamarády 
a  činností oddílů, jak při schůzkách, tak při 
víkendových výpravách do blízkého okolí. 
V  pátek 11. října proběhne střediskový 
volební sněm. Jeho hlavním úkolem je  zvolit 
střediskovou radu, která povede naše středisko 
v dalším tříletém období, a dále naše kandidáty 
na  další následné vyšší sněmy.  

Ing. Martin Stránský

Děti navštěvující oddělení školní družiny měly 
příležitost pořádně se začátkem školního roku 
zaradovat. Při svém pobytu na  dětském hřišti 
v parku Schulzovy sady se mohou „vydovádět“ 
na nových herních prvcích celokovové sestavy 
Multikov. 

Toto hřiště má spíše sportovní charakter, 
obsahuje koš na  basketbal, houpací kruhy, 
ručkovací (šplhací) žebřík - vlnu, šplhací tyč, 
provazový žebřík a  houpačku. Bezpečnou 
dopadovou plochu pod atrakcemi tvoří silná 
vrstva drobných oblázků. Pro uložení dalších 
herních potřeb a  sportovního nářadí bude 
sloužit nová dřevěná zahradní chatka. Věříme, 
že společná investice města (40 tis. Kč) a školy 
(176 tis. Kč) zatraktivní dětem pobyt ve  školní 
družině a  povede k  rozvoji jejich obratnosti 
a fyzické kondice. 
Poděkování za  podporu a  spolupráci patří 
odboru RIM MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem. 

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Nové hřiště pro školní družinu 
zŠ Schulzovy sady

Svou expedici jsme zahájili nočním přejezdem 
do  Budapešti. Nejprve jsme si vyšli na  citadelu 
Budínského hradu, odkud byl úžasný ranní 
pohled při východu slunce na toto probouzející se 
historicky bohaté město. 
Poté jsme navštívili proslulou ZOO, kde byla 
fantastická podívaná na skvěle nacvičené krmení 
lachtanů s  mnoha akrobatickými prvky a  též 
poutavě postavené interaktivní pavilony, v nichž 
jsme si mohli například pohladit i lenochody. Dále 
jsme pokračovali do národního parku Kiskunsági, 
abychom si mohli prohlédnout skutečnou 
maďarskou pustu a přírodní rezervaci Fülöpháza 
s opravdovými písečnými dunami, o kterých nám 
zde vyprávěl jeden ze strážců parku. V podvečer 
jsme se dostali do  našeho prvního ubytování 
ve  městě Széged a  po  večeři jsme se vydali 
na  romantickou procházku za  poznáním jiné 
kultury k břehům Tiszy.
Druhý den jsme přejeli do  našeho prvního 
ubytování v  Rumunsku v  české vesnici Gerník. 
Zde jsme byli po skupinách ubytováni v rodinách. 
Všechny nás překvapilo, jak je Gerník v podstatě 
odříznut od zbytku světa. Zato zde ale byli velice 
pohostinní lidé, kteří si s námi velmi rádi povídali, 
a okamžitě nás pohltila krása trochu starší češtiny, 
jako vzaté z  Babičky Boženy Němcové. Určitě 
stojí za  zmínku i  fantastické jídlo, které nám 
zde připravovali a  kterého jsme měli opravdu 
přemíru. S dalším dnem jsme se vydali do jeskyně 
zvané Turecká díra. Cestou jsme obdivovali 
úžasnou téměř nedotčenou a velmi rozmanitou 
přírodu, která nás nenechávala vyjít z  údivu. 
Příštího dne jsme se vydali ke  starým vodním 
mlýnům, poháněným průzračnou horskou 
říčkou, ve  které dostali někteří chuť se i  svlažit. 
V  říčce jsme lovili bezobratlé živočichy včetně 
raků. Po  prohlédnutí jsme je samozřejmě opět 
pouštěli do jejich prostředí.

Jonáš Jonasson:
STOLeTÝ STAŘíK, 
KTeRÝ VYLezL z OKNA 
A zMIzeL. 

NOVÉ KNIhY 
V MěSTSKÉ KNIhOVNě

Kompletní verze knihy + CD MP3 (čte Martin 
Stránský). 
Jonassonova 
prvotina Stoletý 
stařík, který vylezl 
z okna a zmizel se 
stala čtenářským 
hitem a nejpro-
dávanějším švéd-
ským románem 
let 2010 a 2011.  
V současnosti 
již byla přeložena do 40 jazyků. Podle knihy se 
natáčí i film s největším rozpočtem v historii 
švédské kinematografie. 
V  knihovně si můžete půjčit knihu v  dospělém 
oddělení nebo v  hudebním oddělení CD MP3 
s  kompletní verzí knihy čtenou Martinem 
Stránským.

Pátý den jsme nejprve navštívili opuštěný důl 
na  měď a  posbírali pár geologických exponátů 
a poté se přesunuli do Svaté Heleny, kde jsme byli 
ubytováni po zbytek zájezdu. Další den jsme se 
vydali po skupinách rybářskou loďkou po Dunaji 
na  ostrov ležící mezi Srbskem a  Rumunskem. 
Tento ostrov je přírodní rezervací, je zajímavý 
rozmanitými druhy rostlin, množstvím vodních 
ptáků v  lagunách a  také divokými koňmi, které 
jsme mohli z dálky sledovat dalekohledy. Ostrov 
jsme ale museli předčasně opustit, protože se 
zdvihal vítr a rybářská bárka by pro nás nemohla 
přijet. Poslední den jsme se rozdělili na  dvě 
skupiny. První šla obdivovat suchozemské 
želvy do  nedalekého lesa a  druhá skupina se 
šla rozloučit s  rumunskou krajinou vycházkou 
na  skalnatou vyhlídku, z  jejíhož vrcholu se při 
pohledu tajil dech. Poté jsme již s těžkým srdcem 
opustili tuto překrásnou zemi a  naše úžasné 
a  pohostinné krajany žijící ve  Svaté Heleně 
a vydali se na dlouhou cestu domů.

Jan Frieda 
žák 6. C, Gymnázium Dvůr Králové n. L.

Expedice byla finančně podpořena dotacemi 
Města Dvůr Králové nad Labem a  KÚ 
Královéhradeckého kraje

Účastníci letošní expedice klubu NATURA (fungující při místním gymnáziu) do Rumunska 

Dne 17. září 2013 měl 
možnost navštívit 
Léčebnu zrakových 
vad opravdu každý. 
Den otevřených dveří 
využilo hlavně velké 
množství zájemců o  přeměření zraku z  řad 
velmi malých dětí, ale také hodně dětí starších 
i  dospělých. Potěšil nás zájem starostky města 
Mgr.  Edity Vaňkové a  hejtmana našeho kraje 
pana Lubomíra France, vyzkoušet si na  vlastní 
oči, jak v  léčebně cvičení očí na  přístrojích 
probíhá. Léčebnu založil v  roce 1953 prim. 
očního oddělení Nemocnice Dvůr Králové 

Léčebna zrakových vad slaví 60. výročí
n. L. MUDr.  Eduard Drahanský, který se stal 
průkopníkem československé ortoptiky. Viděl 
nutnost delší a soustavné péče o zrak v dětském 
věku. Jeho snem bylo založit pracoviště, kde 
by mohl toto zrealizovat. Podařilo se mu najít 
vhodnou budovu, pro dvoráky stále „Oční školu“, 
kde svůj sen mohl uskutečnit - skloubil intenzivní 
ortoptickou léčbu se školním vyučováním 
i  speciální výchovou, kde jsou i  volnočasové 
aktivity zaměřeny na léčení očí. Za 60 let prošlo 
léčebnou téměř 12.000 pacientů s  tupozrakostí 
a šilháním. Doufáme, že sen MUDr. Drahanského 
bude pokračovat dále a  oslavíme i  další kulatá 
výročí.

zaměstnanci Léčebny zrakových vad 
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SOfTbALLOVÝCh RePRezeNTAČNíCh VÝběRů

běh naděje… spolupráce… solidarita… sounáležitost…
Dne 5. září 2013 uspořádal Dům dětí a mládeže 
JEDNIČKA ve  spolupráci s  dalšími městskými 
organizacemi v  pořadí již 6. ročník charitativní, 
sportovně společenské akce Běh naděje. Tato 
akce se inspiruje Během Terryho Foxe, který v ČR 
probíhal v letech 1993 až 2007.
Počasí tentokrát od  rána vítalo účastníky svou 
vlídnou tváří, sluníčko svítilo a  den ve  znamení 
babího léta byl jako stvořený pro procházku 
nebo běh Schulzovými sady.  
Už před prvním startovním výstřelem se 
u startu řadily třídy základních i mateřských škol 
a prostranství před ZŠ Schulzovy sady bylo celé 
dopoledne plné malých i větších účastníků Běhu 
naděje. Velmi nás potěšilo, že děti na trasu vyráží 
s pocitem, že svou účastí podporují dobrou věc, 
jsou myšlenkami s  těmi, jež nepříjemná nemoc 
postihuje a zároveň si uvědomují, jak může pohyb 
a  zdravý životní styl napomoci předcházení 
různým onemocněním. Kolem poledne si 
organizátoři mohli trochu vydechnout, neboť 
děti vyrazily na  oběd, nicméně odpoledne bylo 
na Běhu naděje opět rušné.   
V  cíli jsme všechny účastníky odměnili malou 
sladkostí, drobným dárkem a  hlavně skvělým 
osvěžení. Partnerem letošního Běhu naděje 
totiž byla společnost ONDRÁŠOVKA, a.s., která 

humanitární akci podpořila svými produkty. 
Každou hodinu jsme také losovali ze všech 
zaregistrovaných účastníků jeden třídní kolektiv, 
který si z Běhu naděje odnesl dárkový balíček.  
Potěšilo nás, že účast byla nejvyšší od roku 2010. 
Trasu absolvovalo 1630 účastníků. Děkujeme 
také všem, kteří akci zároveň podpořili 
finančně. Loňský úspěch sice zůstal nepokořen, 
částka 24.126 Kč, která byla v  zapečetěných 
pokladničkách, však není malá a  jsme hrdi, že 
účastníci ze Dvora Králové n. L. a  okolních obcí 
takto významně přispěli na  podporu výzkumu 
rakoviny. 
Letošní výsledek je důkazem, že nám společně 
není lhostejný osud člověka trpícího tak vážnou 
nemocí, jakou rakovina bezesporu je. Za  velmi 
důležitou považujeme zejména prevenci, 
a  proto se snažíme zejména dětem vštěpovat 
do podvědomí zásady zdravého životního stylu. 
Doufáme, že se nám to alespoň částečně daří.
Velké poděkování patří nejen účastníkům běhu, 
ale také všem, kteří se na akci podíleli. 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 7. ročníku Běhu naděje

Mgr. Iveta Hanušová, ředitelka DDM Jednička

Sportovní klub Shotokan Karate Do Dvůr Králové 
pořádá nábor nových členů ve  věku od  7 let, 
přičemž horní věková hranice není omezena.
Tréninky probíhají 2 × týdně v  tělocvičně ZŠ 
Komenského ve  Dvoře Králové: v  pondělí 
od  16:30 do  17:30 hod. a  v  pátek od  16:00 
do 17:00 hod.
Hlavním trenérem je Petr Kocmánek, nositel 
mistrovského stupně 4. Dan, absolvent FTVS 
Univerzity Karlovy v  Praze, současně působící 
jako lektor trenérů královéhradeckého 
a  pardubického kraje a  zkušební komisař 
Českého svazu karate. Dále oddíl disponuje 
dalšími 8 kvalifikovanými trenéry.
Další informace o  činnosti a  úspěších oddílu 
naleznete na http://karatedo.dknl.net/.

Petr Kocmánek

Karate do dvůr Králové přijme 
do svých řad nové zájemce

Oddíl krasobruslení zve tímto všechny zájemce 
o výuku základů bruslení z řad dětí i dospělých 
na kurzy „Základů bruslení“. Tyto kurzy budou 
probíhat od  listopadu 2013 do  února 2014 
vždy v  sobotu v  odpoledních hodinách (doba 
1 kurzu: 45 min.). 
Informativní schůzka se bude konat ve  středu  
23. října 2013 v  17:00 hod. v  areálu zimního 
stadionu (sraz zájemců o  informace ke  kurzu 
bude ve  stejný termín před hlavním vchodem 
do zimního stadionu). Cena kurzu pro děti do 15 
let: 1.000 Kč, pro dospělé: 1.300 Kč. Součástí 
kurzu budou též soutěže a  zájemci se mohou 
aktivně zapojit do společného vystoupení, které 
náš oddíl připravuje na konci každé sezóny.  

Michaela Koblasová

Kurzy bruslení pro děti a dospělé

O  prázdninách se našim softbalistkám opravdu 
hodně dařilo. Po  krásném výkonu našich děvčat 
na  mistrovství Evropy kadetek (hráčky do  16 let), 
navázaly jejich mladší spoluhráčky v  kategorii 
žákyně (hráčky do  13 let) účastí na  mistrovství 
Evropy v italském Collechiu nedaleko Parmy. 
Ze dvorského žákovského týmu byly nominovány 
do  užšího výběru Anežka Bartoňová a  Adéla 
Linková, které posílily tým hráček vybraných 
z celé republiky. Již od prvního hracího dne bylo 
jasné, že trenéři měli opravdu šťastnou ruku 
a do Itálie přivezli silný a po dvou soustředěních 
sehraný celek. Děvčata si ve svých bojích poradily 
s výběry Ruska, Slovenska, Británie a po loňském 
obsazeném čtvrtém místě se mohly letos 
radovat z  účasti ve  finále. Na  italském slunci 
a  pod tribunou italských fanoušků byl zápas 
pro děvčata hodně náročný, avšak český tým 

s názvem ,,Czech Stars“ podpořily kamarádky ze 
Slovenska a hned se hrálo lépe. Softball je však 
o  chybách. A  tu ve  finálovém zápase vytvořily 
naše hráčky, a  Italky se tak mohly radovat 
z vítězství 1:0. Nutno podotknout, že finále pískal 
italský rozhodčí a hodně sporných situací rozhodl 
ve  prospěch domácího týmu. Po  protestech 
hlavního kouče Petra Bartoně došlo i  na  jeho 
vyloučení. Nicméně naše děvčata si z mistrovství, 
které bylo konané pod záštitou ESF (Evropská 
Softballová Asociace), dovezla krásné stříbrné 
medaile. Komisaři ESF a  rozhodčími byla také 
udělena individuální ocenění, ze kterých si 
dvě odvezla děvčata z  Czech Stars. Nejlepší 
nadhazovačkou se tak stala Adéla Linková z  SC 
Dvůr Králové a  nejužitečnější hráčkou byla 
vyhlášena Gabriela Slabá z týmu Eagles Praha.

Pavel Link, trenér SC Dvůr Králové n. L.   

Ve  dnech 18.–23.08.2013 se uskutečnilo 
soustředění florbalistů elévů a  mladších žáků 
v  sokolovně v  Jaroměři. Soustředění pořádal 
tak jako v  jiných letech starosta sokolské obce 
a zároveň trenér florbalu Jiří Damianidis a bylo 
zaměřeno na získání fyzičky a zlepšení techniky 
hry v  nadcházející sezoně. Systém soutěže 
bude velmi náročný, bude se hrát na  dvou 
hřištích současně a  započítá se průměrný 
výsledek. Fyzickou přípravu florbalistů měli 
za úkol sokolští dorostenci a je potřeba říci, že 
byla velmi důkladná.
Rád bych popřál mladým florbalistům 
v  nadcházející sezóně hodně sportovních 
úspěchů, radost ze hry a hodně zdraví.

M. Rejl

florbalové soustředění v Jaroměři

Rozvrh cvičebních hodin – od 1. října 2013
PONDĚLÍ
Předškolní děti 16:00–17:00 hod
Ženy – zdravotní cvičení  18:45–19:45 hod
ÚTERÝ
Rodiče a děti 17:00–18:00 hod
Mladší + starší žactvo 18:00–19:00 hod
STŘEDA
Mladší ženy 18:45–19:45 hod
ČTVRTEK
Aerobik 18:30 –19:30 hod
PÁTEK
Břišní tance 18:30–19:30 hod

TJ SOKOL LIPNICe – přijďte mezi nás!

Členky reprezentačního softballového družstva v kategorii žákyně s královédvorským zastoupením
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Celkem 1630 účastníků vyběhlo do areálu Schulzových sadů v rámci 6. ročníku cha-
ritativní, sportovně-rekreační akce zvané Běh naděje. Více informací o této akci pro 
širokou veřejnost čtěte na str. 11. Foto: S. Černotová

V sobotu 7. září se uskutečnil na dopravním hřišti ve Dvoře Králové nad Labem 2. ročník 
srazu a závodů šlapacích aut. Akce probíhala po celý den a rozhodně se jen nešlapalo a ne-
závodilo. Organizátorovi se podařilo zabavit skutečně každého návštěvníka a zvolit jako 
termín poslední den s letními teplotami.  Foto: K. Sekyrková

Ve  středu 18. září byl slavnostně zahájen 14. výtvarný salon královských věnných měst 
ve  výstavním prostoru budovy Městského úřadu Trutnov. Zároveň v  prostorách budovy 
Haasova Paláce (ZUŠ Trutnov - viz fotografie) probíhá salon základních uměleckých škol 
královských věnných měst . Foto: S. Novotný

Ve  středu 4. září 2013 se v  domově sv. Josefa v  Žirči konala oslava narozenin pana  
Doc. Josefa Bašeho, CSc., na kterou byl pozván samotným oslavencem i Crazy Band krá-
lovédvorské ZUŠ R. A. Dvorského. Celému Crazy Bandu bylo velkou ctí hrát pro uznáva-
ného chirurga-urologa, a tím mu splnit jeho přání.  Foto: archiv ZUŠ

Střední škola informatiky a služeb (SŠIS) ve Dvoře Králové nad Labem otevřela v září no-
vou laboratoř pro analytickou chemii. Vytvořila tak pro studenty lepší podmínky pro výu-
ku chemie. Foto: archiv SŠIS

Ve čtvrtek 5. září otevřelo Městské muzeum opět svůj krásný výstavní sál v budově Špýcha-
ru, a to výstavou „KRÁSNÉ BAROKO“. K vidění jsou obrazy královédvorské rodačky Renaty 
Greiner a skleněné objekty Roberta Kaufmana. Foto: K. Sekyrková

Poslední srpnový den byl ve znamení oslav otevření Tyršova koupaliště. Celodenní akce 
se konala zásluhou místních podnikatelů za spolupráce města a České spořitelny. Orga-
nizátorům skutečně přálo počasí – jeden z posledních krásných letních dnů připadl právě 
na tuto oslavu. Reportáž si můžete přečíst na www.dvurkralove.cz.

Na dNI OTeVŘeNÝCh dVeŘí na nové radnici ve středu 9. října 2013 od 8:00 
do 17:00 hod. vám rádi zodpoví vaše dotazy týkající se místního referenda všichni 
členové vedení města. Veřejná diskuse na téma MÍSTNÍ REFERENDUM bude probíhat 
ve stejný den od 10:00 do 11:00 hod. a od 16:00 do 17:00 hod. v zasedací místnosti 
paní starostky. K  diskusi se zástupci města můžete využít také facebookový profil 
města: mesto dvur kralove nad labem.
Než se však zastupitelů města zeptáte, přečtěte si, prosím, „nejčastěji kladené dota-
zy“, které jsme pro vás zpracovali a zveřejnili také na titulní stránce těchto NKR.


