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Dárci krve obdrželi medaile
Dne 3. října byly v trutnovské Staré 
radnici předány zlaté a stříbrné medaile 
dobrovolným dárcům krve z Trutnovska. 
Mezi nimi bylo 8 občanů ze Dvora Králové 
nad Labem. Připraveny pro ně byly 1 stříbrná 
medaile za 20 odběrů a 7 zlatých medailí za 
40 odběrů. Místostarosta Mgr. Dušan Kubica 
jim na víc na místě předal drobné dárky 
od města. Tímto vyzýváme ty dárce, kteří 
se nemohli na slavnostní předání dostavit, 
aby si pro dárky věnované městem došli do 
informačního centra na nám. TGM.

bezbariérová „nová“ poliklinika
Stavbaři dokončují rekonstrukci třípatrové 
budovy tzv. nové polikliniky, která se 
tak stala bezbariérovou. Budova má nyní 
novou střechu a  okna, nový výtah zlepšil 
dostupnost rehabilitace ve  třetím patře a  
umožnil přesunutí interní ambulance, která 
tak bude sloužit pacientům na jednom místě 
vedle chirurgie, urologie, stomatologie 
a  zubní laboratoře. Na  podzim se navíc 
začne v budově zřizovat nová lékárna.

Rezignace ředitelky dvorské zoo
Na představenstvu konaném dne 17. října re-
zignovala RNDr. Dana Holečková na svůj post 
ředitelky zoo Dvůr Králové nad Labem. Ná-
sledně bylo vyhlášeno dvoukolové konkurz-
ní řízení na uvolněný post ředitele místní zoo. 
Uchazeči musí odeslat přihlášku spolu se 
strukturovaným životopisem do 31.10.2012.

Nové fotbalové branky
Z  rozpočtu města byly na  fotbalové hřiště 
u Hankova domu zakoupeny 2 ks mobilních 
hliníkových branek pro dospělé a  4 ks 
mobilních hliníkových branek pro děti, vše 
za 130 tis. Kč včetně sítí a kotvicího systému. 

VýSLEDKY VOLEb DO zASTuPITELSTVA KRAJE

Ve dnech 12. až 13. října 2012 proběhly ve Dvoře 
Králové nad Labem, stejně jako v celé ČR, volby 
do  krajského zastupitelstva. Ve  Dvoře Králové 
se voleb zúčastnilo 32,59 % z celkového počtu 
13 364 voličů. 
Nejnižší volební účast byla ve volebním okrsku 
č. 15 (Ekotern, Zboží), kde volilo 22,60 % voličů. 
Naopak nejvyšší volební účasti dosáhl volební 
okrsek č. 6 (Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo) 
s  38,11 %. Volební preference v  našem městě 
a také v Královéhradeckém kraji zobrazují grafy 
č. 1 a 2.
Do  krajského zastupitelstva se volilo 45 
zastupitelů. Nejvíce mandátů získala ČSSD – 12, 
dále KSČM – 11, Koalice pro Královéhradecký 
kraj – 7, ODS – 6, TOP 09 a  Starostové pro 
Královéhradecký kraj – 5, politické hnutí 
Východočeši – 4. 
Jména nového hejtmana a  krajských radních 
budou známa po prvním, ustavujícím, zasedání  
zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které 
se bude konat ve dnech od 6. do 10. listopadu 
tohoto roku. 

odbor VVS Graf č. 2: Výsledky krajských voleb v Královéhradeckém kraji

KALENDÁŘ MěSTA DVůR KRÁLOVÉ NAD LAbEM PRO ROK 2013

Smutným aspektem těchto voleb je, že občané Dvora Králové nad Labem nevyužili možnosti preferencí 
kandidátů prostřednictvím kroužkování. Naše město tak v  následujících 4 letech nemá v  krajském 
zastupitelstvu žádného  zástupce. 

Společně s  příštím číslem Novin královédvorské 
radnice obdržíte stejně jako v  minulých letech 
plnobarevný čtrnáctidenní stolní kalendář. 
V  tomto kalendáři vám poskytneme aktuální 
ucelené informace o  možnostech předcházení 
vzniku odpadů a  způsobu jejich třídění. Dále 
budou u jednotlivých dní vyznačeny „odpadové 
akce“, které se budou v  roce 2013 konat – např. 
mobilní svozy nebezpečných, objemných 
a  zahradních odpadů, provozní doby sběrného 
dvora, sběrné dny pytlového sběru odpadu 
v pilotní oblasti atd. 

Nebude chybět ani přehled dalších plánovaných akcí 
ve  městě. Obrázky na  téma třídění odpadu budou 
pocházet z výtvarných dílen místních škol a školek.
Firmám a  fyzickým osobám nabízíme možnost 
prezentace v  tomto plnobarevném stolním 
kalendáři. Za  poskytnutí daru v  minimální výši 
5.000 Kč umístíme logo na  stojánek kalendáře, 
tzn. bude vidět vždy celý půlrok. Další informace 
zájemcům rádi zodpoví pracovníci odboru 
životního prostředí (tel.: 499  318  121, e-mail: 
sirkova.eva@mudk.cz). Uzávěrka je 5. listopadu.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP
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Den seniorů v hankově domě

V  říjnu letošního roku dokončili pracovníci odboru 
informatiky MěÚ ve  spolupráci s  odborem rozvoje 
a  investic budování technologického centra, které 
je umístěno v  budově bývalé ZŠ Komenského 
(ulice Komenského čp. 795). To bude primárně 
sloužit k  provozu systémů spisových služeb včetně 
negarantovaných úložišť v  kapacitě dostatečné 
pro vlastní potřebu MěÚ a  potřeby obcí správního 
obvodu včetně organizací města. 

V  rámci výběrového řízení byly pořízeny dva 
servery, dvě disková pole a  šest switchů včetně 
nutných softwarových produktů. Vznikne tak 
robustní, bezpečný, stabilní a  vysoce dostupný 
celek s  odolností proti výpadkům, umožňující 
provoz klíčových aplikací a  informačních 
systémů v  nepřetržitém režimu. Celkové výdaje 
na pořízení techniky v rámci realizace této etapy 
činí 3.162.500 Kč, z toho dotace ze strukturálního 
fondu ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) 
činí 85 % z uvedené částky.

Vybudování technologického centra je jedním 
z  cílů projektu Rozvoj služeb eGovernmentu 
v  ORP Dvůr Králové nad Labem. Mezi již 
realizované cíle projektu patří zavedení spisové 
služby pro obce ve správním obvodu ORP Dvůr 
Králové nad Labem včetně příspěvkových 
organizací města. Došlo tak k  zabezpečení 
elektronického oběhu dokumentů a  jejich 
integraci s datovými schránkami. 
Poslední fází projektu bude zřízení elektronické 
spisové služby a  vnitřní integrace úřadu, jehož 
podstatou bude nejen pořízení spisové služby 
pro Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, ale 
také sloučení celého existujícího programového 
vybavení do jednoho informačního systému.
Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu 
v  ORP Dvůr Králové nad Labem (reg. č. 
CZ.1.06/2.1.00/06.06732) je financován 
z  prostředků Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného operačního programu a  ze 
státního rozpočtu ČR.

Ing. Ondřej Samek, vedoucí OI

TEChNOLOgICKÉ CENTRuM ORP DVůR KRÁLOVÉ NAD LAbEM
Dne 2. října 2012 se v našem městě uskutečnila 
slavnostní akce k  Mezinárodnímu dni seniorů, 
který připadá na 1. října. Tuto akci pořádá město 
Dvůr Králové nad Labem již třetím rokem.  
Naplněný sál Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, mluvil za vše. Lidé přicházeli 
slavnostně naladěni, s  očekáváním příjemného 
odpoledne. 
Starostka města Mgr.  Edita Vaňková přivítala 
přítomné a  pogratulovala významnému 
občanovi města panu Janu Schwarzovi k jeho 80. 
narozeninám. K poslechu zahrála dechová hudba 
Podzvičinka a vystoupil pěvecký sbor Carpe diem 
místní Základní umělecké školy R. A. Dvorského. 
V  předsálí se mohli hosté blíže seznámit 
s  nabídkou sociálních služeb a  služeb 
souvisejících se sociální oblastí. 

Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS

Městský památkový okruh
Nejen pro turisty, ale také pro obyvatele 
Dvora Králové nad Labem, byl ve  městě 
vytvořen tzv. městský památkový okruh. 
Fyzicky nenáročná trasa o  délce 1,7 km provází 
zájemce nejdůležitějšími místními památkami. 
Texty na nízkých nerezových stojanech seznamují 
návštěvníky s  dějinami města na  7 zastaveních. 
Výchozím místem je náměstí T. G. Masaryka 
(informace v  jedné z  nově instalovaných 
prosvětlených vitrín), další zastavení jsou 
u  židovské hvězdy (místo, kde stávala židovská 
synagoga), na  náměstí Václava Hanky, ve  Valové 
uličce, u  kostela sv. Jana Křtitele (u  pranýře), 
u městského muzea (Kohoutův dvůr) a posledním 
místem okruhu je Šindelářská věž.  

Text k městskému památkovému okruhu naleznete 
v  nezkrácené verzi i  s  anglickým, německým 
a polským překladem také na webových stránkách 
města www.dvurkralove.cz, v  rubrice Volný čas, 
turistika – Tipy na výlet. 
autor článků z informačního centra: Bc. Petra Sklenářová

DOPRAVNí OMEzENí 
V uLICI NEDbALOVA
Provedená prohlídka na  železném mostu v  ulici 
Nedbalova prokázala významné zhoršení stavu 
mostu, respektive stav jeho uložení. 
Statik navrhl řadu nutných opatření, aby 
nedocházelo k  dalšímu zhoršování současného 
stavu. Patří mezi ně také snížení povolené 
rychlosti jízdy a omezení hmotnosti projíždějících 
vozidel. Z  těchto důvodů bylo v  uplynulých 
dnech nově instalováno dopravní značení nejen 
před samotným mostem, ale také na  blízkých 
křižovatkách tak, aby řidiči nákladních vozidel 
byli na  tuto změnu včas upozorněni. Stav 
mostu je nyní  monitorován a současně musí 
město rozhodnout, zda most rekonstruovat v 
původní poloze či urychlit přípravu nového, 
přehlednějšího uspořádání křižovatky ulic  
Vrchlického – Nedbalova v návaznosti na tento 
most.

Jan Sedláček, vedoucí ODP

Do  pátku 9. listopadu 2012 je možné hlasovat 
pro „Královnu věnných měst“. Město Dvůr 
Králové nad Labem bude reprezentovat Tereza 
Lagutinová. Na  adresu info@vennamesta.cz 
jednoduše odešlete e-mail s  informací, pro 
kterou dívku hlasujete. Z jedné e-mailové adresy 
bude započítán pouze jeden hlas. Informace 
o  všech soutěžících dívkách i  jejich fotogalerii 
najdete na www.vennamesta.cz. 

Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

Vyberte Královnu věnných měst

V  informačním centru na  náměstí si mohou 
turisté i dvorští občané zakoupit nové pohlednice 
a magnety s motivy Dvora Králové nad Labem. 
Magnet stojí 25 Kč, dlouhé pohlednice 8 Kč 
a krátké 6 Kč. 

Nové pohlednice a magnetky

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení funkce 

VEDOuCíhO 
SAMOSTATNÉhO ODDěLENí KONTROLY  

A INTERNíhO AuDITu 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem.

Platová třída odpovídající druhu práce – 11. 
Předpoklady pro vznik pracovního po-
měru:
• fyzická osoba, občan ČR, popř. cizí státní 

občan, který má v ČR trvalý pobyt, 
• dosažení 18 let věku, způsobilost k práv-

ním úkonům,
• bezúhonnost (osoba, která nebyla pravo-

mocně odsouzena pro trestný čin spácha-
ný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti za jednání související s výko-
nem veřejné správy, pokud se na tuto oso-
bu podle zákona nehledí, jako by nebyla 
odsouzena) 

• ovládání jednacího jazyka.

Další požadavky: 
• ukončené vysokoškolské vzdělání nejlépe 

ekonomického nebo právnického směru,
• praxe ve veřejné správě vítána,
• organizační schopnosti, kreativita, ko-

munikativnost, práce s PC,
• řidičské oprávnění skupiny B a ochota ří-

dit referentské vozidlo.

Lhůta pro podání přihlášky: 
do 16.11.2012 12:00. 
Předpokládaný nástup do pracovního po-
měru ihned nebo dle dohody – do funkce 
odborného referenta, odborné referentky 
(třída 9.–10. dle vzdělání a  praxe) se  jme-
nováním do  funkce vedoucího oddělení 
od 08.04.2013. 
Podrobnosti sdělí vedoucí oddělení KIA 
Ing.  Oldřich Horký, tel. 499  318  128 nebo 
Jaroslava Kirschová, personální a  mzdové 
oddělení, tel. 499  318  242. Další podmínky 
podání přihlášky najdete na  úřední desce 
MěÚ i na www.dvurkralove.cz.

MěSTO VYhLAŠuJE VýběROVÉ ŘízENí

Nově pořízený hardware do technologického centra  

Zastavení č. 7 městského památkového okruhu - 
Šindelářská věž 
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TEChNICKÉ SLužbY INfORMuJí ukončení projektu rekonstrukce 
náměstí a dnešní zuŠ (č.p. 83)Středisko správy komunikací

Byly dokončeny práce na  prvním ostrůvku pro 
pěší v ulici Palackého u kostela a zahájeny práce 
na  druhém. Zároveň jsme v  ulici Pod Lesem 
- Nový Vorlech završili pročišťování příkopů 
na nezpevněné cestě, prořez náletů v příkopech, 
odvodňování a  vyplnění výtluků v  komunikaci 
štěrkem. V  ul. Pod Lesem jsme dále zahájili 
opravy v asfaltovém povrchu. 
Opravy autobusových zastávek byly prováděny 
například v  ul. Spojených národů, kde byl 
protažen žlab ze žulových kostek (odvodnění), 
proběhla oprava podlahy v  zastávce a  dlažby 
před zastávkou, byl zabudován žlab s  roštem 
a  upraven podhled stropu. V  ul. Jaroměřská 
(u JASSu) bylo provedeno osazení a zabetonování 
obrub, opravena byla rovněž dlažba před 
zastávkou. Na Benešově nábřeží proběhla oprava 
střechy zastávky a  lavičky u  mostu J. Palacha, 
v Lipnici oprava a demontaž skel zastávek a jejich 
opětovné zasklení.
Provedli jsme betonáž a  instalaci informačních 
tabulí na hřbitovech v Lipnici, Žirči a ve Verdeku, 
dále jsme instalovali prvek „kladiny“ na dětském 
hřišti Nad Parkem a  opravili lávku vedoucí přes 
Labe ve Strži (výměna prken).
Na  sprejery-vandaly jsme se rozhodli reagovat 
názorným příkladem na  zastávkách v  Tyršově 
ulici a  ul. Spojených národů. Tyto zastávky 
ozdobí profesionální sprejeři. Cílem je ukázat, že 
graffiti nemusí pouze ničit nové fasády domů ani 
veřejný majetek.

V  měsíci říjnu byla předložena závěrečná 
monitorovací zpráva s  poslední, tedy osmou 
žádostí o  platbu ve  výši přesahující 4,6 
mil. Kč na  tento projekt. Celkové náklady 
akce jsou nyní vyčísleny na  cca 90,8 mil. 
Kč. Z  této sumy tvoří přibližně 76 mil. Kč 
tzv. způsobilé výdaje, na  které byla městu 
poskytnuta dotace z Regionálního operačního 
programu Severovýchod ve  výši 92,5 %. 
Samotná rekonstrukce náměstí a  přilehlých 
ulic si vyžádala výdaje ve  výši 35,1 mil. Kč, 
rekonstrukce a přístavba ZUŠ pak 55,7 mil. Kč.

Venkovní fitness nově v Schulzo-
vých sadech
Občané Dvora Králové nad Labem starší 15 let 
mohou nově využívat relaxačně-rehabilitační 
venkovní stroj podobný „Orbitreku“. Umístěn 
je v  parku Schulzovy sady v  prostoru mezi 
altánem a  domem s  pečovatelskou službou 
Sadová. Doporučené opakovaní 5 x 3 minuty 
s  pětisekundovou přestávkou mezi cvičeními 
zvyšuje pohyblivost horních i  dolních končetin, 
zlepšuje ohebnost kloubů, rozvíjí koordinaci 
a především celkovou fyzickou kondici těla. Město 
využilo nabídky finanční podpory vybudování 
venkovních fitness hřišť od  Nadace správného 
životního stylu ve  spolupráci se společností 
COLMEX, s. r. o. V  závislosti na  finančních 
možnostech by město i  do  budoucna rádo 
rozšiřovalo tento „cvičební park“.

Rekonstrukce v Dukelské - hradec-
ké ulici dokončena
Nezbytná rekonstrukce komunikace v  Dukelské 
ulici spojená s rekonstrukcí vodovodu realizovaná 
za  spolupráce města, Královéhradeckého kraje 
a  SÚS KHK byla v  měsíci říjnu dokončena. Tato 
rozsáhlá investice dosáhla stavebních nákladů 
ve  výši přes 3 mil. Kč bez DPH. V  poslední fázi 
byly srovnány silniční obruby v  celé délce 
komunikace včetně dvojlinky ze žulových kostek 
a  byly instalovány nové uliční vpusti. V pondělí 
22. října byla zahájena finální pokládka živičného 
krytu. V  rámci akce byl také opraven most přes 
Hartský potok. 

Nové dětské hřiště v žirči
Dne 16. října proběhlo 
slavnostní otevření dětské-
ho hřiště v  Žirči. Děti 
nejen z  Žirče zde mohou 
dovádět na  houpačkách, 
skluzavce, tělocvičném 
mnohoúhelníku, ale i  na  nejoblíbenější atrakci 
– 20 m dlouhé lanovce. V městské části, kde žije 
okolo 200 obyvatel, se nenacházelo do letošního 
podzimu jediné dětské hřiště. Město Dvůr 
Králové letos uspělo se svojí žádostí o  nadační 
příspěvek Nadace ČEZ v  programu Podpora 
regionů a na slavnostním otevření hřiště převzalo 
symbolický šek na částku 200.000 Kč, který slouží 
k  pokrytí většiny nákladů na  jeho výstavbu. 
Hřiště se stalo součástí nové odpočinkové zóny, 
která je propojená s parkem a plynule navazuje 
na  relaxační zónu v  prostorách bývalého 
barokního kláštera v Žirči, kde pečují o pacienty 
s  roztroušenou sklerózou. Celý areál se tak 
stane přirozeným místem setkávání zdravých 
a handicapovaných občanů.

Zprávy z odboru RIM připravila Ing. Veronika Tomková 

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

 

Město Dvůr Králové nad Labem pořádá 
SBĚR ZAHRADNÍHO ODPADU 2012 

Určeno pouze pro fyzické osoby! 
 

TRÁVA ‐ VĚTVE ‐ LISTÍ  
 

Na níže uvedených místech budou přistaveny velkoobjemové kontejnery k odložení zahradního odpadu. 
V žádném případě nenoste jiné než uvedené druhy odpadů, obsluha (pracovník TSm) je nebude přijímat. 

 

 

ČTVRTEK 01. 11.  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 02. 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 03. 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 05. 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 06. 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 07. 11.  15:30–16:30    Zboží – u Malibu*      Máchova*        Rašínovo náměstí 
      17:00–18:00    Zborovská*        Fibichova x Spoj. národů*    Roháčova x Rokycanova 
 

* stanoviště je v blízkosti kontejnerů na papír, sklo a plasty 

zIMNí STADION 

Veřejné bruslení
Pátek 02. 11. 19:30–21:00 hod.
Neděle  04. 11. 14:00–15:30 hod.
Sobota  10. 11. 14:00–15:30 hod.
Neděle  11. 11. 14:00–15:30 hod.
Pátek 16. 11. 19:30–21:00 hod.
Sobota  17. 11. 14:00–15:30 hod.
Neděle  18. 11. 14:00–15:30 hod.
Sobota  24. 11. 14:00–15:30 hod.
Neděle 25. 11. 14:00–15:30 hod.
Pátek  30. 11. 19:30–21:00 hod.

bruslení s hokejkami
Neděle 04. 11. 9:30–10:45 hod.
Sobota 10. 11. 9:30–10:45 hod.
Neděle 18. 11. 9:30–10:45 hod.
Sobota 24. 11. 9:30–10:45 hod.
Pouze pro děti do  10 let s  doprovodem osoby 
starší 18 let na bruslích. 

v čp. 40, náměstí T. g. Masaryka za minimální nájemné 800 Kč/m2/rok.
V nabídce jsou dva prostory: 59 m2 a 101 m2.
Využití možné jako prodejna nebo kancelář. Bližší informace na  úřední desce nebo 
na odboru RIM, telefon: 499 318 116, email: hiltscherova.jaroslava@mudk.cz.

MěSTO PRONAJME NEbYTOVÉ PROSTORY

Graffiti na zastávce v ulici Tyršova (směr Trutnov) 
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Den charity ve Dvoře Králové a olympijský pětiboj

Jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo...

SETKÁNí PARTNERSKýCh MěST VE DVOŘE KRÁLOVÉ
Ve dnech 21.–24. září navštívili naše město zástupci 
partnerských měst Verneuil en Halatte (Francie) 
a Piegaro (Itálie). Hlavním tématem celého setkání 
bylo aktivní stárnutí v  souvislosti s  Mezinárodním 
rokem seniorů, vedlejšími tématy pak poznávání 
našeho regionu, regionálních produktů, zvyků 
a tradic. 
Celá víkendová akce začala v pátek 21. září v Praze, 
kde zástupci partnerských měst navštívili Židovské 
město a  další kulturní památky. Ve  večerních 
hodinách přijeli do Dvora Králové n. L., kde je již 
očekávaly hostitelské rodiny, které je ubytovávaly 
a po celou dobu pobytu se o ně staraly.
V  sobotu ráno jsme dvěma autobusy odjeli 
na  celodenní program do  Hradce Králové. 
Nejprve jsme navštívili katedrálu sv. Ducha 
na  Starém městě, dále pak Městskou hudební 
síň, vystoupali na  Bílou věž a  prohlédli si další 
pamětihodnosti. Konference o  aktivním stárnutí 
se konala v Městské hudební síni. 
Odpolední program se odehrával na  Šrámkově 
statku v Pileticích na téma dočesná na statku.
Šrámkův statek v  Pileticích je památkově 
chráněný areál se vzácnými dřevěnými objekty. 
V  komponovaném programu se představil 
folklorní soubor Dupák a  muzika Kvítek, 
v  roubence probíhaly ukázky řemesel jako je 
tkaní, paličkování, zdobení perníčků atd. Hosté 

měli možnost ochutnat chléb pečený v peci přímo 
na statku a mílové buchty z kachlových kamen.
V  neděli se konala v  kostele sv. Jana Křtitele 
ve Dvoře Králové n. L. mše sloužená třemi kněžími 
a  vedená česky, italsky a  francouzsky. Po  mši 
následovala prohlídka rodinné výroby vánočních 
ozdob, individuální program s  rodinami 
a společný oběd v restauraci Hankova domu.
Odpoledne patřilo společnému setkání 
všech zúčastněných v  aule SŠIS (střední škola 
informatiky a  služeb). Po  projevech zástupců 
partnerských měst se představily nejmenší děti 
královédvorského Sokola. Předvedly ukázku 
skladby, která se letos cvičila na  všesokolském 
sletu v Praze. Pak již následovala přátelská zábava 
s tancem přerušená jen zajímavým vystoupením 
rychlokreslíře. O občerstvení se postarali žáci SŠIS.
V  pondělí ráno jsme se všichni rozloučili 
s pocitem, že jsme prožili něco příjemného a že 
jsme uskutečnili něco trvalého a důležitého. 
Za  hladký průběh celého setkání děkujeme 
především všem rodinám, které se zahraničních 
hostů ujaly a příkladně se o ně staraly. Ze setkání 
se opět zrodila nová přátelství, která, jak věříme, 
budou pokračovat třeba vzájemnými návštěvami.

Zuzana Čermáková
předsedkyně Obč. sdružení pro spolupráci se zahraničím

Ve  čtvrtek 27. září oslavila Farní charita Dvůr 
Králové nad Labem za  krásného slunečného 
počasí Den charity. Připraven byl program 
pro děti, ale ani na  dospělé se nezapomínalo. 
Pořadatelé si letos vzali inspiraci z  olympijských 
her a  pro nejmladší účastníky oslav připravili 
pětiboj. Také hudební doprovod a dekorace byly 
vedeny v tomto duchu. Po splnění všech disciplín 
obdržely děti zlatou medaili a  mohly si vybrat 
drobnou pozornost v tombole. Dostaly také něco 
na zub – staročeský trdelník. Trdelníky již tradičně 
pečou pracovníci farní charity na různých akcích, 
poutích a trzích po celý rok. Výtěžek z prodeje je 
pak použit na její činnost. 

Den charity se pořádá v mnoha městech kolem 
svátku Sv. Vincence z Paul, patrona a zakladatele 
charitativní práce. Nedílnou součástí tohoto dne 
tak byla také prezentace služeb farní charity. 
Dospělí si během celého odpoledne mohli 
prohlížet vystavené nástěnky a  dozvědět se 
více o nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež 
Střelka (NZDM), občanské poradně, sociálně-
terapeutických dílnách a  asistenční službě. 
Pracovníci charity se snažili občanům města 
přiblížit význam těchto služeb a  nabídnout jim 
jejich využití. 

pracovníci farní charity

Fotografie zachycuje plastové lehátko odložené 
vedle kontejneru na  směsný odpad, který se 
nachází u  bytovek v  ulici 5. května. Plastový 
nábytek lze dále využít, a  proto patří buď 
do  žlutého kontejneru na  plasty, nebo (pokud 
se do žlutého kontejneru kvůli větším rozměrům 
nevejde) do sběrného dvora. 

Upozornění:
Upozorňujeme občany, že 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.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Použité baterie a  akumulátory nesprávně 
vyhazované s  běžným odpadem mohou vážně 
ohrozit životní prostředí. Po  čase se z  nich 
uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které 
mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové 
vody. Těžké kovy obsažené v  bateriích mají 
prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. 
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich 
recyklaci. Z vybitých baterií se získávají zejména 
kovy, případně i plasty a další suroviny.  
Zpětný odběr baterií zajišťuje nezisková 
společnost Ecobat s. r. o. prostřednictvím více 
než 16  000 sběrných míst, kde můžete své 
přenosné baterie zdarma odevzdat. 
Chcete-li začít třídit baterie v  rámci své 
domácnosti, využijte k  tomu šikovnou krabičku 
ECOCHEESE, která svým designem připomíná 
ementál a hodí se do každého interiéru. 

Krabičku si můžete zdarma vyzvednout 
na  odboru životního prostředí (nám. TGM 59, 
dveře č. 12) nebo v  městském informačním 
centru (nám. TGM 2). Nashromážděné baterie 
lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře nebo 
na  kterémkoli sběrném místě. Aktuální seznam 
najdete na www.ecobat.cz. 

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

baterie do koše nepatří!

Zleva shora: 3 předsedkyně sdružení pro spolupráci se zahraničím (Itálie, ČR, Francie); taneční podoba žumeláže 
v sále SŠIS; mše sloužená v kostele sv. Jana Křtitele ve 3 jazycích  Foto: Z. Čermák
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Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Trutnov připravil pro širokou veřejnost ZDARMA
základní kurz první pomoci - život zachraňující 
úkony. Jedná se o 4hodinové školení (1 vyučovací 
hodina 45 min.) zaměřené na  základy první 
pomoci s praktickým nácvikem na resuscitačních 
loutkách. 
Kurzy se konají  první pondělí v  měsíci, a  to 5. 
listopadu a 3. prosince 2012. V obou termínech 
proběhne školení vždy od 15.00 hodin do 18.00 
hodin v  prostorách učebny první pomoci, 
Horská 5, Trutnov.
Přihlásit se můžete na  tel. č. 499  810  810, 
775 760 630 nebo emailem ccktu@tiscali.cz.
Účastníci, kteří budou požadovat potvrzení 
o  absolvování kurzu, zaplatí  400 Kč. V  ceně 
obdrží knihu Základní norma zdravotnických 
znalostí.

Kurz první pomoci zdarma

Premiéra přímého přenosu 
v kině Svět
Není pochyb o  tom, že Cimrman předpovídal 
a podílel se na vzniku takové věci, jako je přenos 
dat pomocí satelitu. O  to méně překvapující je 
tedy fakt, že premiérovým přímým přenosem 
ve  dvorském kině Svět bylo právě slavnostní 
představení hry České nebe z repertoáru Divadla 
Járy Cimrmana. 
Zpočátku byli jak diváci, tak organizátoři značně 
nervózní. Silný vítr se prohnal Dvorem právě 
ve chvíli zahájení přímého přenosu. V českém nebi 
ale zřejmě Cimrman zakouzlil a po 15 minutách se 
na plátně objevil jasný a bezchybný obraz přímo 
z žižkovského divadla. Milým překvapením byla 
přestávka mezi dvěma dějstvími, kdy se ve foyer 
kina Svět podávalo šampaňské.
Další přímé přenosy v  kině Svět zatím nejsou 
známy. Dle slov Zuzany Čermákové, ředitelky 
Hankova domu, vše závisí na finanční náročnosti 
autorských práv. Budoucnost Cimrmana 
ve  Dvoře je jasnější – již v  lednu je představení 
Blaník na programu Hankova domu.
Kino svět také spustilo v  říjnu nový web 
na  www.kino-svet.cz. Jde o  přehlednou 
prezentaci kina s  aktuálním programem, 
bohatou fotogalerií ke každému filmu a krátkou 
ukázkou samotného snímku. Součástí webu 
bude v nejbližší době také rezervační systém.

 Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Co se dělo v Jedničce
Dne 11. září jsme v  Jedničce připravili pro děti. 
sladký program. Na  akci nazvané Po  stopách 
čokolády na děti čekala kulinářská dílna, soutěž 
v  ochutnávání čokolády, něco málo z  historie 
vzniku sladké pochoutky, výtvarná a  pohybová 
dílna. Velký úspěch měl pohled do  minulosti 
čokoládoven a  staré televizní reklamy, k  vidění 
byly obaly od  čokolád z  celého světa. Rádi 
bychom tímto místní společnosti Carla 
poděkovali za spolupráci a podporu. 
V  září se na  počest jazykové rozmanitosti slaví 
v celé Evropě Den jazyků. Jednička uspořádala 
pro děti ze ZŠ i  MŠ Den jazyků 25. září. Během 
dopoledne jsme tak společně navštívili 
hned několik jazykových rodin, vyzkoušeli si 
znalosti a  dovednosti v  němčině a  angličtině, 
francouzštině, italštině, latině, ruštině, polštině, 
slovenštině a  češtině. Na  děti čekala například 
čtyřjazyčná pohádka, slavné latinské citáty, 
překlady sáhodlouhých německých slov nebo 
anglické filmové hádanky. Všechny moc bavilo 
dorozumívání ve  znakovém jazyce nebo 
společné zpívání hitu  letošního léta – písničky 
Žijeme len raz. 

Mgr. Iveta Hanušová, ředitelka DDM Jednička

Festivalové dění otevřela vzpomínka 
na prezidenta Václava Havla, který by se v první 
den této nové akce (5. října) dožil 76 let. Což byl 
také důvod, proč se za datum festivalu zvolil právě 
tento den. Mezi hosty tak nechyběl spisovatel 
a  novinář Daniel Kaiser, autor knihy Disident. 
Následovalo poutavé povídání diplomované 
specialistky na  etiku Marty Kanno. Slavnostní 
zahájení i  galavečer uvedlo skvělé vystoupení 
bubeníků ze Speciální školy Svítání v Pardubicích. 
V  průběhu festivalu se v  ulicích a  v  předsálí 
hrálo divadlo a  své umění představili pouliční 
hudebníci a  divadelníci od  nás i  z  Polska. 
V kinosálech kina Svět a Hankova domu ve Dvoře 
Králové nad Labem se na festivalovém programu 
vystřídalo několik stovek lidí, kteří viděli to 
nejlepší z mezinárodního festivalu Mental Power 
Prag Film Festival. Snímky zanechaly v  hlavách 
návštěvníků hluboké pocity, se kterými se 
později svěřili organizátorům. A  věřte, že 
podobné okno do  reality jen stěží otevře něco 
jiného než právě tato projekce. Kdo ji nezažil, 

nikdy nemůže posoudit její sílu.
V soutěžní sekci diváci hodnotili 34 snímků z České 
republiky a  Polska, z  nichž vybrali film na  Cenu 
diváka. Jeden z  bodujících diváků si pak za  to 
po  losování, které proběhlo v  rámci galavečera, 
odnesl částku 20.000 Kč. Cenu diváků suverénně 
získal hudební klip skupiny Buty Není práce.
Tříhodinový galavečer, který postupně 
představil v  ukázkách nominace i  vítězné 
snímky všech kategorií, protkal zpěv pouličních 
písničkářů, doplnilo divadlo Teatru Sztuk, 
zahalila kouzla Pavla Dolejšky, okořenil dech 
beroucí akrobatický rock-and-roll medailistů 
z pražského klubu Rokenrol klub Alfa a zakončil 
jej koncert kapely Docuku.
Festival Dobromysl – příběhy obyčejného štěstí – 
vstoupí do svého druhého ročníku znovu v první 
říjnový víkend příštího roku. Zahájení registrací 
nových soutěžních snímků bude oznámeno 
na webových stránkách www.dobromysl.net. 

Oldřich Tamáš
 prezident festivalu

Galerie ZUŠ R. A. Dvorského hostí  Tři umělce 
z  Kanady a  Belgie a  představuje jejich tvorbu 
keramické plastiky, instalace a  malby jako 
výsledek rezidenčního pobytu umělců 
v  Keramickém studiu Jarmily Tyrnerové 
v Kohoutově. 
Belgická keramička Mbumba Joëlle Mbeka, 
původem z  Konga, nás zavede do  "Africké 
vesnice svého otce". Z  červené šamotové hlíny, 
pálené vysokou teplotou, vymodelovala stavěné 
figury Kadeřnice, Žebračky a Tanec se šamanem. 
Ty diváka v prostoru galerie dovedou k "Fontáně", 
která vybízí k osvěžení. 
Dalším keramikem je Yanik Potvin z  Kanady. 
Svými keramickými instalacemi pokládá 
návštěvníkům dotaz: „Kdo rozbil Pandořinu 
skřiňku?". Dále reaguje na náš český laxní postoj 
k  velké úrodě jablek: „Nejlepší oběť je ovoce". 
V  jeho kompozicích najdeme i  filosofická 
zamyšlení a obavy: „Jsem oběť" a "Jarmilka jako 
prezidentka".
Poslední vystavující – Dorothy Deschamps – 
je kanadská umělkyně z  Montrealu a  žákům 
školy se představila v  roli paní učitelky. Žáci 
pod jejím vedením malovali na sklo a následně 
snímali otisky malby. Touto technikou jsou 

vytvořeny i  její vystavované exponáty „Jazyky 
rozmluvy". Dále od  této autorky na  výstavě 
můžeme zhlédnout keramický „Mísový totém 
jako mezník", „Bohyně" (malbu tuší na  rýžovém 
papíře), a nezapomenutelnou žebráckou misku, 
která je vytvořena z porcelánu se zlatým listrem. 
Přijděte se podívat – nejen zlatá žebrácká miska 
stojí zato.

Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského

TŘI uMěLCI V gALERII zuŠ R. A. DVORSKÉhO

fESTIVAL DObROMYSL – PŘíběhY ObYČEJNÉhO ŠTěSTí

 Zleva shora: Rakvičkárna divadla ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř; divadelnice z Polska při představení v prostoru šatny Hanko-
va domu; prezident festivalu Dobromysl pan Oldřich Tamáš při předávání cen Foto: V. Bartoška

Dorothy Deschamps v galerii ZUŠ Foto: archiv ZUŠ
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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, PAPÍR, PLASTY.

PROVOzOVNA: SLOVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

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

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

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

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

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

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

Dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v přízemí 
za 3.000 Kč + ink., směr koupaliště. 
Telefon: 736 407 169.

Produktového manažera pro výrobky z netkaných textilií
. SŠ/VŠ technického směru, VDA 6,6 a TS 16949, AJ nebo NJ, 3 roky praxe v automotivu
Projektového manažera pro výrobu ploch s umělou trávou
. SŠ/VŠ pozemní stavitelství, CAD, NJ nebo AJ, projektové řízení
Procesního inženýra / technologa pro procesy vytlačování plastů
. VŠ chemicko-technologická, AJ komunikativní, znalost extruze a vstupních granulátů PP, PE
Manažera prodeje
. SŠ/VŠ, NJ komunikativní a další cizí jazyk výhodou (AJ, FRJ), praxe v obchodní činnosti
Konstruktéra strojů a zařízení
. VŠ/SŠ stavba strojů, AJ komunikativní, 5 let praxe, znalost CAD, zkušenosti s výrobou plastů
Senior elektronika
. SŠ/VŠ elektro, AJ komunikativní, 5 let praxe v oboru, systémy B&R, Simatik 7
Asistentku / asistenta prodeje
. SŠ/VŠ, NJ a AJ na velmi dobré úrovni, výhodou praxe v obchodní činnosti.

Další informace na www.juta.cz nebo u personalistky ředitelství společnosti Juta a. s.,
Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, 499 314 215, spalkova@juta.cz

NAbízí PRACOVNí POzICE

pro závody ve Dvoře Králové nad Labem:

pro závod v Úpici:
Mechanika závodu / vedoucího údržby
. SŠ/VŠ technického směru, AJ nebo NJ podmínkou, 5 let praxe na obdobné pozici

JuTA a. s., Dvůr Králové nad Labem 
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774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

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

byt 1+0 OV Dvůr Král.,15 m2,centrum,přízemí,sprch.kout,pro 1 os.  220.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,44 m2,nábřeží,zvýš.příz.,původní,okna na JZ  650.000 Kč
byt 1+1 OV Dvůr Král.,55 mv,lok.nábřeží,po rek.,pěkný,vč.kuchyně  699.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,62 m2,pěší zóna,k rek.,pavlač,supr cena  399.000 Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,ihned volný  470.000 Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,34 m2,podkroví,nová okna+topení,Česká čtvrť  460.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,27 m2,zvýš.příz.,po rekonstrukci,sprch.kout  620.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,51 m2,předěl.na 2+1,zděný,část.rek.,zahrada  730.000 Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,52 m2,prostorný,vč.nové kuchyně,dobrý st  350.000 Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,45 m2,volný,k nastěhování,nová elekřina,zahr.  350.000 Kč 
byt 1+1 OV Hostinné,37 m2,zvýš.příz.,centr.,cihla,dobrý st., zahrada  550.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,32 m2,1.p.,zděný,po rekonstrukci,okr.obce  3.800 Kč/měs.
byt 2+1 OV Dvůr Král.,68 m2,centrum,2p.,velký,nutná vnitřní rek.  599.000 Kč 
byt 2+kk OV Dvůr Král.,55 m2,okraj obce,výb.stav,vol.od října 4.000 Kč/měs.+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.,67 m2,nadstandard,kompl.rek.,nutné vidět  1,190.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,60 m2,před.na 3+1,výb.stav,po rek.,balkon  1,190.000 Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,64 m2,nábřeží,zděný,vč.kuchyně,výhodná c.  799.000 Kč 
byt 4+1 OV Dvůr Král.,70 m2,panel+zd.jádro,balkon+lodžie,pl.okna 1,390.000 Kč 
2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení  180.000 Kč 
rod.domek Dvůr Král.,1+1,1139 m2,5.květen,montovaný,zděné z.  850.000 Kč 
rod.dům Hořiněves,2+kk,275 m2,po vnitří rek.,lze půdní vestavba  1,600.000 Kč 
rod.dům Habřina,kol. 2005,6+1,1457m2,garáž,lux.,doporučujeme  3,590.000 Kč 
rod.dům Komárov,4+1,1459 m2,dobrý stav,nová pergola,volné  1,090.000 Kč
rod.dům V.Vřešťov,4+1,2104 m2,obyt.část+stodola-nová střecha  1,190.000 Kč
rod.dům Dvůr Král.-Sylvárov,4+1,689 m2,u lesa,po kompl.rekonstr.  1,540.000 Kč
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  inf.v RK
st.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,supr místo,výhled,ÚP města,inf. RK  310 Kč/m2 
st.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,stavba CT, zákl.deska  150.000 Kč 
st.pozemek Trutnov-Bojiště,1506 m2,krásné slunné místo,lze stavět  765.000 Kč 
st.pozemek Huntířov,3160 m2,lze stavět,možné rozdělit,supr místo  220 Kč/m2 
st.pozemek Huntířov,563 m2,vč.st.dokument.,lze rozšířit-více inf.RK  350.000 Kč
pozemek Heřmanice-Slotov,2561 m2,louka,trasa DK-JA,i u Kuksu  59.000 Kč 
zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město,hory,el.ano,u lesa  100.000 Kč 
zděná chata Lanžov,1+kk,462 m2,k celoročnímu už.,výb.stav,u lesa  750.000 Kč 
usedlost Vidonice,4+kk,11 921 m2,stodola,chlév,zd.kolna+dílna  1,886.000 Kč 
poloroub.chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  790.000 Kč 
garáž Dvůr Králové,lok.za Penny u koupalište,22 m2,výb.stav,el.ano  84.000 Kč
garáž Dvůr Králové,5.květen,23 m2,výb.stav,el.ano,nová krytina  89.000 Kč
garáž Dvůr Králové,Roháčova ul.,21 m2,horší stav,ihned volná  76.000 Kč 
garáž Dvůr Králové,Strž, 22 m2,dobrý stav,el.ano,vyklápěcí vrata    75.000 Kč

 
Dodavatel vývojových služeb 
pro automobilový průmysl 
 
 

  V souvislosti s rozvojem  
  Centra vývojových služeb 
  rozšiřujeme náš tým o specialisty na pozice: 
                      
   
      CAD konstruktér 
   Výpočtář 
      CNC Programátor 
      CNC Obsluha 
 
 

 
 

 

       KONTAKT:  SWELL, spol. s r.o. 
                        nám. J. z Poděbrad 236 
                        508 01 Hořice 
                        email: hr@swell.cz 
                        tel.: 493 546 940     
                        www.swell.cz 
    
 
 
 

 
 CAD konstruktér *    
 výpočtář *  
 CNC programátor 
 CNC obsluha 
 nástrojař 

   (*)   možnost působení v různých   
           lokalitách ČR a v zahraničí 

 

 
 
 
 

VAŠE LOGO ve stolním kalendáři města Dvůr Králové nad Labem 2013 – informace na str. 1.
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Jm é no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pří j m ení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ul ice, č .  do mu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

KDE SE NAChÁzí TENTO SECESNí RELIÉf?

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

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

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

Řešení z minulého čísla NKR naleznete v článku vedle fotografie.
Výhercem z minulého čísla NKR jsou všichni, kdo hodili lístek do soutěžní urny. Gratulujeme!

NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V  září 2012 se narodilo 
v  našem městě 11 
občánků  –  6 chlapců 
a 5 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

uzAVŘENÉ SŇATKY
V  měsíci září uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Tomáš Ulvr a Radka Staníková – 1. září
Miroslav Kurc a Markéta Švecová – 8. září
Stanislav Šritr a Iveta Sixtová – 8. září
Jaroslav Janeček a Veronika Křížová – 15. září
Jan Bednář a Gabriela Mičanová – 15. září
Michal Polák a Anna Pecháčková – 29. září

V obci Kuks  uzavřeli sňatek tito snoubenci:
Jiří Macek a Lucie Bujárková – 1. září
Aleš Pinkas a Veronika Kaněrová – 15. září

V obci Kohoutov uzavřeli sňatek tito snoubenci:
Michal Lang a Lenka Ouhrabková – 8. září

Tyto údaje jsou zveřejněny na  základě 
souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Losování výherce proběhne 
v MIC dne 19. listopadu 2012.

Kde se nachází tento 
secesní reliéf?

Vážení soutěžící, čtenáři, 
v minulém čísle řádil v soutěži 
šotek – do zadání minulého 
kola se vloudily hned dvě chyby. Již tak nelehká 
otázka se stala velmi náročnou. Ačkoliv jsem 
se snažila o rychlou nápravu v podobě otištění 
správného textu na web města a do městského 
informačního centra, šotek zvítězil.  Všem 
čtenářům, autorovi minulé soutěže a nejen 
věrným soutěžícím se tímto omlouvám. Ti z 
vás, co boj se šotkem nevzdali a soutěžní lístek 
i tak odevzdali (všech 6 se správnou odpovědí), 
si zaslouží pěkné ceny. K vyzvednutí jsou jako 
obvykle v informačním centru.
Správná odpověď zněla: na fotce nalevo se 
nachází lípa na Borkách na návsi, na fotce napravo 
dub letní v ul. Riegrova, u vily podniku JUTA.

Nová otázka vás prověří nejen v tom, jestli 
nechodíte s hlavou sklopenou k zemi, ale jestli 
se také zajímáte o stav domů kolem nás. Secesní 
reliéf na fotce je ze sádry, jedná se pouze o 
přípravný model vzniklý při rekonstrukci fasády 
domu v roce 2005. Je vystaven v jedné z úředních 
budov v naše městě. Napište, kde se nachází 
tento sádrový model, ale také jeho venkovní 
vzor. Uvítáme, pokud o domu s touto štukovou 
výzdobou napíšete více. 

Ing. Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka

ÚMRTí
V  měsíci září zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 13 lidí, z toho bylo 7 dvorských občanů  – 
2 muži a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Svaz postižených civilizačními chorobami v  ČR, 
o. s., základní organizace ve  Dvoře Králové 
nad Labem, zve své členy i  jejich příznivce 
na ,,Podzimní setkání s tancem", které se koná 15. 
listopadu 2012 od 16:00 hod. v restauraci v Lipnici. 
Odvoz tam i  zpět je zajištěn. Vstupné 50 Kč. 
Přihlášky u paní Jahnátkové na tel. č. 603 836 548 
nebo u paní Hamplové na tel. č. 736 160 459.
Na všechny se těší

Jitka Šmelhausová
místopředsedkyně základní organizace

Tým pedagogických pracovníků praktické školy 
dvouleté ve  Dvoře Králové n. L. tímto děkuje 
kolegyním ze  SPC Trutnov za  vřelý přístup, 
ochotu a perfektní spolupráci se školou.

Ing. Eva Mayerová Hynková

PODěKOVÁNí

POzVÁNKA

VzPOMíNKA
Dne 12. října 2012 zemřel pan Karel Diviš. Tato 
zpráva zarmoutila nejen jeho blízké, ale též 
mnoho současných i  bývalých členů oddílu 
krasobruslení ve  Dvoře Králové nad Labem. 
Mnozí z těch, které pan Diviš učil prvním krůčkům 
na bruslích, jsou již dnes v pokročilém věku, ale 
určitě i  jim zůstala vzpomínka na tuto osobnost 
v živé paměti. Jedni z posledních, kteří vyslechli 
jeho rady týkající se bruslařských dovedností, 
byli účastníci kurzu bruslení pro dospělé, který 
pořádal náš oddíl před pěti lety. Svůj elán 
a  lásku k  bruslení předával pan Diviš svým 
svěřencům více než padesát let.  Někteří z  nás 
vzpomínají na  to, jak na  tréninky krasobruslení 
přijížděl v  mrazivých zimních dnech na  kole 
s gramofonem na zádech. Jiní zase na to, jak se 
ani v  pokročilém věku nezalekl deště a  sněhu 
a  přes nepřízeň počasí, v  dobách otevřeného 
stadionu, se snažil o  to, aby se výkony malých 
i velkých bruslařů posunuly dále. Jedním z přání 
pana Diviše bylo to, aby jeho oddíl krasobruslení 
nezanikl a měl své pokračovatele.

Při svých návštěvách oddílu v uplynulých letech, 
kdy již nebyl aktivním trenérem, se postupně 
přesvědčil o  splnění tohoto přání. Pan Diviš byl 
zosobněním mnoha morálních hodnot jakými 
jsou skromnost, slušnost, trpělivost a  také 
láskyplný vztah ke  své životní partnerce – ženě 
Ludmile. 
Pan Karel Diviš svou životní cestu po  98 letech 
dovršil. V  našich srdcích a  vzpomínkách však 
zůstane navždy hluboce zapsán. 

Michaela Koblasová 
za oddíl krasobruslení TJ Dvůr Králové nad Labem

JubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v září 16 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 
9 manželských párů stříbrnou svatbu, 2 páry 
zlatou svatbu a 1 pár diamantovou svatbu.

Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 10 
novorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

Karel Diviš se svým svěřencem - reprezentantem  
v krasobruslení Oto Dlabolou
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Ve  čtvrtek 6. září v  7 hodin ráno jsme všichni plni 
očekávání nastoupili ve  Dvoře do  autobusu. První 
noc jsme strávili v  litevském hotelu v  Marijampoli. 
Dále jsme pokračovali směr Riga. Tam na  nás 
už čekala paní průvodkyně, která se nás snažila 
během dvou hodin seznámit s  nejslavnějšími 
pamětihodnostmi města.
V  sobotu jsme přejeli ruské hranice a  k  večeru 
dorazili do Petrohradu.
Jeho nejzajímavějšími místy nás po  celou dobu 
provázela paní Jelena. Nejdříve nám ukázala 
Petropavlovskou pevnost. Měli jsme štěstí 
a  viděli vojenskou přehlídku. Poté jsme zamířili 
do  vězení, kde nám průvodkyně velice barvitě 
popisovala způsob, jakým bylo zacházeno 
s politickými vězni.
Dalším bodem programu byl Izákův (Isaakijevskij) 
chrám. Kolem 17. hodiny jsme měli rozchod 
na  Něvském prospektu, kde jsme jako správní 
turisté vzali útokem obchody se suvenýry. Dále 
jsme navštívili Carské selo, světoznámou galerii 
Ermitáž s  obrazy starých mistrů a  Piskarjovský 
hřbitov, který připomíná tragické události 
ze  druhé světové války a  oběti blokády města. 
Prošli jsme se po parku v Petrodvorcích a povozili 
se na lodičce po Něvě a jejích ramenech. 
Většina z  nás využila nabídky jít do  divadla. 
Zhlédli jsme nádherný balet Labutí jezero.
Ve středu jsme se rozloučili s Petrohradem a odjeli 
přenocovat do Pskova. Ráno nás čekala prohlídka 
opevnění a chrámu. Zpáteční cestu nám zpestřil 
pobyt ve velmi zajímavém městě Vilnius.
Naší poslední zastávkou se stal vodní hrad Trakai. 
Na  tamější tržnici se rozkutálely naše poslední 
peníze a  my jsme se vydali na  dlouhou cestu 
domů.
Z  celého zájezdu jsme si odvezli mnoho dojmů 
a  vyzkoušeli jsme si ruský jazyk v  praxi. Rádi 
budeme vzpomínat na paní průvodkyni Jelenu. 
Dobře jsme vycházeli i  s  dalšími účastníky 
zájezdu - studenty gymnázia z Čelákovic.

Klára Kazmirowská (3. C) , Zdislava Kazmirowská (5. C)
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

zÁJEzD MíSTNíhO gYMNÁzIA DO PETROhRADu Ruku na to!
Žáci Základní školy a  Praktické školy ve  Dvoře 
Králové nad Labem  se  zapojili do celostátního 
dobrovolnického projektu 72 hodin – Ruku 
na  to!  V  pátek dopoledne uklízeli  ve  městě 
a v  lesním areálu Hájemství.  Naplnili cíle svého 
zaregistrovaného projektu „Uklízíme svět“.

Mgr. Jana Vojtěchová, koordinátor projektu

12. ročník běhu Schulzovými sady
V úterý 2. října se konal tradiční Běh Schulzovými 
sady, který pro žactvo královédvorských škol 
připravila ZŠ Schulzovy sady ve  spolupráci se 
ZŠ Podharť a ZŠ Strž. Na start se postavilo přes 
pět stovek závodníků, aby změřili síly na tratích 
500 m, 800 m, 1 000 m a 1 500 m. Závod proběhl 
za  pěkného počasí bez deště. Diváci bouřlivě 
povzbuzovali závodníky, soutěžící podávali 
výborné výkony. Doprovodné atrakce zajistil 
DDM Jednička, který měl připraven malování 
na  obličej, hod na  cíl i  jízdu na  koloběžkách. 
Firma Carla darovala pro účastníky a vítěze Běhu 
Schulzovými sady 120 kg čokolády, odměněni 
tak mohli být skutečně všichni běžci. Závod 
podpořilo také město Dvůr Králové n. L.

Pavlna Špatenková, ZŠ Schulzovy sady

žáci ze zŠ Podharť uspěli v celo-
státní výtvarné soutěži
Zachytit stáří člověka, vitalitu, elán, postoj 
k  životu, jeho zájmy a  potřeby, to byl námět 
výtvarné soutěže „Šťastné stáří očima dětí“. 
Do ní se zapojilo 200 škol z celé České republiky. 
Odborná porota s  předsedou akademickým 
malířem Kristianem Kodetem vybrala z  1200 
přihlášených prací i obrázky dětí ze ZŠ Podharť. 
Šimon Janák ze 2. A vyhrál se svou prací 3. místo 
a na 5. místě se umístila Nicol Šormová ze 3. A. 
Ocenění s  pěknými dárky jim bylo předáno 
v  úterý 9. října v  Praze v  krásném prostředí 
bývalého klášterního refektáře opatství Emauzy. 
Z  nejlepších obrázků oceněných autorů bude 
uspořádána putovní výstava, která bude 
instalována na různých místech po celé republice. 

Mgr. Stanislava Vojtíšková

Klíčování malých čtenářů
Od  17. září do  30. října probíhalo v  Městské 
knihovně Slavoj tradiční „Klíčování.” Celkem se 
tohoto interaktivního divadelního  představení 
zúčastnilo 179 žáků ze 2. tříd dvorských 
základních škol a okolí.
Děti se v  knihovně ocitly v  rozlehlé říši knih 
– v  Knihománii. Úkolem dětí, prince Komikse 
a  skřítka Slavouše bylo zachránit princeznu 
Pohádku ze spárů zloducha Nečteráda v jeho říši 
Analfabetii. Nerozhodovala ovšem fyzická síla, 
nýbrž čtenářské schopnosti. Zloduch Nečterád 
totiž ze všeho nejvíc nesnáší knihy a čtení. A právě 
čtením ho děti přemohly a spanilá Pohádka byla 
opět volná.
Všichni nebojácní zachránci byli princeznou 
za svůj čin odměněni kouzelným klíčem, kterým 
odemknou všechna tajemství knížek, a složili slib, 
přečíst alespoň pár stránek denně.

 Mgr. Petra Vondroušová, MěK Slavoj

PATRICK NESS: VOLÁNí NETVORA
NAKL. JOTA 2012
T ř i n á c t i l e t é m u 
Conorovi se do  snů 
vkrádají noční můry. 
A  jakpak by taky ne 
– jeho maminka je 
vážně nemocná, táta 
žije kdesi za  mořem 
v  Americe, babička 
ho pořád jen peskuje 
a  spolužáci jsou tak 
trochu tyrani. Pak se rozhádá se svou nejlepší 
kamarádkou a  zůstane na  všechno sám. Tedy, 
skoro sám. V noci, vždycky chvíli po půlnoci, ho 
totiž navštěvuje netvor – obrovitánský chodící 
a  mluvící starý strom. A  překvapivě si chce... 
povídat! Postupně Conorovi vypráví tři starobylé 
příběhy a učí jej, že naším největším nepřítelem je 
náš vlastní strach. Netvor chlapce ponouká, aby 
povyprávěl čtvrtý, poslední, příběh sám. Vlastně 
po něm chce tu vůbec nejtěžší věc – podívat se 
děsivé pravdě do očí. Volání netvora je moudrá, 
temně zábavná, napínavá a  docela strašidelná 
knížka, která vypráví příběh o  moci přátelství 
a rodiny a velké odvaze postavit se čelem ke svým 
nejhorším nočním můrám.
The Independent zařadil knihu mezi nejlepší tituly 
pro děti a  mládež roku 2011 a  server Booklist ji 
vyhlásil jako nejlepší beletristický titul pro mládež 
roku 2011. Knize bylo uděleno  ocenění Red House 
Children’s Book Award 2011 (hlavní cena napříč 
kategoriemi) a  nominace na  cenu Asociace Brama 
Stokera. 

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

NOVÉ KNIhY V KNIhOVNě

PLETAP, s.r.o 
pro Vás připravila předvánoční dárek v 

podobě slevy v hodnotě 

100 Kč
na veškeré pletené zboží nad 450 Kč. 

 Akce potrvá od 01. 11. do 22. 12. 2012.
Smetanova 2813, po–pá 9–16, so 9–12

V ýPRODEJ
10–50 %

KOJENECKý, DěTSKý TEXTIL, hRAČKY 

po–pá: 9–17 h, so: 9–11:30 h
NaDěti.cz – Rooseveltova ul.

(naproti Staré lékárně)

fITNESS CLub SLOVANY
POSILOVNA, SAUNA, 

PRODEJ DOPLŇKŮ STRAVY
SPINNINg – IVETA TEL.: 606 298 318

bODY STYLINg, TRAMPOLíNKY – DENISA 
TEL.: 604 152 807

PROVOZOVNA: SLOVANY 3051
INfO SAuNA, POSILOVNA TEL.: 777 082 083

WWW. S LOVAN Y. C Z

Žáci dvorského gymnázia při návštěvě Petrohradu Foto: archiv gymnázia
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CMYK STRÁNKA

O LIDECh A STROMECh VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LAbEM
Nejcitlivěji reaguje člověk na události v nejbližším 
okolí. Nikdo si snad nemohl nevšimnout velkého 
úsilí zaměstnanců Technických služeb města Dvůr 
Králové nad Labem při údržbě veřejných ploch.
S  uznáním musím říci, že se pravidelně sekají 
trávníky, čistí komunikace a vyvážejí odpadkové 
koše i z odlehlých míst města.
Potěšila mě i  ochota a  vstřícnost pracovníků 
údržby. Kéž by to tak klapalo v celém našem státě.

Jana Theresia Roupová, Podharť

Dobrá zpráva od občana

V  úterý 2. října 2012, ve  výroční den založení 
občanského sdružení Královédvorská Arnika (KA), 
se sešli v  aule místního gymnázia jeho členové-
dobrovolníci se zástupci smluvních organizací, 
studenty a dalšími zájemci.
Přítomní vyslechli několik příspěvků a  zhlédli 
video, ve kterém se krátce seznámili s praktickou 
činností dobrovolníků. 
Smyslem setkání bylo nejen zhodnocení desetileté 
činnosti KA, ale hlavně získání dalších „nadšenců“, 
ochotných věnovat část svého volného času 
těm, kteří to nejvíc potřebují. Ani cílem tohoto 
příspěvku nejsou statistické údaje, ale výzva: 
PŘIJĎTE MEZI NÁS! Zkuste jen to, co je ve vašich 
silách. Uplatnění tu najde opravdu každý - muži, 
ženy, studenti i  senioři. Nebojte se a  přijďte to 
zkusit. K ničemu se nezavazujete. Pokud vás tato 
činnost neosloví, můžete kdykoli skončit. Pokud 
vás to chytne, věřte, že i váš život se obohatí.

Jana Štěpánová, za KA, o.s.

Královédvorská Arnika oslavila 
desáté výročí 

Člověk a  stromy. Žijí spolu od  nepaměti a  my 
můžeme dodnes obdivovat moudrost a prozíravost 
našich předků, lidí prostých i vznešených. 
I moudří a vlivní našeho města pro nás budoucí 
vysadili parky, aleje a vysazovali keře i stromy, ze 
kterých se můžeme radovat až dodnes. Můžeme? 
A  budeme ještě dlouho? Obdivuji prozíravost 
našich předků, kteří dokázali bez pomoci 
počítačových programů umístit stromy tak, aby 
se jako vzrostlí jedinci staly nedílnou součástí 
městské architektury.
Moudří a  vlivní současného města již příliš 
stromům nepřejí. Ano, pro kácení se vždycky  
nejde argument – napadení houbou či jiným 
parazitem, bezpečnost chodců,  padající větve, 
rekonstrukce silnice… A  tak stromů v  našem 
městě bez náhrady ubývá. Významné stromy 
a  aleje označené jako přírodní památka bývají  
předmětem ochrany a byť jsou třeba napadené 
cizopasníky, jejich správci usilují o jejich záchranu. 
Stromy v  našem městě se toho ale nedožijí 
a  tu za  větší, tu menší pozornosti veřejnosti 
pamalu mizí. Mizí bez náhrady, protože desítky 
let rostoucí lípu nebo buk nějaký dovezený 
předpěstovaný stromek hned tak nenahradí. 
Zmizí i významný krajinný prvek – téměř stoletá 

lipová alej „k  nádraží“? Přemýšlím, jak by daný 
problém řešili naši předkové? Ale ti by se asi 
do  podobné situace – a  tedy i  argumentace 
špatným zdravotním stavem lip – vůbec nedostali. 
S  dostupnými prostředky o  stromy pravidelně 
pečovali, ošetřovali je, pravidelně prořezávali 
a starali se, aby zůstaly nám budoucím. Ale naše 
lípy nejsou zdaleka tak „nemocné“, aby se v jejich 
stínu nemohly skrýt i  naše děti, a  bezpečný 
provoz na silnici při správné péči nijak neohrozí. 
Ale zpět k  naší současnosti. I  dnes přibývá 
lidí ve  vedení měst, kteří si zeleně váží. Mají 
provedenu inventarizaci zeleně a  dlouhodobý 
plán, jak o zeleň ve městech pečovat. I naše město 
chce patřit mezi města moderní a  podniká již 
kroky k tomuto naplnění. Ovšem vykácení lipové 
aleje je s tím vším v přímém rozporu. A můžeme 
konečně zohlednit i  aspekt ekonomický – má 
smysl jednou nenávratně kácet a  jindy pracně 
a nákladně vysazovat? 
Přejme tedy stromům i  nám všem moudřejší 
„moudré a  vlivné“, kteří budou svá rozhodnutí 
pečlivě zvažovat a budou se opírat o rozhodnutí 
vzdělaných odborníků.  

Mgr. Sofia Hladíková
Příspěvek byl redakčně krácen.

MěSTSKÁ zELEŇ - JEJí POSTuPNÁ A NuTNÁ ObNOVA
Město Dvůr Králové nad Labem v  letošním roce 
podalo žádost na  pokácení některých stromů 
v  ulici 28. října, které tvoří část lipové aleje 
od  kruhového objezdu směrem k  vlakovému 
nádraží. Z  celkového počtu bezmála 300 ks 
stromů se jedná o vykácení 40 ks lip v úseku, kde 
je plánována celková rekonstrukce komunikace. 
Hlavním cílem není lipovou alej zničit, ale obnovit 
a  vysázet nové stromy. Mimochodem, v  dávné 
minulosti provedené radikální sesazení korun 
mělo u  lip za  následek vytvoření nestabilního 
větvení, což rozhodně nepatří mezi zásady dobré 
péče o stromy. 
Předmětné kácení je doporučeno i ve znaleckém 
posudku, který za  závažný důvod pro kácení 
považuje kromě zmíněné rekonstrukce i zhoršený 
zdravotní stav stromů. Proti vydanému povolení 
k  pokácení 40 ks lip však podala odvolání dvě 
místní občanská sdružení. Není tedy jasné, kdy 
k tomuto kácení dojde. 
Zásadně nelze souhlasit s  názorem, že stromů 
v  našem městě ubývá. Za  poslední 2 roky bylo 
na  městských pozemcích vysázeno 189 stromů. 
Počet pokácených stromů se tomuto číslu zdaleka 
ani nepřibližuje.  Jen za  plánované kácení již 
uvedených 40 ks lip je uložena náhradní výsadba 

v  počtu 200 ks alejových stromů, a  to nejen 
v samotné lokalitě. Z výše uvedeného vyplývá, že 
informace o ubývání stromů ve městě je nepřesná 
a  zavádějící. Samozřejmě, že není prakticky 
možné okamžitě a  především opticky nahradit 
např. 25 metrů vysoký strom. Ovšem hlavní 
smysl nezbytného kácení s následnou výsadbou 
spočívá zejména v  zajištění dostatečného 
množství perspektivní zeleně do budoucna.
Naši předkové při výsadbě stromů některé věci 
z objektivních důvodů řešit skutečně nemuseli. 
Žili v době, kdy se vysázení stromů v některých 
lokalitách přímo nabízelo a jevilo se jako logické. 
Nemuseli řešit existenci a  opravu inženýrských 
sítí, zvýšenou automobilovou dopravu, zhoršení 
životních podmínek pro stromy, zvýšenou 
frekvenci lidí v  lokalitě, atd. Proto je v  dnešní 
době nutné nepodceňovat zdravotní stav 
stromů, zabývat se jím, neboť s tím souvisí i 
provozní bezpečností. 
Na závěr bych chtěl zmínit, že každé kácení stromů 
je zodpovědně vyhodnoceno a nehledáme k tomu 
záminky ani účelové důvody. Město si dobře 
uvědomuje hodnotu stromů, stejně jako rizika 
pramenící z jejich zhoršeného zdravotního stavu.

Bc. Milan Šimek, DiS., odbor životního prostředí

Dostal jsem pohled z Buenos Aires. Od Tedy. Teda 
mi udělal velkou radost. Rozdrtili jsme Argentince 
v Davis Cupu a jsme ve finále. Tenisové vzpomínky 
se vracejí.
Theodor Devoty začínal s  tenisem v  našem 
městě. Hodně jsme spolu trénovali, měl 
přirozený tenisový talent a výborné společenské 
vystupování.  Po maturitě odešel do Prahy, nyní 
hraje za Neride Praha. Radek Štěpánek „Štěpi“ si 
Tedu vybral jako sparing partnera – rozehrávače 
před zápasy. Nyní Devoty působí jako poradce 
daviscupového družstva.
Theodor má společenské konexe. V jeho emailech 
jsou fotky Tedyho s  Maradonou, s  japonským 
velvyslancem i  s  Federerem. Chtěl jsem mu 
odepsat, ale co? Napsal jsem: „Tedo, neskutečně 
Ti závidím. Kdybych alespoň mohl nosit Tvoje 
kufry do  hotelu…“ Odepsal, že se o  mne zmínil 
v  jednom tenisovém článku. Vzpomněl si, 
jak jsme spolu hrávali tenisové trojúhelníky 
a  osmičky o  desetníky. „Nyní hraji s  Berdychem 
a se Štěpánkem to samé, ale ne o desetníky.“

Ing. Vladimír Hynek, CSc.

Pozdrav z tenisového světa

Psí útulek ve  Dvoře králové nad Labem se 
zúčastnil kampaně „Nakrm psa, zn. Spěchá to!“, 
doprovodné online aktivity úspěšné kampaně 
Nadace na  ochranu zvířat s  názvem „Pomozte 
naplnit misky v útulcích“. 
Do  této kampaně se zapojilo 125  000 uživatelů 
internetu, kteří klikáním na  fotografii hlasovali 
pro vybraného psa z  útulku. Když pes nasbíral 
5 000 kliků, získal automaticky i 40 kg krmiva.
V  kampani bylo prezentováno 25 psů z  našeho 
útulku, což přineslo pro všechny místní „útuláky“ 
čtvrtletní zásobu granulí, Děkujeme všem, kteří 
se do kampaně zapojili. 

Daniela Hoblová a Martin Antonín
www.utulek-dknl.estranky.cz

Psí útulek získal zásobu granulí 
na čtvrt roku

Fotografie stromů z lipové aleje popisované v článku Foto: Milan Šimek
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Úspěchy mladých dvorských 
tenistů
Malí dvorští tenisté letos podávali prvotřídní 
výkony a  odměnou jim byl postup 
do finálového turnaje osmi nejlepších družstev 
v republice, a to hned ve dvou kategoriích. 
Kategorie minitenisté pojímá nejvíce dětí, 
proto byla vytvořena tři družstva. Do  finále 
Královehradeckého kraje postoupila dvě, spolu 
s dětmi z měst Svitavy a Skuteč. Po napínavém 
boji zvítězilo ve  všech utkáních družstvo 
našich minitenistů „A“ ve  složení M. Kovačka, 
K. Bartošová, E. Jansová, J. Filip, O. Všetečka, E. 
Motal, sestry P. a M. Žižkovy. 
Dvorské děti družstva „B“ skončily na  místě 
bronzovém. Nejlepší z  kraje zaslouženě odjeli 
na  mistrovství České republiky konaném 
v Praze, kde obsadili krásné čtvrté místo.
Družstvo v  kategorii babytenis (děti do  10 
let) ve  složení Š. Baum, A. Nápravník, A. 
Otčenáš, D. Knutson a  B. Výprachtická se 
dokázalo s  bravurou vypořádat se všemi 
družstvy v  regionu, a  taktéž postoupili mezi 
osm nejúspěšnějších. V  Prostějově za  sebou 
zanechali několik velikánů a  pod dětmi 
Sparty Praha a  Agrofertu Prostějov skončili 
na  vynikajícím třetím místě. Tím se zasloužili 
o obrovský zdar dvorského tenisu. 
Gratulujeme!  

Kateřina Výprachtická
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SKVěLý ÚSPěCh JAKubA MIKYSKY PŘINESL STŘíbRNOu MEDAILI PRO zŠ SChuLzOVY SADY

Královédvorské sokolky na Evropských atletických hrách Foto: P. Špatenková

závěr královédvorské ligy malé-
ho fotbalu (KLMf)

O  předposledním zářijovém víkendu dosáhl 
žák ZŠ Schulzovy sady Jakub Mikyska skvělého 
sportovního výsledku, když vybojoval 
v  republikovém finále sportovní soutěže OVOV 
(Odznak všestrannosti olympijských vítězů) 
výborné druhé místo. Autory OVOV jsou naši 
desetibojaři a  olympijští vítězové Roman Šebrle 
a Robert Změlík.
Soutěž obsahuje deset disciplin - běh na  60 m, 
skok daleký, hod medicinbalem, shyby, plavání 
nebo skoky přes švihadlo, trojskok, kliky, sedy lehy, 
hod míčkem a běh na 1000 m nebo dribling. Každý, 
kdo se zapojí do zmíněného projektu, po celý rok 
plní předepsané disciplíny, své výkony si zapisuje 
a hodnotí podle bodovycích tabulek. Své nejlepší 
výkony pak doplní a pošle na adresu týmu OVOV. 
Ti nejlepší mohou získat bronzový, stříbrný, zlatý, 
nebo dokonce diamantový odznak zdatnosti. 
Do  projektu se v  loňském roce zapojily také 
třídy prvního stupně ZŠ Schulzovy sady a Jakub 
Mikyska postoupil díky svým výsledkům 
do republikového finále v Praze na Strahově.
Kromě patronů projektu R. Šebrleho, R. Změlíka 
a  Š. Kašpárkové se na  závody přišly podívat 
takové osobnosti jako Věra Čáslavská, Jarmila 
Kratochvílová, Věra Růžičková, Imrich Bugár aj.
Jakubovi se závod velmi vydařil, a  tak jsme 
s napětím očekávali vyhlášení výsledků. Jakub 
Mikyska obsadil mezi jedenáctiletými sportovci 
výborné druhé místo a obdržel z rukou Romana 
Šebrleho stříbrnou medaili. Získal také zlatý 
odznak zdatnosti, k  dosažení diamantového 
mu chyběly pouhé tři body!
Potvrdil tak svoji pozici všestranného sportovce. 
V  letošním roce se mu totiž povedlo vybojovat 

na  republikovém přeboru České obce 
sokolské druhé místo v  sokolské všestrannosti 
(gymnastika 3. místo, atletika 5. místo, plavání 
a  šplh 1. místo). Jakub svými výsledky dokázal, 
že heslo, které zvolili pro odznak všestrannosti 
olympijských vítězů jeho autoři „Všestrannost je 
cesta k vítězství“, je správné.

Projekt OVOV je skvělou možností pro školy, 
jak obohatit náplň hodin tělesné výchovy, 
motivovat děti k  pravidelnému cvičení 
a tréninku.

Pavlína Špatenková
ZŠ Schulzovy sady

V  neděli 30. září vyvrcholil už šestý ročník 
Královédvorské ligy malého fotbalu. 
Na travnatém hřišti v Podharti byly na programu 
závěrečné dva zápasy. 
Nejprve se o třetí místo utkaly týmy HC Milan a FK 
Vlčice. V pohledném utkání nebyla nouze o góly, 
hráči z Vlčic u Trutnova dokázali v průběhu smazat 
dvoubrankové manko a srovnat na 3:3. HC Milan 
i  díky čtyřem gólům Vojtěcha Hulíka nakonec 
ovládl duel v  poměru 7:3 a  jeho hráči se mohli 
radovat z obhajoby loňských bronzových medailí. 
Poté následovalo vyvrcholení celé sezóny 2012, 
ve  finále nastoupila FK Tesla proti Starcům 
na  chmelu, neúspěšným finalistou předchozího 
ročníku. Utkání bylo o  hodně opatrnější 
a  bojovnější, přibližně 120 diváků sledovalo 
velký boj o  každý míč. Zápas rozhodla jediná 
branka, ve  druhém poločase skóroval šťastně 
Petr Láznický. V  posledních vteřinách mohl 
souboj poslat do penaltového rozstřelu Brentner, 
ale jeho přímý volný kop skončil jen na břevně. 
Mistrovský titul tak mohl slavit tým FK Tesla, který 
hraje KLMF teprve druhým rokem. 
Kompletní výsledkový servis je k  prohlédnutí 
na  www.klmf.cz a  facebookovém profilu 
„KLMF – pro hráče a  fanoušky“. Rozpis soutěže 
na sezónu 2012/2013 je zveřejněn na zadní straně 
sportovně-kulturní přílohy KdeCo. 

Petr Ponikelský

Dvůr Králové prošel na  konci září finálovým 
turnajem extraligy žákyň bez porážky 
a  zaslouženě obhájil mistrovský titul. Ve  finále 
zdolal východočeského rivala Trutnov 3:1.
Finále bylo dramatické. Na  počátku oba týmy 
jednou skórovaly a  dlouho byl stav 1:1. Trutnov 
hrál v  obraně statečně a  odrážel nápor Dvora 
Králové. Rozhodnutí padlo ve  4. směně, kdy 
Dvůr při obsazené 1. metě homerunem Apoleny 
Výborné získal rozhodující náskok. Finále 
skončilo 3:1 a  Dvůr obhájil mistrovský titul. 
Nejlepší nadhazovačkou se stala Adéla Linková – 
SC Dvůr Králové (vítězný tým je na foto na str. 12).
Mistrovského titulu se dostalo také kadetkám, 
které na  konci září bojovaly o  zlatou medaili 
na  dvou hřištích Arrows v  Ostravě Porubě. 
Do  finále nastoupily proti hráčkám Wroclawi. 
Ačkoliv soupeřky vedly ve  druhé směně 1:0, 
pálkařský výkon celého týmu a  kvalitní výkon 
nadhazovačky Apoleny Výborné nedokázala 
polská děvčata zvrátit. Obhájkyně titulu – hráčky 
SC Dvůr Králové n. L. – se tak radovaly z úspěšné 
sezóny i z nového titulu. 
Nejlepší nadhazovačkou byla vyhlášena 
Apolena Výborná z  SC Dvůr Králové n. L., 
nejlepší pálkařkou Veronika Pecková ze 
Žraloci Ledenice a nejužitečnější hráčkou Julie 
Coufalová z Joudrs Praha.

Alan Výborný

Softbalové žákyně i kadetky 
obhjájily tituly

Jakub Mikyska při běhu na 60 m na celorepublikovém finále soutěže OVOV Foto: P. Špatenková
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Na již tradičním Dni seniorů v Hankově domě popřála starostka města Mgr. Edita Vaňko-
vá významné osobnosti našeho města, panu Janu Schwarzovi, k jeho 80. narozeninám  
 Foto: K.  Sekyrková

Dvorští minitenisté z družstva „A“ letos vyhráli přebor Královéhradeckého kraje a po-
stoupili na mistrovství České republiky, kde skončili na krásném čtvrtém místě. Více 
informací na str. 11. Foto: Radko Hrma

Bazary věcí a oblečení a charitativní sbírky patří mezi oblíbená místa „recyklace“. Tý-
denní bazar mateřského centra Žirafa byl z důvodu velkého zájmu jak prodávajících, 
tak nakupujících, prodloužen o 3 dny. Foto: K. Sekyrková 

Vítězné žákyně SC Dvůr Král. n. L.: trenéři Veronika a Alan Výborní, A. Linková, N. Sand-
nerová, D. Kopcha, Karolína a Bára Hoškovy, A. Buřvalová, M. Svobodová, A. Výborná, 
D. Ježková, J. Černá,L. Mráčková a D. Vokatá. Info zápasech na str. 11. Foto: P. Buřval

Za nepříliš příznivého počasí bylo dne 16. října otevřeno první dětské hřiště v Žirči. Na fotce 
je vedení města na hřišti v Žirči při přebírání šeku od zástupce Nadace ČEZ, která se na 
stavbě podílela částkou 200 tis. Kč (info na str. 3). Foto: V. Tomková

Ani proměnlivé počasí neodradilo dvorské občany od návštěvy svatováclavského 
posvícení na nám. TGM. Místní spolky a sdružení využily možnosti prezentace svých 
výrobků a služeb, nechyběly ani stánky Sdružení královských věnných měst. Foto: K. S.

Drakiádám v říjnu přálo počasí. Drakiáda na Zvičině se těšila z ideálního větru i teplého 
slunce, podharťská již jen ze slunce. O to více musely děti běhat a radovaly se z každé chvil-
ky, kdy se drak udržel ve vzduchu.  Foto: K. Sekyrková

Každý podzim zavítá do městského muzea interaktivní výstava, která je již pravidelně 
očekávána a hojně navštěvována místními i okolními školami a školkami. Ta letošní 
se soustředí na zvukohrátky a rozhodně není zajímavá jen pro děti. Foto: K. Sekyrková


