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Provozovatel čistírny odpadních vod (ČOV) 
ve  Dvoře Králové nad Labem společnost WWTP 
DKNL zastavila 6. února 2012 její provoz. 
Po vzájemné dohodě města a provozovatele bylo 
čištění opět spuštěno 8. února.
Stejný den zahájila Česká inspekce životního 
prostředí (ČIŽP) s městem správní řízení ve věci 
uložení pokuty za  správní delikt podle ust. § 
125a odst. 1 písm. b) vodního zákona za to, že 
nakládalo s  povrchovými vodami podle § 8 
odst. 1 bez povolení k nakládání s vodami.
Dne 10. dubna 2012 udělila ČIŽP městu pokutu 
ve  výši 300 tis. Kč. Proti tomuto rozhodnutí 
se město odvolalo. Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) rozhodnutí ČIŽP přezkoumalo 
a  rozhodlo ho zrušit a  řízení zastavit! Toto 
rozhodnutí je k  dispozici na  webu města jako 
příloha k tomuto článku
V odůvodnění mj. MŽP konstatuje, že ve spise 
není žádný záznam o jakémkoliv úkonu města 
směřujícímu k  pokutovanému nedovolenému 
nakládání s  povrchovými vodami. Naopak 
ze spisové složky je zřejmé, co závadný stav 
způsobilo a kdo takto konal – provozovatel ČOV 
společnost WWTP DKLN, s.r.o.
MŽP také zásadně odmítá, že by město mělo 
přistoupit na  nátlak provozovatele ve  věci 
požadované výše úhrady za čištění odpadních 
vod.
ČIŽP udělila pokutu ve správním řízeni i VaKU. 
Ten se také odvolal. MŽP i  v  tomto případě 
postupovala stejně jako u města a  rozhodnutí 
ČIŽP zrušilo a řízení zastavilo.
Pokuty za vypouštění splaškových vod do Labe 
uložil i  Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
Tehdejší provozovatel ČOV společnost WWTP 
DKNL dostala pokutu 250 tis. Kč. I  ta se proti 
pokutě odvolala. Vlastník ČOV společnost 
Evorado Import dostala pokutu 150 tis. Kč. 

Starostka a místostarostové

KRÁLOVÉDVORSKý OKRuh 30. ČERVNA – 1. ČERVENCE

Jak jste již jistě slyšeli nebo četli v  jiných médiích, 
od  1. července 2012 bude spouštěn projekt 
Základní registry veřejné správy, který byl 
schválen zákonem č. 111/2009 Sb., o  základních 
registrech v  úplném znění. Význam centrálních 
registrů nejen pro úředníky, ale zejména občany 
a fyzické osoby, je popsán v následujícím textu. 

popis registrů
Základní registry si můžeme představit jako 
čtyři vzájemně propojené „databáze“ tzv. 
referenčních údajů, které spolu komunikují 
a  budou využívány pro výkon činnosti orgánů 

veřejné správy. Jedná se o registr obyvatel (ROB), 
registr osob (ROS), registr územní identifikace 
a adres (RUIAN) a registr práv a povinností (RPP).  
Registr obyvatel bude obsahovat aktuální údaje 
o státních občanech České republiky a cizincích 
s  povolením k  pobytu na  území ČR nebo těch, 
jimž byla udělena mezinárodní ochrana formou 
azylu nebo doplňkové ochrany. Registr osob 
bude spravovat údaje o  právnických osobách, 
podnikajících fyzických osobách nebo orgánech 
veřejné moci. Registr územní identifikace a adres 
bude spravovat nemovitosti, parcely, adresy, 
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Na  tento tradiční mezinárodní závod historických 
závodních motocyklů a  sidecarů máme k  21. 
červnu 2012 přihlášeno 260 závodníků. Můžeme se 
těšit na početné pole zahraničních jezdců z Anglie, 
Německa, Rakouska, Itálie, Slovinska, Slovenska, 
Švýcarska i  z  Francie. V  kategoriích sidecarů je  
přihlášeno 28 posádek, a tak jsme je rozdělili na ty 
starší a pomalejší M a P do roku 1967 a Z do r. 1978.

Vzácní hosté
Závod se jede pod patronací starostky Mgr. Edity 
Vaňkové. Ta také tradičně zahájí nedělní program 
v 9:00 h. Jezdce na slavnostním zahájení pozdraví 

i hosté, mezi kterými bude i manželka Františka 
Šťastného Jarmila Šťastná-Königová. Právě tady 
v neděli 1. července oslaví 80. narozeniny. 

Kulturní program
Pořadatelé neponechali nic náhodě a  celý 
program bude komentovat Karel Březina, který 
komentuje i  závody mistrovství světa. Mimo 
mnoha zajímavých strojů a  jezdců při páteční 
technické přejímce se diváci budou moci 
osvěžit dobrým pivem a  jídlem v  depu u  tzv. 
Vagónu. Tam bude také hrát od  19:00 h hrát 

16. ročník Ceny Františka šťastného
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Historické sajdkáry jsou pro Královédvorského okruhu diváky největším lákadlem Foto: Josef Holan
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zpRÁVA O STAVu MATEŘSKýCh šKOL zŘízENýCh MěSTEM 

Ve dnech 30. května a 6. června 2012 byli v obřadní 
síni Bohuslava Martinů a  v  prostorách Staré 
radnice na  Krakonošově náměstí v  Trutnově 
oceněni ti dárci krve, u nichž počet dobrovolných 
bezplatných odběrů dosáhl čísla 20, 40 a 80.
Bezpříspěvkovým dárcům krve bylo předáno 
celkem 65 stříbrných či 57 zlatých medailí 
prof. MUDr.  Janského za 20 a 40 odběrů, Zlatý 
kříž si zasloužilo za  80 uskutečněných odběrů 
48 dobrovolníků. Za  Dvůr Králové nad Labem 
dostalo stříbrnou medaili 7 dárců, zlatou 
plaketu 9 a  Zlatý kříž 4 lidé. „Svým“ dárcům 
předali drobné dary osobně i starosta  Trutnova 
Ivan Adamec, místostarosta Dvora Králové 
nad Labem Dušan Kubica i zástupci některých 

zdravotních pojišťoven. Tímto vyzýváme 
dárce z našeho města, kteří se neměli možnost 
zúčastnit slavnostního předání v Trutnově, aby 
využili možnosti oficiálního předání drobných 
dárků ve  středu 4. července mezi 15. a  17..
hodinou v kanceláři místostarosty města. Jinak 
si mohou dobrovolní dárci převzít své dárky 
do  konce července v  městském informačním 
centru na náměstí T. G. Masaryka.  
Veškeré podmínky odběru krve najdete 
na  stránkách trutnovské nemocnice (www.
nemtru.cz) pod „Dárci krve a  plazmy“ nebo 
na telefonním čísle tel. 499 811 272, 499 813 060.

Ing. Kateřina Sekyrková
odborná referentka KTÚ

Kdo je dobrovolný dárce krve
Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, 
kteří dávají krev, plasmu nebo další součásti 
krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž 
za  to dostali odměnu ve  formě peněz nebo 
něčeho jiného, co může být považováno 
za  ekvivalent peněz, například čas z  pracovní 
doby přesahující čas nezbytný na  cestu tam 
a  zpět a  na  odběr samotný. Malé pozornosti, 
občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh 
jsou s bezpříspěvkovým dárcovstvím slučitelné.

Zdroj: Český červený kříž

SLAVNOSTNí pŘEDÁNí CEN DObROVOLNýM DÁRCůM KRVE

ulice, území obce atd. Registr práv a povinností 
povede údaje o působnosti a agendách orgánů 
veřejné moci, právech a povinnostech osob.

Cíl projektu 
Hlavním smyslem základních registrů je zásadně 
změnit fungování veřejné správy tak, aby se 
všem ulehčil život. Změnu k  lepšímu by měl 
pocítit občan při kontaktu s veřejnou správou, tj. 
s úředníkem, neboť úředník nebude požadovat 
dokladování a  ověřování referenčních údajů 
ze základních registrů kromě výjimečných 
případů, kdy jsou referenční údaje neúplné 
nebo nesprávné. Občanovi by napříště měl stačit 
občanský průkaz, cestovní doklad nebo průkaz 
o povolení pobytu pro cizince.

Aktualizace údajů
Občan bude moci požádat o  výpis všech 
referenčních údajů, které jsou o  něm vedeny 
v  základních registrech. Další výhodou pro 
občany nebo fyzické osoby, které mají zřízenou 
a  zpřístupněnou datovou schránkou, bude 
bezplatně zasílán výpis při každé provedené 
změně referenčních údajů. Úroveň a  kvalita 
poskytovaných služeb by se tím měla zvýšit 
a  čas strávený na  úřadech by se měl zkrátit 
na minimum.

Úleva pro úředníky
Úředníkům by se práce měla zjednodušit, neboť 

budou referenční údaje čerpat z  jediného 
registru a nebudou muset váhat nad správností 
osobních údajů o občanech, nemělo by docházet 
k duplicitám a měla by být zajištěna jedinečnost 
referenčních údajů v registru obyvatel. 

Časový rozvrh
Jedná se o  skutečně veliké změny. Práce 
na jednotlivých registrech se rozjíždějí již 2 roky. 
I  přes tuto snahu nejsou ze strany ústředních 
orgánů veřejné správy zásadní práce dokončeny. 
Dosud nejsou centrálními orgány vytvořeny 

nové formuláře, všechny agendy veřejné 
správy nejsou zaregistrovány, a  díky tomu 
bude spuštění tohoto projektu komplikovanější 
a náročnější. Přesto se na našem úřadu dokončují 
práce vedoucí ke zdárnému spuštění základních 
registrů. Všichni zaměstnanci města se snaží, aby 
se naplnily myšlenky a plány tohoto projektu. 
Chtěla bych Vás, vážení spoluobčané, požádat 
o trpělivost a pochopení v případě, že se setkáte 
s případnými prvotními problémy.

Jaroslava Kirschová
koordinátorka a metodička základních registrů
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Navýšení kapacity
Vzhledem k současné kapacitě mateřských škol 
zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, 
která činí 435 dětí, není možno v  posledních 
letech plně uspokojit všechny požadavky 
rodičů na  umístění dětí. Jelikož prostorové 
podmínky tříd a sociálních zařízení neumožňují 
z  psychohygienických důvodů kapacity 
mateřských škol dále navyšovat, rozhodla 
proto rada města o přestavbě uvolněného bytu 
školníka v odloučeném pracovišti mateřské školy 
v  Lipnici na  novou třídu vč. sociálního zařízení 
a  šaten. Celkové stavební náklady, projektová 
dokumentace a náklady na materiální vybavení 
nového oddělení mateřské školy pro 15 dětí 
vč. školní jídelny jsou vyčísleny na  částku cca 
1.018.000 Kč. Od 01.09.2012 budou mít mateřské 
školy, jejichž zřizovatelem je město, celkovou 
kapacitu 450 dětí.
Výsledky zápisů do mateřských škol 
K zápisům na školní rok 2012/2013, které proběhly 
v  měsíci dubnu, se do  Mateřské školy Drtinova 
1444 a  do  Mateřské školy Elišky Krásnohorské 
2428 vč. jejich odloučených pracovišť dostavilo 

celkem 235 dětí (z  toho 28 dětí přišlo k  zápisu 
do  obou subjektů). V  tomto počtu bylo i  10 
dětí z  okolních obcí. Z  výše uvedeného počtu 
zapsaných dětí bylo k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách zřízených městem přijato 
k celodenní docházce 152 dětí, z toho má 1 dítě 
trvalý pobyt v  obci Trotina, 4 žádosti o  přijetí 
dítěte nebyly mateřské škole vráceny zpět, u  3 
dětí bylo přijímací řízení zastaveno, poněvadž 
byly přijaty v  Mateřské škole JUTA. I  přes 
navýšenou kapacitu mateřských škol nebylo 
možno umístit 67 dětí (mladších 3 let nebo 
s  docházkou jinou než celodenní) s  trvalým 
pobytem ve Dvoře a 9 dětí z okolních obcí. 
Do  mateřských škol byly děti přijímány podle 
věku - v  souladu s  „Kritérii pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání“, schválenými radou 
města. Přednostně byly přijímány, v  souladu se 
školským zákonem, děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky. 

Milena Bláhová
odbor ŠKS

V  těchto dnech finišují přípravy na  spuštění 
nového Centrálního registru vozidel (CRV), který 
bude sloužit jako centralizovaný informační 
systém veřejné správy, jehož start je plánován 
na 09. 07. 2012. 
Ministerstvo dopravy rozhodlo omezit dobu 
nutné odstávky systému na  minimum, 
a  proto se přechod na  novou aplikaci 
uskuteční po  spuštění základních registrů, 
na něž je CRV úzce navázán, v týdnu po 
01. 07. 2012. Služba registrace vozidel tak 
bude veřejnosti nedostupná pouze ve  třech 
pracovních dnech prvního týdne v  červenci 
(02.- 04.07.2012).
V  rámci přechodu ze stávajícího systému 

na  nový CRV bude ukončeno vkládání 
změn do  stávajícího registru vozidel v  pátek 
dne 29. června 2012 v  15.00 hodin. Během 
odstávky bude probíhat migrace dat, školení 
zaměstnanců a  instalace odpovídajícího 
počítačového vybavení. 
Nový CRV byl vyvíjen z  důvodu nutnosti 
zajistit komunikaci s  Informačním systémem 
základních registrů dané zákonem č. 111/2008 
Sb., o základních registrech, a dále z důvodu 
možnosti realizace změn připravovaných 
v  nové právní úpravě zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích.

Jan Sedláček, vedoucí ODP

DOČASNÉ uzAVŘENí REgISTRu VOzIDEL

Mateřská škola v Lipnici s bytem školníka přestavěným 
na další místnost pro děti, který byl kolaudován 21. červ-
na 2012 Foto:  P. Zivrová
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VYMěňTE SI pARKOVACí pRůKAz VČAS

Všímaví občané a  zejména řidiči již určitě 
zaznamenali umístění nových informativních 
měřičů rychlosti, které mají přispět ke  zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu. 
Město zakoupilo a  namontovalo čtyři 
měřiče rychlosti na  vybrané frekventované 
komunikace. Některé měřiče obsahují statistický 
modul, který zaznamenává počty projíždějících 
vozidel a jejich rychlost při průjezdu měřeným 

úsekem. Získaná data budou následně 
využita při mapování dopravních intenzit či 
tipování míst pro zvýšený dohled městské 
policie. Zakoupené měřiče budeme průběžně 
přesouvat i  na  jiná místa tak, abychom měli 
celkový přehled o provozu v našem městě. 

Jan Sedláček
vedoucí ODP

Od  1. srpna 2011 platí nový parkovací průkaz 
„O7“ označující vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou. Nový druh parkovacího 
průkazu, který nahrazuje dosavadní označení 
O1 se symbolem invalidního vozíku, se vystavuje 
přímo na  jméno konkrétního oprávněného 
držitele a  odpovídá doporučenému vzoru podle 
Evropské unie. 
Držitelé dosavadního označení O1 mohou tato 
označení využívat do ukončení jejich platnosti, 
nejpozději však do  31. prosince 2012. Do  té 
doby je tedy nutné si zažádat o  výměnu 
za průkaz O7.
Parkovací průkaz může být vydán pouze osobě, 
která je držitelem výhod II. a III. stupně (průkaz 
ZTP a  ZTP/P) s  výjimkou postižených úplnou 
nebo praktickou hluchotou (mají označení O2, 
které zůstává). Na  nový parkovací průkaz se 
vztahují všechny úlevy, které se dosud vztahují 
k označení O1.
Pro jeho vystavení je nutné doložit: platný 
průkaz ZTP nebo ZTP/P, fotografii držitele 
průkazu 35 x 45 mm odpovídající jeho současné 
podobě, doklad totožnosti a  současný 
parkovací průkaz  O1, který vám byl vydán. 

Upozorňujeme, že průkaz musí být osobně 
podepsán držitelem parkovacího průkazu. 
Po  podepsání bude doklad zalaminován 
a předán držiteli. 
Žádat o  výměnu stávajícího označení 
můžete na  Městském úřadu ve  Dvoře Králové 
nad Labem, odbor dopravy a  silničního 
hospodářství, náměstí T.G. Masaryka 38 
v  přízemí hlavní budovy, dveře kanceláře číslo 
128. Výměna průkazu se provádí na  počkání 
a bezplatně.

Alena Řeháková, ODP

V  červnu pokračovaly 
práce na  rekonstrukci 
náměstí Republiky, 
v ulicích Věžní, Palackého, 
Havlíčkově a  J. Hory. 
Zmíněné ulice mají 
společné téma - náprava 
zanedbané údržby s cílem 
zajištění dlouhodobější trvanlivosti provedené 
opravy. V neposlední řadě jde o akci, která připraví 
tyto  lokality pro systém placeného parkování. 
Hlavní část plánovaných oprav na těchto místech 
skončila v první polovině června. V květnu jsme 
ještě prováděli opravy chodníků v Rooseveltově 
ulici. V souvislosti s naší opravárenskou činností 
jsme opravili řadu výtluků v asfaltových površích 
i v jiných částech města. 
Naši pracovníci zajistili taktéž opravy 
nezpevněných komunikací v  oblasti Žirecké 
Podstráně a  byla upravena léta kritizovaná 
Sukova ulice a parkoviště u pošty. Zde bych chtěl 
upozornit na to, že v Sukově ulici budou probíhat 
další práce související s  doplněním chybějících 
obrub apod. Ani v Sukově ulici ani na parkovišti 
u pošty se však nepočítá s finalizací povrchů. TS 
zde budou realizovat  zvýšený dohled a budou 
provádět nutné opravy ihned, jakmile by došlo 
ke zhoršení stavu povrchu. 
Výrazně jsme pokročili s  renovací zábradlí 
na  řadě míst ve  městě, např. v  ulici 5. května, 
Legionářské nebo v Tyršově ulici. I tato činnost je 
důležitá pro vzhled města a pro bezpečný pohyb 
chodců. Pracovali jsme také na opravách zábradlí 
v  Schulzových sadech směrem k  Dukelské ulici 
a  dojde i  na  dokončení opravy zábradlí nad 
Hartským potokem za Inzatem.  
Středisko veřejného osvětlení instalovalo nové 
sloupy veřejného osvětlení ve  Vrchlického ulici 
a  pokračovat budeme v  ulici Dukelské. Stávající 
sloupy veřejného osvětlení byly na  mnoha 
místech města ošetřeny novým nátěrem. 
Středisko zeleně dohnalo plán prací, a to zejména 
v sečení. Přesto se některé části města jeví jako 
neupravené, což je převážně vinou nedostatečné 
údržby vlastníků soukromých pozemků nebo 
takových, které obhospodařuje krajská správa 
a  údržba silnic. Toto je nedostatek, který se 
snažíme ve  spolupráci s  vedením města řešit, 
přestože nespadá přímo do  naší agendy. Není 
totiž hezkou vizitkou města, že máme v blízkosti 
hlavních příjezdových tras přerostlé travní 
porosty. 
Co se týká úklidu ve městě, snažíme se naši práci 
neustále vylepšovat a věříme, že je toto občany 
města vnímáno pozitivně. Již několik měsíců 
máme zřízeno středisko úklidu města, které má 
čistotu ve městě jako základní úkol. Setkávat se 
můžete se dvěma pracovníky úklidu, kteří každý 
den procházejí svěřené lokality. Zavedli jsme 
systém blokového čištění, jež se nám osvědčil, 
neboť zajišťuje účelnější využití čisticí techniky. 
V  neposlední řadě potkáváte na  ulicích další 
pracovníky poskytované úřadem práce v  rámci 
veřejné služby. Nových věcí na poli čištění našeho 
města je celá řada a my jen doufáme, že veřejnost 
vnímá tyto změny pozitivně. V  květnu bylo 
otevřeno městské koupaliště. I zde je naší snahou 
zajistit důstojné prostředí pro relaxaci občanů. 
Všechny vás srdečně zveme k jeho návštěvě.

Ing. Miroslav Petrů,
www.tsdvur.cz

Nové služby koupaliště
U kabin pod terasou je k dispozici stolní fotbálek, 
chystáme instalaci automatu na  výdej nápojů 
a  občerstvení. Na  našich stránkách můžete 
také sledovat teplotu vzduchu a  vody, které 
aktualizujeme každý den v 9 a ve 14 hodin. 

TEChNICKÉ SLužbY INFORMují NOVÉ MěŘIČE RYChLOSTI VE VYbRANýCh MíSTECh DVORA KRÁLOVÉ

V ulici Smetanova je dočasně umístěn jeden z nově instalovaných měřičů rychlosti. Foto: Lenka Brůnová

Nezbytná rekonstrukce komunikace v  Dukelské 
ulici spojená s  rekonstrukcí vodovodu, kterou 
bude město realizovat ve spolupráci se Správou 
a údržbou silnic Královéhradeckého kraje (SÚS), 
se dočká své realizace, a  to v  následujících 
letních měsících.
Zahájení prací se předpokládá k  9. červenci 
2012 a  vyžádá si úplnou uzavírku této 
komunikace přibližně na  dobu přibližně 
8 týdnů. Objízdná trasa pro osobní 
dopravu bude vedena ulicemi Zborovská 
a Čelakovského, pro nákladní dopravu potom 

přes obec Kocbeře a  Choustníkovo Hradiště. 
Chtěli bychom se tímto občanům omluvit 
za  způsobené komplikace a  poděkovat 
za pochopení a trpělivost.
Mapu objízdné trasy, objížďkové jízdní 
řády autobusů a  aktuální přesné informace 
o  uzavírce s  touto rekonstrukcí související 
najdete na  městském webu (www.
dvurkralove.cz) a úřední desce.

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM

REKONSTRuKCE VODOVODu A KOMuNIKACE V DuKELSKÉ uLICI
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Již 15 let Vás informujeme, jak se mají odpady 
správně třídit. Za tímto účelem jsme vydali spoustu 
článků v  těchto novinách, několik informačních 
letáků i brožur a dva odpadové kalendáře. 
Většina občanů odpady třídit umí, o  čemž 
svědčí i  každoroční dobré výsledky v  soutěži 
zaměřené na  třídění a  recyklaci odpadů „Čistá 
obec, čisté město, čistý kraj“. Bohužel se mezi 
námi stále najde pár jedinců, kteří třídění 
ignorují a dělají nepořádek po městě. 
Nyní to zkusíme obráceně – budeme fotit 
a  dokumentovat, jak by se s  odpady nakládat 
nemělo. V  každém čísle Novin královédvorské 
radnice zveřejníme jednu fotku s  vysvětlením, 
co je špatně a  jak by to správně mělo být. 
Věříme, že s  Vaší pomocí dosáhneme toho, že 
tento seriál nebude nekonečný.

Fotografie - zátiší za kontejnery
Fotografie zachycuje nepořádek za kontejnery 
v  Máchově ulici. Kdosi doma uklízel a  vše, 
co už nepotřeboval, vysypal na  trávník 
za  kontejnery. Přitom, kdyby odpady odnesl 

tam, kam patří, mohla být většina z  nich 
využita nebo zrecyklována a město by ušetřilo 
peníze za  úklid a  skládkovné. Jednalo se 
převážně o  vyhozený textil, který lze odložit 
do  oranžového kontejneru v  Mánesově ulici, 
do  sběrného dvora nebo odevzdat při jarních 
či podzimních mobilních svozech odpadů. 
Odtud je textil odvážen Diakonií Broumov 
a  je následně využíván pro humanitární účely 
nebo předáván k  průmyslovému zpracování. 
Dále se za kontejnery povalují plastové kbelíky 
a  láhve, které patří do  žlutého kontejneru 
na  plasty, a  pokud se tam třeba kvůli větším 
rozměrům nevejdou, lze je rovněž i s křesílkem 
odevzdat do sběrného dvora nebo při jarních či 
podzimních mobilních svozech odpadů.

upozornění:
Odkládání odpadů mimo kontejnery je 
přestupkem dle § 47 písm. h) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích v platném znění, za který lze 
uložit pokutu do 50.000 Kč.

text a foto: Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

TŘíDIT ODpAD NEzNAMENÁ hO jEN VYhAzOVAT

MĚSTO VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na obsazení funkce VEDOUCÍ /HO
oddělení ekonomiky a  majetku města 
odboru rozvoje, investic a majetku města 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 
Náplň práce: komplexní zajišťování správy 
rozsáhlého a  různorodého majetku obce, 
právně a věcně složitých forem jeho nabývá-
ní, pronájmu, zastavování, prodeje a  jiných 
způsobů disponování s  tímto majetkem 
včetně kontroly.
Platová třída odpovídající druhu práce: 10. 
platová třída.
Předpokládaný nástup do  pracovního po-
měru: 01.08.2012 nebo dle dohody. 
Místo, způsob a  lhůta pro podání přihlášky: 
do 09.07.2012.
Podrobnosti sdělí vedoucí odboru RIM 
Ing.  Radmila Horáček Fiľakovská, tel. 
042  499  318  134 nebo Jaroslava Kirscho-
vá, personální a  mzdové oddělení, tel. 
042 499 318 242.
Další informace včetně potřebných úda-
jů uvedených v  přihlášce jsou zveřejněny 
na úřední desce webové (www.dvurkralove.
cz) i fyzické v průchodu MěÚ na nám. TGM.

Ing. Ondřej Kudrnáč 
 tajemník MěÚ 

jAK bYL zLODěj DOpADENý 
A OKRADENý SpOKOjENý
V  posledních číslech Novin královédvorské 
radnice chybí pravidelné články z  městské 
policie. O  to více mě potěšilo, když redakci 
navštívil občan s  konkrétní zkušeností práce 
městských strážníků. Je to příběh s  dobrým 
koncem. Přiznejme si, že takových mnoho není. 
Živnostník pan Sledziuk zaparkoval ve  Dvoře 
své firemní auto, odešel a  za  20 minut se 
k němu vrátil. Spěchal, a tak si nevšiml,  že mu 
byla ukradena ze střechy 5 m dlouhá měděná 
roura. To si uvědomil až na  místě smluvené 
práce. Všímavá paní zatím upozornila strážníky 
na  manipulaci podezřelých lidí s  měděnou 
rourou. To urychlilo veškeré další dění, kdy 
oznámení poškozeného na  policii se sešlo 
s  oznámením rychle jednající paní. Městským 
policistům se podařilo zloděje chytit. 
Nejen to. Jelikož byla roura v  době nálezu již 
rozřezána, byli dopadení nuceni škodu panu 
Sledziukovi zaplatit. Zaměstnanci městské 
policie v  den výplaty sociálních dávek 
s poškozeným za zloději došli a peníze dostali.  
Jak vidíte, jeden bez druhého by zmohl málo. 
Takto je pan Sledziuk mile překvapený milým 
přístupem městských strážníků a  všímavostí 
dvorských občanů. Tímto příspěvkem by jim 
rád poděkoval.
Těším se na další vaše příběhy, které mohou být 
jak varováním, tak ponaučením pro druhé.

Ing. Kateřina Sekyrková
 odborná referentka KTÚ

MuzEuM pŘESTěhOVÁNO, REKONSTRuKCE zAhÁjENA
V pátek 11. května 2012 byly uzavřeny všechny 
stálé expozice muzea a začalo stěhování. Během 
necelého měsíce se z  budovy vystěhovalo 
přes 6000 knih, kolem 25  000 fotografií 
a  dalších sbírkových předmětů. Demontovalo 
se zařízení expozic, knihovny, kanceláří a  vše 
bylo převezeno do skladových prostor.
Pracovníci městského muzea nyní sídlí v budově 
ZŠ Komenského (Komenského 795).
Během rekonstrukce hlavní budovy se bude 
intenzivně pracovat na  digitalizaci sbírkového 
a knižního fondu, digitalizaci Geislerovy sbírky. 
Započaly také práce na přípravě nové expozice, 
která bude zpřístupněna ve  zcela nových 
prostorách hlavní budovy v létě roku 2013.
Ve  výstavní síni na  Staré radnici na  náměstí 
T.G. Masaryka nyní probíhá výstava „Židé – 
tradice a  zvyky“. Informace o  výstavách nebo 
akcích konaných v rámci výstav na Staré radnici 
najdete na  webových stránkách městského 
muzea - www.muzeumdk.cz.

Mgr. Alexandra Jiřičková,
ředitelka muzea 

Rozsáhlý projekt „Rekonstrukce muzea - nová 
expozice pro turisty a  návštěvníky města“ byl 
fyzicky zahájen 5. června 2012, kdy bylo 
předáno staveniště. Realizující firma RESA – 
sanace a  rekonstrukce, spol. s. r. o., zvítězila 
ve  výběrovém řízení této podlimitní veřejné 
zakázky, do  kterého předložily své nabídky tři 
firmy, díky nejnižší cenové nabídce.
Práce byly zahájeny budováním odvětrávacího 
kanálu, aby se využilo souběžné rekonstrukce 
plynovodního řadu v  ulici Sladkovského. Dále 
byly zahájeny přípravné práce pro instalaci 
panoramatického výtahu, který bude zajišťovat 
bezbariérový přístup do objektu.
Po  dobu rekonstrukce, kdy bude celý objekt 
muzea uzavřen, jsou pro občany a návštěvníky 
města připravovány expozice v prostorách Staré 
radnice. Aktuální informace k tomuto projektu 
budou k  dispozici na  webových stránkách 
města v sekci Město - Aktuálně - Rekonstrukce 
muzea.

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM

VEŘEjNý INTERNET 
DO půLhODINY zDARMA
Od  května je možné využít v  městském 
informačním centru na náměstí T. G. Masaryka 
přístup na  internet zdarma, od  července 
budou k  dispozici dokonce dva počítače. 
Od zpřístupnění internetu pro veřejnost tuto 
službu využilo již 74 zájemců.

odbor ŠKS
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Turistické autobusy
V rámci projektu „Zážitky na dosah“ můžete již od 
7. dubna 2012 využívat letní linku bezbariérového 
ekologického autobusu, který jako jediný veřejný 
spoj propojuje největší atraktivity města a okolí. 

Turistická linka
Doveze vás do  Betléma, na  přehradu Les 
Království, do Kuksu či zoo. Umožňuje tak nejen 
vám, ale také návštěvníkům Dvora projít si pěšky 
tato místa bez vázanosti na auto. Přehled jízdních 
řádů této linky je zdarma k  dostání ve  formě 
letáků v  městském informačním centru nebo 
na recepci městského úřadu. Dále můžete získat 
podrobné informace na  www.zazitkynadosah.
cz. Provozovatelem této linky je firma Osnado.

Cyklobusy
Tuto speciální linku v létě doplňují v našem kraji 
Krkonošské cyklobusy. Jezdí od  2. června do   
30. září 2012 - v  červnu o  víkendu, v  červenci 
a srpnu denně, v září ve čtvrtek a o víkendech. Ze 
Dvora Králové můžete vyrazit z  autobusového 
nádraží směr Vrchlabí v  7.45 h a  17.00 h. 
Z  Vrchlabí  lze pokračovat ještě výše - v  9:15 
navazuje cyklobus mířící do Špindlerova Mlýna. 
Všechny autobusy jsou vybaveny na  přepravu 

minimálně 15 kol. V  případě hezkého počasí 
a  velkého množství turistů může být autobus 
opožděn. Podrobnější informace a  jízdní 
řády získáte zdarma opět ve  formě letáku 
v  informačním centru nebo na  krkonose.eu. 
Součástí letáku jsou tipy na cyklovýlety.

Jana Mikysková, městské informační centrum

Nový mapový portál
Nové webové stránky www.podkrkonosi.eu mají 
svůj vlastní mapový portál, který nabízí dva druhy 
dat – turistická nebo letecká mapa - a dále zobrazení 
turistických nebo cyklistických tras. 
Portál je dále členěn do  sekcí, které poukazují 
na  letiště, atraktivity, lidové umění, církevní 
stavby, rekreační, ubytovací a stravovací zařízení, 
kulturní a sportovní zařízení, přírodní zajímavost, 
informační centra a  vyhlídky na  území 
Podkrkonoší. Dále je možné naplánovat trasu ,a to 
jak pěší po stezkách, tak i na kolách, popřípadě 
autem. Nabízí přepočítávání tras, takže je možné 
vybrat si mezí nejrychlejší či nejkratší cestou. 
Také je možné naplánovat si vlastní cestu pomocí 
,,špendlíků“, které si návštěvníci sami ,,zapichují“ 
do mapy. Součástí plánování tras je také časová 
a délková náročnost. 

sdružení Podzvičinsko

Ocenění projektu královských 
věnných měst
Časopis profesionálů v  cestovním ruchu „COT 
business“ ocenil společný projekt svazku obcí 
Královská věnná města s  názvem „Královská 
věnná města známá, ale nepoznaná…“ jako 
mimořádný a  věnoval mu celou redakčně 
zpracovanou stranu v aktuálním čísle. 
Projekt byl oceněn jak za  samotnou jednotící 
myšlenku, tak za její výsledné zpracování. 
Zástupci jednotlivých královských věnných měst 
si ocenění velmi váží. V  nejbližší době bude 
v rámci projektu vydán další materiál, který bude 
tentokrát sloužit pro fanoušky adrenalinových 
sportů, připravuje se brožura pro cyklisty 
a  tipy na  víkend pro ženy – „Královnám 
a  dvorním dámám na  rozkošném víkendu“. 
Informace najdete na  www.vennamesta.cz. 
Vydané materiály jsou k  dispozici v  městském 
informačním centru na  náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem. 
Aktuální akce královských věnných měst jsou 
v příloze KdeCo str. 4.

Ing. Naďa Šauerová
členka výboru Královských věnných měst

TuRISTICKÉ NOVINKY V pODKRKONOšSKÉM REgIONu

MěSTEM OCENěNý MILOš pETERA OSLAVí SVÉ LETOšNí jubILEuM VýSTAVOu
Mám poměrně jasnou představu o  tom, jak 
by měl vypadat medailonek. Níže vzniklý text 
jím není. Život pana Petery není z  těch, který by 
se do  jednoho medailonku vešel. Každá moje 
otázka pro něj byla zajímavá a  jen těžko se 
od  ní odpoutával k  další. Více než data a  životní 
mezníky jsou pro něj důležití lidé, které potkal. 
O  tom také bude cyklus, na  kterém od  srpna 
bude spolupracovat se stanicí Českého rozhlasu 
3. Nakonec jsme společnými silami sepsali dvě 
krátké otázky s  dlouhými odpověďmi, kterými 
by chtěl zároveň poděkovat těm, kteří ho v  jeho 
profesi podporovali a stále podporují. 

S jakými pocity jste převzal ocenění?
Víte, já si myslím, že všechna sláva a pocty jsou 
až tou  poslední fází v  životě každého umělce. 
Musí tomu předcházet - pokud je to zasloužené-
desítky let poctivé a  cílevědomé práce. A  tady 
myslím především proces uměleckého zrání. 
Ten se nedá urychlit ani přeskočit. Když se 
to podaří-a není to zdaleka posvěcení, co 
přijde každému-je charakteristické vlastním 
nezaměnitelným a  osobitým rukopisem. Znám 
autory, co celý život opisují od druhých a jejich 
výstavní soubory jsou chaotický pel-mel všeho 
možného.

Ale abych se vrátil k  otázce. Umělec dokáže 
nějakou dobu žít ve  hmotném nedostatku. 
To, co nemůže postrádat, je morální podpora 
a  zájem o  jeho práci. Toho se mu bohužel 
v  současné době příliš nedostává. Měřítko 
hodnot je postaveno výlučně na penězích. Ruku 
v  ruce s  tím jde morální devastace společnosti 
a  zvyšující se kriminalita. V  médiích se s  tím 
setkáváte denně. Myslím, že posláním každého 
opravdového umělce je reagovat na  dobu, 
ve  které žije, a  své postoje sdělovat ve  svých 
dílech. Právě tohle je ta dělící čára, co nás 
odlišuje od  těch komerčních "střelmistrů", jenž 
od prvního doteku štětce kalkulují s prodejností 
a  vylepšováním svého životního standardu. 
Dělat vážné a opravdové umění je tvrdá a často 
bolestná disciplína, kdy se neustále pohybujete 
na  té křehké a  lehce zranitelné hranici vlastní 
citovosti.

A na čem pracujete v současné době?
Na  přípravách podzimní výstavy k  mému 
životnímu jubileu. Právě běží práce na  plakátu, 
katalogu a  pozvánkách. Všechny podklady, 

texty a fotografie jsem předal jednomu z našich 
nejlepších grafiků-designerů Jiřímu Zhibovi. 
Výstavní soubor připravuje exředitel Krajské 
galerie v Hradci Králové dr. Josef Sůva. Aby bylo 
možné respektovat jeho koncepci, tak to pro 
mě znamená vypůjčit si některé z  exponátů ze 
soukromých a státních sbírek. S tím je vždy fůra 
starostí. A  to už nemluvím o  finanční stránce 
celé akce. Sehnat sponzora v  dnešní době se 
rovná zázraku. Naštěstí se něco opět povedlo. 
Mnohé ovšem jde na kapsu autora. Chci na tuto 
akci pozvat všechny své známé a  přátele, se 
kterými jsem se v životě potkával nebo co pro mě 
znamenali ony příslovečné životní mezníky. A tím 
myslím i  zakládající členy "Skupiny mladých", se 
kterými jsem začínal ve výstavní síni Staré radnice 
ve Dvoře Králové v prosinci roku 1959. 

Tak držte palce, ať vše dobře dopadne, a  já jdu 
adjustovat své poslední obrazy a opravit odrbané 
rámy z předchozích výstav!

Ing. Kateřina Sekyrková 
odborná referentka KTÚ

Miloš Petera ve svém ateliéru vysvětluje svoji metodu malby pomocí pryskyřice. Foto: K. Sekyrková

Miloš petera - malíř a grafik
Studoval na  Umělecko-průmyslové škole 
v  Brně u  prof.  Karla Jílka, od  roku 1959 
je uznávaný v  oblasti kultury jako malíř 
a  grafik. Svou první výstavu měl ve  Dvoře 
Králové v roce 1959 a od té doby měl přes 30 
samostatných výstav a několik desítek výstav 
skupinových. V  zahraničí vystavoval v  devíti 
evropských velkoměstech.
V letech 1998 – 2002 byl kurátorem Sporckovy 
galerie v  hospitalu Kuks. V  roce 2006 získal 
státní ocenění celoživotního díla v kuloárech 
Parlamentu České republiky „Pocta umělci“.
Miluje krásu žen, chuť a  vůni bílých vín, 
rád poslouchá francouzskou poezii. Umí si 
ve správný čas vychutnat tu správnou dýmku. 
Stýská se mu po  jeho dlouholetém ateliéru 
ve Valovce. Duševní zdraví si udržuje jako stále 
aktivní tenista, cyklista a běžkař. 
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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

provozovna:  Slovany 3051  
(býv. Tiba – Slovany)

po – pá 7. – 16. hod, so 8. – 12. hod
Tel. 777 086 085, 777 082 083

PLETAP s.r.o 
prodejna pletené módy a konfekce
v ul. Smetanova 2813 (u 5. Května)

zahajuje výprodej vybraného letního zboží 

se slevou až 40 % 
Akce platí od 01.07.2012 do vyprodání zásob.

po-pá 9-16, so 9-12

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

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

Nabízím k pronájmu pěkný, slunný byt 2+1 
s balkonem v 6. n. p. s výtahem 
ve Dvoře Králové nad Labem. 
Cena Kč 6500,- včetně poplatků 
+ vlastní elektroměr.
Informace na tel.: 605 219 341.

ROZVOZ OBĚDŮ
Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči
Možnost výběru ze tří druhů jídel

Obědy sedm dní v týdnu
Cena od 56 Kč
Vhodné i pro firmy

Tel. 605 883 035

Vyměním řadový RD v klidné části Dvora 
Králové za byt jakékoliv velikosti + 
doplatek v TU nebo DK.  
Více na www.dumnaprodej.xf.cz  
nebo 605 779 539.  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

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.

Pronajmu byt 1+1 na Benešově nábřeží 
ve zvýšeném přízemí, rekonstruovaná 
koupelna, tel.: 724 975 301.

Pronajmu byt 2+1 v přízemí o rozloze 
75m2 ve Dvoře Králové, Benešovo nábřeží.
Cena dohodou. Tel.: 728 206 864.

Hlídání dětí ve Dvoře v domácím prostře-
dí. Volná místa od září. Jedná se o malou 
skupinu dětí, kterým bude poskytnuta péče 
v nových prostorech vybavených k tomuto 
účelu.  
Více info na 732744099.

INZERÁT 
Za 700 Kč

59 x 33,9 mm (20 cm2)

NOVINY  
KR ÁLOVÉDVORSKÉ  

R ADNICE
Tento měsíčník vychází v nákladu 7550 ks. 

Je distribuován do každé domácnosti  
ve Dvoře, Lipnici, Sylvárově, Verdeku, Zboží, 

Žirči  a Žirecké Podstráni zdarma.

Tel: 499 318 258, email: noviny@mudk.cz
Pravidla pro inzerci naleznete 

na www.mudk.cz 
v sekci Radnice / Noviny radnice

pOSLEDNí  VOLNý pOzEMEK 
K VÝSTAVBĚ RODINNéHO DOMU V UL. NEPRAKTOVA

Město Dvůr Králové nad Labem 
nabízí zbývající pozemek k výstavbě rodinného domu – formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena za pozemek je 700 Kč/m2.
Kritéria výběru: cena za m2 pozemku – nejvyšší nabídka.

Kauce je stanovena na částku 50.000 Kč a může být uhrazena bankovním převodem 
na účet města vedený u ČSOB - č. ú.: 187580614/0300 
(variabilní symbol musí být vždy uveden dle příslušného pozemku  - variabilní symboly jsou uvedeny v tabulce pozemků) 
- nebo může být uhrazena též složením v hotovosti v pokladně MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. 

Zájemci o odkoupení pozemku musí své nabídky (pouze na předepsaném formuláři pro příslušný pozemek!) 
na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími doklady (viz. 
podmínky účasti dle zveřejnění č. 86/2012 uveřejněné na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem)
doručit na podatelnu MěÚ Dvůr Králové nad Labem do dne 30.07.2012 do 17:00 hodin.

Všeobecné informace a formuláře k vyzvednutí:
Odbor rozvoje, investic a majetku města Marie Kadrmasová tel.: 499 318 152 nebo e-mail: kadrmasova@mudk.cz.

Zveřejnění je dále uveřejněno na stránkách www.mudk.cz. 
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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 ,32 m2,zděný,nová okna,u JUTY 1,1 p ,volný  650 000,-Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král ,55 m2,lok nábřeží,po rek ,pěkný,vč kuchyně   720 000,-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 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  790 000,-Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,52 m2,prostorný,vč nové kuchyně,dobrý st        390 000,-Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,45 m2,volný,k nastěhování,nová elekřina,zahr   350 000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král ,68 m2,centrum,2p ,velký,nutná vnitřní rek       599 000,-Kč 
byt 2+kk OV Dvůr Král ,50 m2,přízemí,výb stav,volný od 1. 8. 7 500,-Kč/měs  vč ink  
byt 2+kk OV Dvůr Král ,63,5 m2,zděný,novostavba,pod ZOO,2 p     1,090 000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král ,75 m2,velký,zděný,pod hřbitovem,garáž,1 p   700 000,-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  750 000,-Kč
byt 3+1 OV Dvůr Král ,75 m2,zděný,výborný stav,volný od 1. 7.  5 000,-Kč/měs +ink 
byt 3+1 OV Dvůr Král ,66 m2,pod ZOO,zděný,po rek ,vč kuchyně  1,090 000,-Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král ,68 m2,pod nem ,2p ,nová okna, dobrý st     1,470 000,-Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král ,86 m2,1 p ,zd ,u muzea,terasa,zahrada,volný  990 000,-Kč  
byt 3+1 OV Úpice,64 m2,zd ,balkon-fčr okno,centrum,sklep,dobrý st  650 000,-Kč
2 x byt 3+kk OV Dvůr Král ,113,114 m2,půd prostor,stav povolení,  180 000,-Kč 
novostavba H Brusnice,lux  5+1,3060 m2,kol 2008,pod Zvičinou    1,999 000,-Kč
rod dům Dvůr Král ,5+1,382 m2,lok Podharť,řadový,nutné úpravy    1,899 000,-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, volný     1,090 000,-Kč
rod dům V Vřešťov,4+1,2104 m2,obyt část+stodola-nová střecha    1,490 000,-Kč
rod dům Kocléřov,2+1,u rybníka, velká zahrada,2313 m2,výb stav  1,236 000,-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 
stav pozemek D Brusnice,980 m2,el a voda,vč mobil nového domku  370 000,-Kč 
st pozemek Klášterská Lhota,1094 m2, ÚP ano,přípojka elektřiny      270 000,-Kč 
st pozemek V Vřešťov, 252 m2,v rekr oblasti,stavba CT, zákl deska   199 000,-Kč 
st pozemek Trutnov-Bojiště,1506 m2,krásné slunné místo,lze stavět   765 000,-Kč 
pozemek Rudník-Javorník,348 m2,u KRNAPu,dobrý přístup,na srub  85 000,-Kč 
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    160 000,-Kč 
poloroub chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK     850 000,-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       85 000,-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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S o u h l a s í m  s e 
 z v e ř e j n ě n í m  

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO / NE

Do  volných řádků napište odpověď 
na otázku, kde se nafocený objekt nachází. 

Otázka je to velmi lehká, na rozehřátí. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odpovědi na  otázku s  vyplněnou kolonkou 
jméno, příjmení, ulice vystřihněte a  vhoďte 
do  osudí v  městském informačním centru 
na  náměstí T. G. Masaryka. Výherce získá 
Vlastivědné čtení 1/5 (viz str. 9).

Losování výherce proběhne v pátek 
20. července 2012.

řešení z minulého čísla NKR naleznete v článku vedle fotografie.
Výherci z minulého čísla NKR:
1. místo - neuděleno (viz úvodní text soutěže)
2. místo -Dagmar Odvárková, Macharova
3. místo - Eva Mottlová, nábř. Benešovo

Výhru je možné si vyzvednout
v městském informačním centru

NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V květnu 2012 se naro-
dilo v  našem městě 12 
občánků - 6 chlapců a 6 
děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V  měsíci květnu zemřelo ve  Dvoře Králové 

nad Labem 17 lidí, z toho bylo 11 dvorských ob-
čanů, 6 mužů a 5  žen.

Simona Vykouřilová, matrika

pODěKOVÁNí
Děkuji za  milé přání a  hezkou kytičku, které mi 
k mým osmdesátinám jménem Městského úřadu 
Dvůr Králové n. L. předal pan Ivan Moravec.
Byla to příjemná pozornost, díky.

Hana Vachková, Zátopkova 665

Děkujeme zástupcům města a  městského 
úřadu za  pěkné uspořádání obřadu našeho 
symbolického obnovení manželského slibu 
po  60 letech společného života v  Konšelské 
síni  Staré radnice ve Dvoře Králové nad Labem 
za hudebního doprovodu pana Zdeňka Jirouska. 

Františka a Miloš Náhlovský

Děkuji všem, kteří se zúčastnili posledního 
rozloučení s  mým manželem Karlem Malým, 
za květinové dary a za projevenou soustrast. Velký 
můj dík patří skautům, kteří vzdali čest památce 
svému celoživotnímu členovi a kamarádovi.

Helena Malá

V ážení soutěžící, celkem 
Vás odpovědělo 47, 
všichni správně, jeden 

lístek byl nevyplněn. Správnou 
odpověď Vám přiblíží níže 
zveřejněný dopis pana Kadavého, který byl 
k  lístku přiložen. Došlé dopisy budou opět 
zveřejněny na  webových stránkách města 
www.dvurkralove.cz, kde budou doplněny 
i dopisy z minulých kol. 
Minulé soutěžní kolo bylo zlomové. Velkým 
zklamáním pro mě bylo již dřívější zjištění, 
že soutěž neprobíhá férově - ve  vybraných 
případech opakovaně neodpoví jedním lístkem 
celá rodina, ale každý její člen, a co více, někdy 
i  jeden člověk odpoví třikrát pod stejným 
jménem. Bohužel právě takový soutěžící byl 
v  tomto kole vylosován jako výherce. Proto 
jsme se rozhodli první cenu tentokráte neudělit 
a do přístích kol losovat pouze jednoho výherce. 
Cenou v  tomto kole bude nové Vlastivědné 
čtení (viz str. 9). Mrzí mě, že se soutěž zvrtla 
na honbu za cenou. Děkuji za pochopení. 
Další novinkou je posunutí soutěže více 
do  přítomnosti. Této změně nahrálo vydání 
knihy „Minulost a  současnost Dvora Králové 
nad Labem, kterou uvádíme na  následující 
straně. Ta se stala pro pana Janouška mimo jiné 
završením jeho éry v soutěži „Znáte své město“ 
v těchto novinách. 
Od  tohoto čísla jsme pro vás ve  spolupráci 
s městským muzeem připravili soutěž na stejné 
téma, ale s  větším pohledem do  současnosti. 
Chceme vás tak přimět, abyste nechodili 
s  hlavou sklopenou na  chodník, ale abyste 
poznávali zákoutí a  domy, které denně míjíte, 
z jiného pohledu. Věřím, že takto se do soutěže 
zapojí i  mladší generace.  Otázka je součástí 
podbarveného bloku s fotkou.

Ing. Kateřina Sekyrková

DOšLÉ DOpISY
„Valovka“ – tak byla nazývána úzká cestička 
vedoucí od Horní až k Dolní bráně spojených 
hradební zdí. 
Na  ní byly dva domky. Prvý stál za  místem 
skladu kulis divadla Hankova domu. Druhý 
domek stál ve  středu Valové uličky a  říkalo se 
mu „Katovna“ proto, že tam prý bydlel městský 
kat. Ještě ve  dvacátých a  třicátých letech tam 
bydlela paní Divišová, ke které mě dávala moje 
maminka na hlídání, když mě nemohla vzít s se-
bou do práce. Rovněž mě někdy dala na hlídání 
do prvého domku, ve kterém bydlela paní Sa-
jdlová se svoji dcerou Aničkou. O tomto domku 
jsem se dozvěděl, že sloužil k přespávání opož-
dilců, kteří se nemohli večer pro zavřené brány 
dostat domů. Valová cestička vedla po hřebenu 
srázu od hradby. Byla oplocena z obou stran. 
Plot nad srázem trpěl tím, že při sesouvání čás-
ti stráně se pod plotem vytvořila díra, která se 
stala nebezpečnou při přecházení. Druhým ne-
bezpečím bylo, že scházelo osvětlení pro noční 
přejití. Dětem sloužila ulička ke hrám převážně 
na  schovávanou, když dírou v  plotu se skryly 
ve  vzrostlé trávě. Dospělým sloužila ke  hraní 
na čáru převážně 20haléřovou. Byla to hazard-
ní hra, a tedy zakázaná. Při hře museli účastníci 
dávat pozor na policajty. K největším úpravám 
Valové uličky došlo před konáním Textilní a kra-
jinské výstavy v  roce 1936. Pod strání, v  místě 
zadní části Hankova domu, byla zřízena část 
výstavy „Lesů“ při břehu tehdy ještě protéka-
jící struhy, která je dnes již zatrubená. Dírami 
v plotě se dařilo dětem proklouznout na hřiště 
Sokola a v zimě na kluziště. 
Z uličky se stala cesta, kterou se dá projet au-
tem, ale není dovoleno. Plot před hradbami 
byl vybourán a  došlo k  odstranění divokého 
porostu a  nahromaděného odpadu. Ukázala 
se místa odbouraných částí hradebního zdiva, 
ke kterému došlo pro zřízení dvorů na parková-
ní drožek. Patřily hotelům, pro přivezení hostů 
z nádraží do hotelu.

Alois Kadavý

uzAVŘENÉ SňATKY
V  měsíci květnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Daniel Ježek a Hana Junková – 12.05.2012
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců. 

Simona Vykouřilová, matrika

jubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti navští-
vili při životních jubileích v  květnu 21 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavil 
1 pár diamantovou svatbu. 

Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 8 no-
vorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

Máte doma starou či novou, ale pro 
naši soutěž zajímavou fotografii, která 
ještě nebyla v naší soutěži? 

pošlete nám ji oskenovanou e-mai-
lem  na noviny@mudk.cz nebo zaneste 
osobně do redakce novin na městském 
úřadě na náměstí TgM. Rádi ji s vaším 
komentářem zařadíme do soutěže. 

Ing. Kateřina Sekyrková
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RITuÁLNí pŘEDMěTY z KRÁLOVÉDVORSKÉ SYNAgOgY
Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad Labem 
ve  spolupráci s  Židovským muzeem v  Praze 
a  Občanským sdružením za  obnovení památky 
židovského hřbitova připravilo výstavu „Židé 
na  Královédvorsku“. Expozice nabízí velké 
množství informací o zvycích a tradicích Židů. 
Z  důvodu pořádání výstav v  náhradních 
prostorách se však na  tuto výstavu nepodařilo 
domluvit zápůjčku předmětů souvisejících 
s  královédvorskou židovskou komunitou 
uložených v Židovském muzeu v Praze. Všechny 
předměty jsou proto na výstavě ve Staré radnici 
jen ilustrační a nepochází ze Dvora, výjimkou je 
jen věžička z královédvorské synagogy. 

původ předmětů
Zachovalo se několik rituálních předmětů 
náležících židovské komunitě ve  Dvoře Králové 
nad Labem. Některé z  nich mohou pocházet 
ze synagogy ve  Velké Bukovině, protože 
všechny liturgické předměty byly převedeny 
do synagogy ve Dvoře Králové nad Labem členy 
kongregace ve Velké Bukovině, když byla v roce 
1906 likvidována.

Tóra a příslušenství
Královédvorský soubor obsahuje 7 pokrývek 
na Tóry, jejich vzhled je typicky český s květinami 
a  korunami. Tóra znamená Zákon, učení 
a  v  nejužším smyslu jde o  první ze tří částí 
Tanachu neboli prvních pět knih hebrejské 
Bible. Text Tóry je napsán ručně inkoustem 
na  pergamen, vyrobený z  kůže košer zvířete 
poraženého rituálně správným způsobem. 
Rozměry a  rozsazení textu a  jednotlivých 
slov je pevně stanoveno, stejně jako písmo, 

kterým je text psán. Svitek je upevněn na dvou 
dřevěných tyčích. Pokud je svitek smotán, bývá 
někdy omotán povijanem, který je podobný 
povijanu pro novorozeňata. Smotaný svitek je 
přikrytý pláštíkem, který je často bohatě vyšíván. 
Přes horní držadla je pak zavěšen stříbrný štít, 
připomínající štít, který nosil velekněz v Chrámu, 
a ukazovátko, které při čtení používá předčítající, 
aby se svitku nedotkl prsty. Na horní držadla jsou 
pak nasazeny stříbrné nástavce nebo koruna. 
Nástavce jsou opatřeny zvonečky. 
Další předměty
Mezi další rituální předměty patří první deska 
Tóry v  lidovém stylu, stříbrná ukazovátka 
na Tóry a také jedna koruna na Tóru. Je vyrobená 
z mincovního stříbra a pozlacena. 
Do souboru patří také stříbrná tzedakah schránka. 
Slovo „tzedakah“ je odvozeno od  hebrejského 
kořene Tzadei-Dalet-Qof, což znamená 
spravedlnost. V judaismu dávat chudým nebylo 
vnímáno jako velkorysý a  velkomyslný čin, ale 
prostě jako akt spravedlnosti. Unikátnost této 
schránky na  almužny spočívá v  mechanismu 
s  klíčovou dírkou, drátky a  sítem uvnitř otvoru, 
který zabraňuje vypadnutí mince. 
Nepřehlédnutelný je velký pohár kiddush, který 
byl vyroben v  18. století ve  Vídni, a  stříbrný 
kiddush pohár, který darovali Julius a  Amálie 
Bauerovi. 
Snad v budoucnu i tyto krásné předměty uvidíme 
ve výstavní síni městského muzea. Přesné popisy 
rituálních předmětů i  s  jejich původem najdete 
na stránkách muzea www.muzeumdk.cz.

Městské muzeum 
čerpáno z knihy THUS WE REMEMBER

NOVÉ KNIhY  
V KNIhOVNě 
SLAVOj

bRAuNOVÁ, pETRA:
TRAMVAj pLNÁ STRAšIDEL
ALbATROS, 2012
Desetiletý David z  Prahy řeší zapeklitou 
situaci. Za  okny jeho 
pokoje se v  noci 
vznášela tramvaj 
plná strašidel! Začaly 
prázdniny a  David 
odjel do  moravského 
Uničova. 
Nad bratranci 
a  sestřenicemi 
vždycky ohrnoval 
nos a  neustále se 
vytahoval. Tentokrát ho však dvanáctiletá 
Bětka, desetiletá Žofka a  sedmiletý Cyrda 
nemůžou poznat. Přijel celý vystrašený, 
a  brzy se přiznal proč. Děti historce 
o  tramvaji nevěří, a  rozhodnou se záhadu 
prozkoumat na vlastní oči přímo v hlavním 
městě.

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

VLASTIVěDNÉ ČTENí 1/5
Cena: 50 Kč
Náklad: 500 ks
Obsah:

Lázně u Mariánské studně 
pod Zvičinou
(Vzpomínky a bohatá 
fotografická příloha 
vztahující se k lázeňskému 
komplexu na úpatí Zvičiny.) 
O mlýnech Gabriela Staffy 
v Dolní Brusnici
(Trochu o  tom, jak Česká Brusnice přestala být 
českou.)
Rozhovor na téma Hledání ztraceného času
(Článek jako blahopřání k životnímu jubileu panu 
Karlu Čáslavskému a sloužící zároveň k vysvětlení 
faktu, proč byl štáb pořadu Hledání ztraceného 
času ve Dvoře již pětkráte.)
Rytíř krásného slova
(Přečtěte si povídku, která vynesla mladé 
studentce místního gymnázia tento titul.)
Jaroslav Jakoubek
(Na otce českého šansonu narozeného ve Dvoře 
Králové n. Labem před 85 lety vzpomíná Jan 
Schneider.)

Tajemný švédský hřbitov pod Zvičinou

195 let Rukopisu královédvorského a pa-
mátky v naše městě

jANOušEK, pAVEL:
MINuLOST A SOuČASNOST  
DVORA KRÁLOVÉ NAD LAbEM

„Jak šel čas“ – tak by se dala také nazvat kniha 
dokumentárního charakteru, která srovnává 
konkrétní místa pomocí historických a aktuálních 
fotografií. Dobové fotografie do  knihy vybral 
a připravil velký milovník historie našeho města 
Pavel Janoušek, který zároveň komentářem uvedl 
historická fakta. Pracovnice městského muzea 
upřesnily pořadí vybraných fotografií a provedly 
kontrolu historických dat.  Cena: 250 Kč

Výstavu Židé na  Královédvorsku zahájila ve  Staré rad-
nici Eva Nosková, roz. Weissová z  Občanského sdruže-
ní za  obnovení židovského hřbitova Dvůr Králové nad 
Labem Foto: Ing. Lenka Stehnová

MěSTO DVůR KRÁLOVÉ NAD LAbEM V ČERVNu VYDALO:
Následující publikace si můžete zakoupit v Městském informačním centru a v knihkupectví U Veselých.

DISTRIbuČNí MíSTA NOVIN KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE: 
Dvůr Králové nad Labem: městské inofrmační centrum na nám. TGM, recepce městského úřadu, domovní schránky dvorských občanů
Správní obce: OÚ Mostek, OÚ a obchod Jednoty v Třebihošti, OÚ Bílá Třemešná. Máte-li zájem o noviny i ve vaší obci, pište na: noviny@mudk.cz.



Noviny královédvorské radnice

strana 10 

NKR č.6/2012

KTERAK 122 pOšŤÁKů ObSADILO LES
V lese nad nemocnicí proběhl v květnu již VII. roč-
ník pochodu pro děti z Královédvorska, tentokrát 
s tématikou Pohádkové pošty. 

Celkem 122 malých pošťáků se snažilo složit 
a doručit do správné poštovní schránky své dopisy. 
Se skládáním písmenek jim po  cestě pomáhala 
ochotná zvířátka: les se toto sobotní odpoledne 
rozezvučel kvákáním žabek a houkáním sov, bylo 
možno spatřit pilné mravence i  mrštné zajíce.  
Kdo dorazil úspěšně do cíle, obdržel od zvířátek 
dárek z  tomboly a  malé občerstvení. Rodiče 
mohli při kávě sledovat své ratolesti, skotačící 
v  lanovém městečku, které jako překvapení 
na konci trasy přichystal člen turistického oddílu 
z Hradce Králové. 
Celou akci organizovali klienti se svými vedoucími 
z  Nízkoprahového zařízení pro děti a  mládež 
Střelka ve Dvoře Králové. Spoluorganizátory byly 
tradičně děti z  římskokatolické farnosti a  nově 
také klienti sociálně terapeutických dílen, kteří 
na svém stanovišti prezentovali svou činnost.
Klub Střelka je určen pro děti a mládež ve věku 
6 – 26 let ze Dvora Králové a okolí, kteří nemají 
prostor, příležitosti a  podněty pro rozvoj svých 
schopností. V  klubu se mohou učit smysluplně 
trávit volný čas, uskutečňovat své nápady 
a získávat nové dovednosti, aby uměli najít své 

místo v  životě, dokázali předcházet rizikovým 
situacím a obstáli v mezilidských vztazích. Střelka 
dětem a  mládeži nabízí podporu, doprovázení 
a  radu v  každodenních i  náročnějších životních 
situacích. Služba je poskytována anonymně, 
bezplatně, je založena na  křesťanských 
hodnotách a  na  principech dobrovolnosti 
a rovnosti.
Prostřednictvím organizování Pohádkové 
pošty se mladí lidé učí nabídnout své 
dovednosti a  schopnosti ve  prospěch druhých 
lidí. Od  účastníků dostávají cennou zpětnou 
vazbu - v  první řadě reakci samotných malých 
pošťáků. Čeho si však obzvláště cení, je pochvala 
od dospěláků. Mezi nimi nechyběli ani současní 
i  bývalí zaměstnanci České pošty, kteří si 
zavzpomínali na staré časy.

Pracovníci Farní charity
NZDM Střelka

Aktivita je součástí individuálního projektu 
Služby sociální prevence v  Královéhradeckém 
kraji www.socialniprojekty.cz. Projekt je 
financován z  ESF a  státního rozpočtu ČR 
prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

Jako člen Včelařského spolku pro Dvůr Králové 
a okolí se vám pokusím přiblížit květový med, který 
se aktuálně vytáčí. 
Květový med pochází hlavně z květů ovocných 
stromů, keřů a  z  rostlin na  okolních polích. 
Často se tento med upravuje tzv. „pastováním“, 
protože velmi rychle tuhne. Někteří lidé mu 
říkají šlehaný med, ale tento med se opravdu 
nešlehá, protože pastování je míchání medu 
v  nerezové nádobě cca 3krát za  den po  dobu 
3-4 dní, kterým se naruší jeho krystalizace. 
Příliš rychlým mícháním nebo snad šleháním 
by se do medu dostal vzduch s bakteriemi, viry 
a plísněmi a následně by došlo ke zkvašení nebo 
zkažení medu. 
Pastovaný med je na  pohled perleťově bílý, 
nestéká, nemění svoji konzistenci a  netuhne, 
proto je velmi vhodný pro natírání na  pečivo. 
Celkově je květový med vhodný pro sportovce, 
děti a  lidi v  rekonvalescenci, protože rychle 
navrací energii díky jednoduchým cukrům, 
bílkovinám, enzymům a vitamínům.
Med je potravina, která dokáže velmi snadno 
ze sklenic a  plastů přijímat různé pachy. Často 
se stává, že včelaři dávají med do  sklenic 
po okurkách a na „okurkovém medu“ si opravdu 
nepochutnáte. Nechci tím samozřejmě kritizovat 
včelaře, kteří kupují nové zavařovací sklenice 
pro stáčení medu. Je ale lepší vyhledat včelaře, 
který dává svůj med do  „svazových sklenic“, 
které poznáte podle prolisu a  s  originálním 

víčkem. Prolis je složen z obrázku včely na buňce 
s  květem lípy, textu ČESKÝ MED a  zkratky ČSV. 
Víčko je zlaté, zdobnější je s  buňkami nebo 
i  barevně vyvedeno s  obrázkem včely. Výše 
zmíněný pastovaný med je k dispozici v menším 
balení v bílém plastovém kelímku. Určitě byste 
měli být informováni, jaký med Vám včelař 
prodává a  kdy je doporučené datum jeho 
spotřeby, pokud není uvedeno na  etiketě. 
Květový med můžete u  včelařů zakoupit již 
od  začátku června, ale vždy se první vytáčení 
řídí hlavně podle počasí a podle toho, co v okolí 
kvete. Pokud celkově shrneme, jaký je letošní 
květový med v  našem okolí, tak se skládá 
hodně z ovocných stromů a z vlastní zkušenosti 
mohu potvrdit, že čaj oslazený tímto medem je 
ovocnější.
Abyste se lépe dostali k této zdravé pochoutce, 
můžete se podívat na  nové webové stránky 
našeho včelařského spolku, kde samozřejmě 
najdete adresu nebo telefon na „vašeho včelaře“. 
Adresa je www.vcelari-dknl.webnode.cz.
Ještě musím upozornit, že v  době, kdy včely 
sbírají květový med, kvete na  polích i  řepka 
olejka. Může se tedy stát, že med od  včelaře, 
který má všechna svá včelstva u  tohoto pole, 
vám nebude chutnat. Proto se snažte ochutnat 
med i  od  jiných včelařů, třeba v  okolí Zboží 
a Choustníkova Hradiště, kde jsou ovocné sady.

Jaroslava Hrdinová

Již od jara se Záboj pilně připravoval na plánované 
čtyři koncerty v  měsíci květnu a  červnu. Součástí 
příprav bylo i březnové sobotní soustředění, které se 
uskutečnilo v nových prostorách Základní umělecké 
školy R. A. Dvorského.
Všichni zpěváci se těšili na  společné květnové 
vystoupení několika pěveckých sborů v  Hradci 
Králové, kde spolu s Filharmonií Hradec Králové 
se chystalo provedení Smetanovy České písně 
a Fibichovy Jarní romance. 
Slavnostnímu koncertu ovšem předcházely tři 
společné zkoušky, aby se více než 200 zpěváků 
z různých sborů sezpívalo spolu i s orchestrem. Pro 
dirigenta Ondřeje Kukala to byl náročný úkol, ale 
vše probíhalo a dopadlo dobře ke spokojenosti 
jeho i nás. Koncert byl nádherný. Za doprovodu 
filharmonie zněl náš zpěv mohutně i  líbezně 
a  plný sál posluchačů odměnil provedení obou 
skladeb dlouhotrvajícím potleskem. 
Vzácnou příležitostí a  nevšedním zážitkem 
byla účast na  květnovém Mladoboleslavském 
pěveckém festivalu. Pěvecký sbor Ještěd 
z Liberce a Boleslav z Mladé Boleslavi zazpíval pod 
vedením libereckého sbormistra Čeňka Svobody 
Liturgii sv. Jana Zlatoústého od P. I. Čajkovského. 
Náš sbor Záboj zazpíval samostatně několik 
duchovních skladeb. 
Výbor pěveckého sboru však již musí připravovat 
osmé Setkání pěveckých sborů, které se bude 
konat v  Hankově domě v  říjnu. Snad se vše 
vydaří ke  spokojenosti naší i  našich hostů - pět 
pěveckých sborů. 

Jana Růžičková

Oslavy 80. výročí prvního vzletu ve  Dvoře 
Králové, které proběhnou 15. září 2012, se již blíží. 
Do jejich příprav se zapojili i studenti Střední školy 
informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, 
kteří soutěží o nejlepší návrh plakátu pro tuto akci. 
Na  letišti jsou nyní v  plném proudu přípravy 
na 15. ročník plachtařské soutěže SAFARI POHáR. 
Přihlášeno je již 45 závodníků ze 17 aeroklubů. 
Přípravy i  průběh závodů můžete sledovat 
na www.gliding.cz/souteze/2012/safari/. 
Soutěž začíná v  sobotu 30. června a  končí 
po  dvou týdnech v  sobotu 14. července. 
Za  pěkného počasí, kdy je nebe plné kumulů, 
můžete kolem jedenácté hodiny dopoledne 
vidět přehlídku kluzáků připravených ke  startu. 
Po  rozhodnutí organizačního štábu je start 
otevřen a  5 vlečných letadel během 45 minut 
dostane všechny kluzáky do  vzduchu, aby se 
mohly vydat na soutěžní trať.
O takové podívané se našim předchůdcům před 
80 lety ani nesnilo, a  co teprve o  oslavách 80. 
výročí aeroklubu v září… 

Eva Hořejší
Aeroklub Dvůr Králové nad Labem

SAFARI pOhÁR NA LETIšTI

OChuTNEjTE LETOšNí KVěTOVý MED!

pěVECKý SpOLEK zÁbOj 
INFORMujE

Popis fotek zleva: Včely na rámku, které zavíčkovávají buňky s medem. Rámek v medometu. Tekoucí med z medometu se cedí přes síto, aby v něm nebyl vosk - je vidět krásně tzv. 
stužkování medu, který se skládá jako látka.   Foto: Jaroslava Hrdinová



strana 11

Noviny královédvorské radniceNKR č.6/2012

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE
v ydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 7550 v ýtisků.
Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, 
tel.: 499 318 258 e-mail: noviny@mudk.cz 
grafická úprava a sazba: Ing.Kateřina Sekyrková, Martin Záruba
Redakční rada: Mgr. Edita Vaňková, Jan Bém, Mgr. Dušan Kubica, Ing. Kateřina Sekyrková, 
Bc. Petra Zivrová, Mgr. Jaroslava Jebousková

Registrováno u MK ČR  pod číslem E 12870.
Tiskne Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, www.samab.cz 
Za obsahovou a gramatickou správnost článků odpovídá vydavatel.
Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta, s. p., kontakt 499 622 468.
NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ.
uzávěrka vydání vždy 15. den v měsíci.

Od 18. do 29. června proběhlo v Městské knihovně 
Slavoj slavnostní vyhodnocení již 4. ročníku 
projektu „Škola naruby aneb ani den bez čtení“ 
pro žáky 1. tříd. Hlavním z  cílů tohoto počinu bylo 
podpořit společné hlasité čtení dětem, které pak 
předčítajícímu jeho projev řádně oznámkovaly. 
K  naší velké radosti se nám v  knihovně Slavoj 
sešlo celkem 198 deníčků žáků prvních tříd ze ZŠ 
Strž, Podharť,  Schulzovy sady a 5. květen. Zapojili 
se ovšem i jednotlivci z řad starších čtenářů a děti 
z mateřských škol. 
Slavnostního pohádkového vyhlášení 
v  „hlubokém lese“ v  sálku knihovny se zúčastnil 
tradičně král Abecedník I., skřítek Slavouš a mocný 
vládce Krkonoš Krakonoš se svou zvířecí družinou. 
Ti ohodnotili nejlépe vedené deníčky co do počtu 

zápisů a ilustrací a odměnili děti krásnou knihou 
Miloše Kratochvíla Školníci. Tu jim přišel osobně 
předat hlavní hrdina této knihy školník Josef 
Cvrček. Humorně vylíčil, o čem že ta letošní knížka 
pro prvňáčky je, a ukázal jim, že „čtení nuda není.“ 
Projekt bude opět pokračovat od ledna 2013. 
Čtěte Vašim dětem alespoň 20 minut denně 
a uvidíte, jak budete po letech na tyto společně 
strávené chvíle vzpomínat.  
Děkujeme všem rodičům, pedagogům 
a  přátelům knížek za  podporu a  přejeme 
spoustu příjemně strávených zážitků při dalším 
společném čtení.   

 Mgr. Petra Vondroušová
ředitelka MěK Slavoj

šKOLA NARubY ANEb ANI DEN bEz ČTENí

kapela ATOMIC HOT ROD, která nám připomene 
poválečné začátky amerických Hot Rodů. 
V sobotu bude na témže místě hrát od 18 hodin 
Country kapela.

program závodů
Samotné závodění zahájí v  9:40 nejstarší 
motocykly. Dopolední program ve 12:20 uzavřou 
sidecary kategorií M a P. Tím skončí první  část 
programu. O  přestávce 13:00-13:30 představí 
své otevřené automobily- veterány členové VCC 
Dvůr Králové nad Labem. Provezou po  okruhu 
bývalé účastníky a  vítěze královédvorských 
okruhů v  letech 1952-1964.  V  prostoru startu 
a cíle proběhne slavnostní předání cen vítězům 
dopoledních závodů.
Úderem 14. hodiny začnou najíždět na  start 
kategorie J a  K. Na  závěr dne pojede 
nejsledovanější třída - kategorie sidecarů 
vyrobených do roku 1978. Tady startuje dokonce 
5 královédvorských posádek. 
Doufáme, že závod se obejde bez vážných 
zranění jezdců a  zdravotních potíží diváků. 
Po zdravotní stránce je letošní ročník zabezpečen 
nadstandartně. Lékaři jsou připraveni zasáhnout 
při nějakém vážném zdravotním problému 
i ve vnitřní části okruhu.

uzavírky
V  sobotu bude na  trati dopravní omezení 
od  6:30, přístup do  vnitřní části okruhu se 
uzavírá v  7 h ráno a  odpoledne se otevírá pro 
běžný provoz v  19 h. V  neděli se uzavírá v  8 h 
ráno a  otevírá v  18 h. Obyvatele, kteří chtějí 
vycestovat o víkendu ven z města, prosíme, aby 
si vyvezli auta mimo okruh. V  mimořádných 
případech se obraťte na  vedoucí pořadatelů 
v  oranžových kombinézách. Ti mají vysílačky 
a  jsou ve  stálém spojení s  ředitelem závodu. 
Další informace najdete na www.old-racing.cz. 
Divákům přejeme hezký zážitek ze závodů.

Oldřich Prokop, Old RacingClub

žÁCI zš STRž NAVšTíVILI STOCKhOLM
Na  začátku června se vrátili žáci ZŠ Strž 
z  partnerského pobytu ve  Stockholmu, který se 
uskutečnil v  rámci programu Comenius. Tento 
dvouletý program s  podtitulem „Co o  nás víte“ se 
skládá ze 6 tematických částí – vzdělávání, zeměpis, 
umění, historie, sport a  biologie. Dosud jsme 
zpracovali první tři témata. 
Hostitelskou školou byla Skuru škola v  Nace, 
která pro všechny účastníky připravila bohatý 
program. Nechyběla přímá účast ve  vyučování, 
sportovní program, návštěva významných 
památek – starého města Gemly, Vassa muzea 
a  Skansenu. Všichni si užili vycházku do  blízké 
přírodní rezervace s  opékáním marshmallows 
a společné odpoledne s rodiči a žáky školy.
Zúčastněné školy si připravily vlastní prezentace 
o  svých zemích, takže nechyběla ani ta naše 
o  České republice, Dvoře Králové n. L. a  jeho 
blízkém okolí. Pro děti to byla první prezentace 

v  anglickém jazyce.  I  přes počáteční obavy ji 
všichni zvládli velice dobře. Všechny prezentace 
vytvořené žáky můžete vidět na  webových 
stránkách školy (www.zsstrz.cz). 
Vzhledem k  tomu, že při pobytu jsou vždy žáci 
v rodinách ubytováni samostatně, rozvíjeli svoje 
jazykové znalosti a poznávali život švédské rodiny 
v jejím každodenním koloběhu: rodiče do práce, 
děti do  školy, nákupy. Protože Stockholm je 
městem, kde naleznete moře, řeku i  jezera, 
někteří trávili volný čas o víkendu na  rodinných 
lodích. Samozřejmě nechyběl ani chutný oběd, 
který ještě vylepšil nevšední pohled na město. 
Věříme, že prostřednictvím těchto programů 
naši žáci získají nové zkušenosti a znalosti, které 
budou moci využít při dalším studiu.

ing. Alena Čiháková, Mgr. Vlasta Mertlíková
učitelky ZŠ Strž

Závěr školního roku se na  naší škole nesl 
mimo jiné i  v  duchu finanční gramotnosti. 
Pozvání k  celodennímu projektu, který pro nás 
zorganizovala agentura Animal Farm s  Asociací 
pedagogů základního školství a  za  podpory ESF 
a  MŠMT, přijala i  ZŠ Strž a  ZŠ Mostek, a  proto se 
naše škola změnila v bzučící hemžení 200 dětí 5.-9. 
tříd.
Celkem 41 týmů obdrželo pracovní sešit 
a  rozprostřelo se do  7 stanovišť, aby se 
seznamovaly s  tématy rodinného lexikonu 
finančních příjmů a výdajů, dovednostmi s nimi 
spojenými, ale i  s  tříděním odpadů a  životním 
stylem moudrých předků. 
Na  posledním stanovišti mohli žáci 
za  projevené znalosti obdržet fiktivní peníze, 
které proměnili v  aukci na  závěr dopoledne. 
Jedinci  s  podnikavým duchem, kteří se rychle 
zorientovali, okamžitě spojili síly a  dostali 
se k  věcným cenám. Schopnost domluvit se 
a  rozdělit i  napříč ročníky, která byla v  tomto 
případě nutná, podpořila nejen podnikavého 
ducha, nýbrž i  vzájemnou spolupráci 
a komunikaci.

Mgr. Stanislava Vojtíšková, ředitelka školy

CELODENNí pROjEKT FINANČNí 
gRAMOTNOSTI V pODhARTI

KRÁLOVÉDVORSKý OKRuh ...
Pokračování ze strany 1

V pátek 18. května se žáci ZŠ a PrŠ ze Dvora Králové 
nad Labem zúčastnili v  Náchodě 3. ročníku 
Hudebně divadelního festivalu s  mezinárodní 
účastí pro žáky speciálních škol regionu. 
Po  oficiálním uvítání starostou města 
následovalo jedno pěkné vystoupení za druhým. 
Všechna soutěžní vystoupení pozorně sledovala 
porota, složená z  odborníků ze školské oblasti, 
ale i  zástupci z  kultury nebo Parlamentu České 

republiky. Celý program i  organizace festivalu 
byly na vysoké úrovni. S našimi žáky ze třídy ZŠS 
I. jsme si připravili a předvedli taneční vystoupení 
s  názvem „Letím hledat světy.“ Při slavnostním 
vyhlášení vítězů zaznělo z pódia jméno naší školy 
- získali jsme 1. místo za nejlepší zdramatizování 
písně! Domů jsme odjížděli s cenným diplomem, 
krásnými cenami a jedinečnými zážitky. 

Šárka Tauchmanová

ÚSpěCh žÁKů zš A pRš zE DVORA KRÁLOVÉ

Pohádkové vyhlášení Školy naruby proběhlo formou divadelního představení  Foto:  Kateřina Sekyrková
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Žáci ZŠ Strž se vydalil v rámci programu Comenius do Stockholmu (viz článek na str. 11). 
Na fotce pózují před Královským palácem.  Foto: A. Čiháková

Závěrečné taneční představení všech letošních soutěžních skladeb skupiny Angeles 
dance group ve sportovní hale ZŠ Strž hostilo i sokolská gymnastická vystoupení a 
taneční žánry, které jsou v soutěžích teprve novinkou Foto: P. Špatenková

Na den dětí v DDM Jednička si žáci dvorských základních škol mohli mimojiné vyzkoušet 
práci s exponáty z IQ Parku Liberec. Zavazování tkaničky u bot pomocí kleští by dalo práci 
i dospělému... Foto: K. Sekyrková

Přejezd lávky na vlastním dopravním prostředku zakončil soutěž královédvorské lávky 
na Tyršově koupališti. Program dále pokračoval koncerty na pódiu restaurace s občer-
stvením v podobě opečeného selete.  Foto: K. Sekyrková

Slavnostní předání cen města se letos ukustečnilo v rámci Dvořákova festivalu v kostele sv. 
J. Křtitele. Zleva: Mgr. Dušan Kubica, Mgr. Ilona Petráčová, Ing. Karel Raich, Miloš Petera, 
Miloslav Falta, Mgr. Edita Vaňková Foto: P. Zivrová 

Les nad nemocnicí se změnil  na jedno odpoledne v pohádkovou poštu díky klientům 
a vedoucím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka. Tato akce je již tradiční 
a má mezi dětmi i dospělými velký ohlas /článek str. 10). Foto: Archiv NZDM Střelka

Dvorská taneční skupina ATTITUDE se představila na červnovém vystoupení v Hanko-
vě domě jako jedna rodina o 50 členech.  Překapivé taneční styly i sloučeních různých  
věkových kategorií si zasloužily veliký aplaus! Foto: K. Sekyrková

Kaple Panny Marie u hotelu Pod Zvičinou má díky žákům ZŠ Nemojov nově namalo-
vaný interiér. Chybí již jen 14 obrazů křížové cesty. Více o minulosti této kaple a celého 
lázeňského objektu se dočtete v novém Vlastivědném čtení.  Foto: Nancy Engelen


