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VýSLeDKY MíSTNího ReFeReNDA 
A VoLeb Do PS PČR (25.–26. říJNA 2013)

Vítězem v naše městě v rámci voleb do PS PČR se stalo Hnutí ANO, v těsném závěsu za ním ČSSD. TOP09 se umístila 
stejně jako v celorepublikových výsledcích až za KSČM.

Novinky na místních 
komunikacích
V  říjnu bylo ukončeno vyhodnocení 
nadlimitní veřejné zakázky na pronajímatele 
zařízení pro úsekové měření rychlosti. 
Vítězná firma GEMOS CZ, spol. s r. o., začíná 
připravovat realizaci technického řešení 
vybraných úseků.

Před zimním obdobím byl nově osvětlen 
frekventovaný přechod pro chodce 
u lávky na Benešově nábřeží. 

V  ulici Vrchlického u  nemocnice bylo 
vyměněno veřejné osvětlení. Současně 
s  tím byl v  této ulici položen nový povrch 
na chodníku podél plotu nemocnice.

V Lipnici na „Rovinkách“ byla dokončena 
celoplošná oprava komunikace, původní 
povrch byl nahrazen asfaltovým v délce cca 
315 metrů. Zajímavostí byla ne zcela obvyklá 
úprava podkladu recyklací (tedy rozrušení 
vlastního podkladu se zapravením pojiva, 
promísením a  následným uválcováním) 
za  studena s  použitím cementu 
a asfaltového pojiva.

V říjnu byla ukončena I. etapa vybudování 
přechodu pro chodce v  městské části 
Lipnice, kterou zajišťovala firma REKOM 
Nový Bydžov, a. s. Vzhledem ke  změnám 
v  projektové dokumentaci, kde zakreslené  
inženýrské  sítě  neodpovídaly poloze po  
jejich vytyčení, bylo nutné řešit změnu 
umístění stožárů veřejného osvětlení. Tím 
došlo k  posunutí původně plánovaného 
termínu zahájení i  dokončení stavebních 
prací. Na realizaci tohoto projektu přispěla 
částkou 55.000 Kč ŠKODA AUTO, a. s., v rámci 
programu Zvýšení dopravní bezpečnosti 
a mobility v obcích pro rok 2013.

Bc. Jaroslava Valentová, odbor RIM
Jan Sedláček, vedoucí ODP
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Podzim letošního roku je ve  znamení historicky 
prvního místního referenda ve  Dvoře Králové nad 
Labem, které se uskutečnilo zároveň s předčasnými 
volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Obojí je již za námi, a proto přinášíme malé shrnutí. 
Milým překvapením byla zejména vysoká účast 
oprávněných osob a  voličů. Místního referenda 
se zúčastnilo 54,38 % oprávněných osob, tedy 
7.201 oprávněných osob z  13.243 oprávněných 
osob zapsaných do seznamu oprávněných osob. 
Volby do PS PČR se mohou pyšnit volební účastí 
ještě vyšší, a to 60,42 %.

Výsledky místního referenda
K  platnosti rozhodnutí v  místním referendu je 
třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob 
zapsaných v seznamu oprávněných osob.
Obě otázky tedy splnily, díky účasti 54,38 % 
oprávněných osob, podmínku platnosti 
ve  smyslu ustanovení § 48 odst. 1 zákona 
o místním referendu.
Rozhodnutí v  místním referendu je závazné, 
pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina 
oprávněných osob, které se místního referenda 
zúčastnily, a  alespoň 25% oprávněných osob 
zapsaných v seznamech oprávněných osob.

otázka č. 1:
„Souhlasíte s  tím, aby provozování výherních 
hracích přístrojů a interaktivních video loterijních 
terminálů vymezených zákonem o  loteriích 
a jiných podobných hrách na území města Dvůr 
Králové nad Labem bylo zcela zakázáno?“
Celkem 5 812 voličů (81,99 %) zaškrtlo „ANo“, 
pro „Ne“ hlasovalo 1  131 voličů. Žádnou 
odpověď křížkem nezaškrtlo 146 voličů (zdrželi 
se tak hlasování). 

otázka č. 2
„Souhlasíte s  tím, aby vodovodní a  kanalizační 
síť města byla Dvůr Králové nad Labem zůstala 
v majetku města Dvůr Králové nad Labem a byla 
nadále provozována výhradně společností se 
100 % majetkovým podílem města Dvůr Králové 
nad Labem?“
Počet hlasů pro „ANo“: 6 807 (95,98 %), počet 
hlasů pro odpověď „Ne“: 203. Počet osob, které 
neoznačily křížkem žádnou odpověď a zdržely se 
tak hlasování: 82.
Rozhodnutí v   případě 1. i  2. otázky místního 
referenda splnilo podmínku závaznosti 
ve  smyslu ustanovení § 48 odst. 2 zákona 
o místním referendu.
Výsledky voleb do PS PČR
K  volbám do  PS PČR dorazilo v  pátek a  sobotu 
celkem 7  996 voličů z  13  233 voličů zapsaných 
do stálých seznamů voličů ve Dvoře Králové nad 
Labem. Výsledky hlasování v našem městě jsme 
pro vás přehledně zpracovali níže v grafu. 
Odkazy na  podrobné celostátní i  regionální 
výsledky hlasování najdete na  www.volby.cz 
(stránky Českého statistického úřadu). 
Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří se 
podíleli na zajištění přípravy místního referenda 
a voleb do PS PČR a jejich průběhu, a to jak z řad 
občanů, tak zaměstnanců města.

odbor VVS

Děkujeme tímto občanům města, že 
využili v tak hojném počtu jedinečnou 
možnost vyjádřit svůj názor a svojí účastí 
v místním referendu dokázali, že jim 
na dění ve městě záleží.

vedení města
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Povinná výměna řidičských průkazů

Kalendář (nejen odpadový) 
města Dvůr Králové nad Labem 
pro rok 2014
Společně s příštím číslem Novin královédvorské 
radnice (NKR 11/2013) obdržíte obdobně jako 
v minulých letech čtrnáctidenní stolní kalendář, 
ve  kterém vám poskytneme aktuální ucelené 
informace o  možnostech předcházení vzniku 
a třídění odpadů z domácností. 

Dále v  kalendáři budou u  jednotlivých dní 
vyznačeny „odpadové akce“, které se budou 
v  příštím roce konat – např. mobilní svozy 
nebezpečných, objemných a  zahradních 
odpadů, textilu, elektrozařízení a  železného 
šrotu, provozní doby sběrného dvora a  sběrné 
dny pytlového sběru papíru, plastů a nápojových 
kartonů v  pilotní oblasti. Opět v  kalendáři 
naleznete i  přehled dalších plánovaných akcí 
(např. kulturních) na rok 2014.

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

uPozoRNěNí PoDNIKATeLůM, KTeří PRoDÁVAJí 
KVASNý Líh, KoNzuMNí Líh A LIhoVINY

Společnost EVORADO IMPORT, a. s., jako 
vlastník čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“), 
přistoupila prostřednictvím veřejné dobrovolné 
dražby k  jejímu prodeji. Dražba měla dle dražební 
vyhlášky dražebníka MORAVOLEN HOLDING, a. s., 
proběhnout 24.10.2013.
Vzhledem ke  stále probíhajícím sporům 
ohledně plateb za  čištění odpadních vod 
a  z  nich vyplývajících závazků podalo město 
Dvůr Králové nad Labem návrh na  vydání 
předběžného opatření, kterým by Okresní soud 
v  Trutnově společnosti EVORADO IMPORT, a. s., 
a dražebníkovi zakázal tento prodej uskutečnit.
Soud návrhu města vyhověl a  společnosti 
EVORADO IMPORT, a. s., zakázal s  ČOV jakkoliv 
nakládat, dokud nebude soudní řízení 

pravomocně skončeno. Zároveň soud zakázal 
společnosti MORAVOLEN HOLDING, a. s., 
organizovat a  konat veřejnou dobrovolnou 
dražbu.
V  souladu s  tímto rozhodnutím společnost 
MORAVOLEN HOLDING, a. s., oznámila upuštění 
od  veřejné dobrovolné dražby. Společnost 
EVORADO IMPORT, a. s., se v  této věci odvolala 
ke  Krajskému soudu v  Hradci Králové. Ten ještě 
na  konci října předběžné opatření v  plném 
rozsahu potvrdil - usnesení okresního soudu, 
kterým bylo opatření nařízeno, je tedy nyní 
pravomocné. Proti rozhodnutí krajského soudu 
není možné další odvolání.

Mgr. Alena Petirová
vedoucí právního oddělení KTÚ

Dne 17.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 
Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., 
o  živnostenském podnikání, ve  znění pozdějších 
předpisů (dále jen živnostenský zákon). Tato nová 
právní úprava reguluje prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a  lihovin, kdy tato činnost byla 
nově zařazena mezi koncesované živnosti.
Úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří 
se zabývají distribucí a prodejem kvasného lihu, 
konzumního lihu a  lihovin jak podnikatelům, 
tak i  konečným spotřebitelům. Dále se také 
vztahuje na  podnikatele, kteří lihoviny 
prodávají v  restauračních zařízeních, případně 
i v dopravních prostředcích. O koncesi pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin budou 
muset požádat i  výrobci těchto komodit, kteří 
za  účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou 
prodejnu“ umístěnou na  jiné adrese, než je 
výroba. Z  důvodu právní jistoty je nutné, aby 
o koncesi pro prodej požádali i podnikatelé, kteří 
vlastní oprávnění pro výrobu a úpravu kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin.

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti novely 
živnostenského zákona, tj. k 17.10.2013 oprávněn 
prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny, může 
v  této činnosti pokračovat po  dobu 6 měsíců, 
tj. do  17.04.2014. Tímto vyzýváme podnikatele, 
kteří mají oprávnění provozovat výše uvedenou 
živnost, aby se dostavili na  Městský úřad Dvůr 
Králové nad Labem, odbor obecní živnostenský 
úřad k  podání žádosti o  koncesi. Přijetí žádosti 
o koncesi nepodléhá správnímu poplatku. 
Nepožádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský 
úřad o  koncesi pro prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a  lihovin, zaniká mu marným 
uplynutím této lhůty právo prodávat kvasný líh, 
konzumní líh a lihoviny.
Bližší informace získáte na MěÚ Dvůr Králové nad 
Labem, odbor obecní živnostenský úřad osobně 
nebo telefonicky na  čísle 499  318  124 (nebo 
koncová čísla 143 a 115).

Hana Pokorná
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (OŽÚ)

Držitelé řidičských průkazů (ŘP) jsou povinni  
si do  31. prosince 2013 vyměnit ŘP vystavené 
od  1. ledna 2001 do  30. dubna 2004. Uplynutím 
stanovené doby pro jejich výměnu řidičské 
průkazy pozbývají platnosti. 
Žádáme tímto všechny držitele platných ŘP, které 
byly vydány před 1. květnem 2004, aby požádali 
o výměnu včas. 

Kde a kdy si můžete vyměnit řP
Výměna probíhá na  určeném pracovišti 
obecního úřadu s  rozšířenou působností podle 
místa trvalého pobytu. Určené pracoviště pro 
územní obvod Dvůr Králové nad Labem je MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem, evidence řidičských 
průkazů, náměstí T. G. Masaryka 38.

Nezbytné náležitosti
• vyplněnou „Žádost o  vydání ŘP“, kterou 
obdržíte na  pracovišti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností,
• platný doklad totožnosti (OP nebo pas),

• 1 × průkazové foto o rozměrech 3,5 cm × 4,5 cm,
• řidičský průkaz, který podléhá povinné 
výměně.

Kontaktní osoby
Petrášová Hana tel.: 499 318 107 
Pohlová Marie tel.: 499 318 113

Úřední hodiny
pondělí a středa: 08:00–17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek: 08:00–11:30 hod.

Poplatky a lhůta vydání řP
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního 
poplatku, pokud nedochází současně ke změně 
údajů zapisovaných do  řidičského průkazu. 
Počítejte s  tím, že vydání ŘP je možné do   
20 dnů od  podání žádosti. Pokud potřebujete 
nový řidičský průkaz vydat v  kratší lhůtě, tj. do   
5 pracovních dnů od  podání žádosti, bude vás 
výměna ŘP stát 500 Kč.

Hana Petrášová, Marie Pohlová  
odbor ODP

Distribuce NKR 11/2013
Tímto se omlouváme všem, kterým Česká 
pošta v  posledních měsících nedoručovala 
řádně nebo vůbec naše radniční noviny (Noviny 
královédvorské radnice – NKR). Od následujícího 
čísla jsme se rozhodli distribuci radničních novin 
přenechat místní neziskové organizaci. Věříme, 
že tímto krokem se nejen zlepší organizace 
a způsob doručování NKR, ale také tím zároveň 
finančně podpoříme neziskový subjekt. Jelikož 
jsme již měli dobré zkušenosti s  distribucí 
velice náročného listopadového čísla NKR 
s  kalendářem a  katalogem pečovatelské služby 
prostřednictvím sdružení NATURA, budou se 
na  distribuci podílet právě jeho členové – tedy 
studenti místního gymnázia. Zastřeší je však farní 
charita Dvůr Králové nad Labem, jejímž úkolem 
bude zároveň práce na finální podobě seznamu 
domácností. Tímto vás tedy žádáme o spolupráci 
při tvorbě tohoto seznamu. Distributoři NKR se 
budou prokazovat průkazkami farní charity.

Pokud se ve  vaší schránce neobjeví radniční 
noviny, prosím nahlašte tuto informaci 
na  městském informačním centru, kde mají 
připravený seznam adres s  nedoručenými 
NKR. Zprávu o  nedoručení můžete zasílat také 
na  noviny@mudk.cz nebo osobně nahlásit 
na recepci městské úřadu.
Děkujeme za spolupráci.

Ing. Kateřina Sekyrková
 šéfredaktorka

Město využilo sociální síť Facebook 
jako další komunikační kanál v  rámci 
kampaně na  místní referendum. 
Ovšem po  referendu jej rušit nebude 
– již teď se jedná o  „akčnější“ doplněk 
k  městskému webu www.dvurkralove.cz.
Na tento profil mohou registrovaní uživatelé 
facebooku přidávat místní akce, jejichž 

jsou fanoušky či pořadatelem. Zároveň se 
z oficiálního profilu města snadno dostanete 
na  facebook městských organizací 
a  institucí (technické služby, pečovatelská 
služba, městská knihovna a  muzeum, 
atd.). Na  nové návštěvníky se těšíme na:  
www.facebook.com/mestodknl.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

oficiální facebookový profil města Dvůr Králové nad Labem
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TeChNICKÉ SLužbY INFoRMuJí
Letošní návštěvnost 
koupaliště
Tyršovo koupaliště má 
za  sebou snad nejúspěšnější 
sezonu v  historii, bráno 
z  hlediska návštěvnosti 
a  tržeb. Za  sezonu navštívilo 
koupaliště přibližně 38.000 návštěvníků. Věříme, 
že jsme tomu napomohli i  řádnou přípravou 
a  novými službami. Došlo k  výraznějším 
udržovacím pracím před sezonou, které nyní 
po  ukončení stále pokračují. Určitě nebylo vše 
stoprocentní, ale rádi vyslechneme vaše názory 
a připomínky, které můžete posílat na náš email. 
Zároveň budeme rádi, když veškeré své 
dotazy, podněty a  stížnosti týkající se naší 
činnosti budete konzultovat s  námi. Jde nám 
přeci o  společnou věc – „o  město krásnější 
a upravenější“. Pokud máte zájem být více v dění 
TSm a dostávat novinky přímo na váš email, stačí 
vyplnit jednoduchý formulář na www.tsdvur.cz.

Plán blokového čištění komunikací 
na měsíc listopad  
čtvrtek 7. 11. 
07:00–10:00 hod.: ul. Fibichova, Máchova, Štítné-
ho, Purkyňova, Pod Lesem, Klicperova
10:00–14:00 hod.: sídliště Legionářská, K. Světlé, 
ul. R. A. Dvorského, Zahradní, Polní, Sadová
čtvrtek 14. 11. 
07:00–10:00 hod.: ul. Čelakovského, Zborovská, 
Přímá, Poděbradova
10:00–14:00 hod.: ul. J. Bíliny, Pod Safari, Pod Slé-
várnou, Mánesova

čtvrtek 21. 11. 
04:00–07:00 hod.: ul. Havlíčkova, Tylova, Palacké-
ho, Myslbekova, Riegrova
07:00–10:00 hod.: ul. Roháčova, Dr.  Kramáře, M. 
Horákové, Rokycanova
čtvrtek 28. 11.
04:00–07:00 hod.: ul. Presslova, Švehlova, J. Hory, 
Komenského
07:00–10:00 hod.: ul. Dvořákova, Bezručova, Drti-
nova, Alešova, Březinova

zimní stadion (zS)
V  letošním roce jsme zahájili provoz zimního 
stadionu dne 5. října. Pro veřejné bruslení lze 
opět využít i  dopolední bruslení škol (pondělí–
pátek) za ceny standardního veřejného bruslení. 
Pátek   1. 11. 20:30–22:00 hod.
Neděle   3. 11. 14:00–15:30 hod.
Sobota  9. 11. 14:00–15:30 hod.
Neděle  10. 11. 14:00–15:30 hod.
Sobota  16. 11. 14:00–15:30 hod.
Neděle  17. 11. 14:00–15:30 hod.
Sobota  23. 11. 14:30–16:00 hod.
Neděle  24. 11. 15:30–17:00 hod.

Bruslení s  hokejkami je určeno pro děti do  10 
let s doprovodem rodičů, případně osoby starší  
18 let na bruslích.
Neděle  3. 11.   9:15–10:30 hod.
Sobota  9. 11.   9:15–10:30 hod.
Sobota  16. 11.   9:15–10:30 hod.
Sobota  23. 11. 16:15–17:30 hod.

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

Kompostéry  - výzva k podpisu 
smlouvy

V závěru letošních prázdnin a v průběhu měsíce září 
se nám podařilo v Lipnici vybudovat dětské hřiště. 
Od záměru po realizaci uběhlo sice téměř 10 měsíců, 
ale výsledek stojí určitě za to. 
Na  konci roku 2012 nám byla městem Dvůr 
Králové nad Labem přislíbena finanční částka, 
za kterou byly následně nakoupeny herní prvky 
vyrobené z  akátového dřeva. Zhotovitelem 
návrhu hřiště a  výrobou herních prvků byla 
pověřena firma Tomovy parky, s. r. o. Dále bylo 
však nutné zvážit, z  čeho vybudovat dopadové 
plochy. Finance se podařilo získat z  dotace 
od  firmy RWE z  programu Companius, kde byl 
náš projekt prezentován a následně uspěl.
Důležité je vyzdvihnout skutečnost, že hřiště 
zbudovali aktivní obyvatelé Lipnice ve spolupráci 
se zaměstnanci místní pobočky RWE, kteří se 

v  hojném počtu účastnili celé realizace. Hřiště 
bylo vybudováno svépomocí během volných 
chvil po pracovní době.  
Odměnou všem je krásné nové hřiště umístěné 
na  slunném pozemku proti místní mateřské 
škole. Věříme, že nové dětské hřiště se může 
stát vyhledávaným místem pro krátké výlety. 
Je to určitě pěkný cíl pro nenáročné cyklisty, 
kteří cestují s  malými dětmi. Hřiště je ideální 
navštívit při víkendových procházkách cestou 
od koupaliště tzv. „Matějem“.
Doufáme, že se zde všichni budou chovat 
kultivovaně, aby nám zařízení vydrželo co 
nejdéle jako nové.

Ing. Tereza Slezáková
Osadní výbor Lipnice

NoVÉ DěTSKÉ hřIšTě V LIPNICI

Tímto žádáme ty z  vás, kdo jste si objednali 
dřevěný kompostér a  podali jste žádost 
do 31.8.2013, abyste se dostavili dne 11.11. (08:00–
11:00 a 13:30–17:00 hod.)  nebo 18.11.2013 (08:00–
13:30 a  14:30–17:00 hod.) na  MěÚ, odbor ŽP 
(náměstí T. G. Masaryka 59, č. dveří 12), k podpisu 
nájemní smlouvy. S  sebou přineste občanský 
průkaz a parcelní číslo pozemku, na kterém bude 
kompostér umístěn. 
Pokud vám žádný z  výše uvedených termínů 
nevyhovuje, lze dohodnout jiný termín 
telefonicky na tel. č.: 499 318 121 nebo e-mailem 
na: sirkova.eva@mudk.cz.
Tato výzva neplatí pro občany, kteří již mají jeden 
kompostér od  města Dvůr Králové nad Labem 
v pronájmu z let 2007–2011.

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k pronájmu nebytové prostory, a to:
• č. 1 v  č. p.  2958 v  ulici Štefánikova ve  Dvoře 

Králové nad Labem, výměra 33,18 m2, 
minimální cena 400 Kč/m2/rok

• č. 1 v  č. p.  40 v  ulici náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem, výměra 47,72 m2 
v  2. nadzemním podlaží objektu, minimální 
cena 400 Kč/m2/rok

• č. 2 v  č. p.  2957 v  ulici Štefánikova ve  Dvoře 
Králové nad Labem, výměra 33,70 m2, 
minimální cena 400 Kč/m2/rok

Bližší informace na  webových stránkách města 
nebo na  odboru RIM, telefon 499  318  116, 
Jaroslava Hiltscherová.

Pronájem nebytových prostor

Fotografie zachycuje plastovou židli odloženou 
vedle žlutého kontejneru. Plastový nábytek 
lze dále využít, a  proto patří buď do  žlutého 
kontejneru na  plasty, nebo do  sběrného dvora 
(pokud se do  žlutého kontejneru kvůli větším 
rozměrům nevejde). 
upozornění:
Upozorňujeme občany, že problematická 
stanoviště kontejnerů na  tříděný odpad jsou 
od  konce září 2013 sledována fotopastmi, 
které byly pořízeny díky finančnímu daru z fondu 
ASEKOL. Fotoaparáty reagují na  pohyb a  umí 
posílat snímky strážníkům městské policie 
e-mailem nebo na mobilní telefon. Hlídky potom 
vědí, kam mají vyrazit.
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

Jak by třídění odpadů nemělo 
vypadat

Dětské hřiště v Lipnici vzniklo díky finanční podpoře města, dotacím firmy RWE z programu Companius a dobrovolné 
práci místních lidí. Foto: Osadní výbor Lipnice 
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Noclehárna pomáhá lidem v nouzi

MAS Královédvorsko – o veřejná setkání je veliký zájem

DPS Ve STRžI PoMÁhÁ SeNIoRůM A zDRAVoTNě 
PoSTIžeNýM JIž 10 LeT

Ve  čtvrtek 19. září 2013 si obyvatelé domu 
s  pečovatelskou službou ve  Strži spolu se 
starostkou města a ředitelkou Pečovatelské služby 
Města Dvůr Králové nad Labem připomenuli 
v  rámci komorních oslav již deset let úspěšného 
provozu tohoto domu. 
V  září roku 2003 se do  domu nastěhovali první 
nájemníci, a  to nejprve z  DPS v  Bezručově 
ulici. Za  dobu své existence zde našlo bydlení 
a  potřebnou profesionální péči již více 
než devadesát obyvatelů. Paní starostka 
zavzpomínala, jak to všechno začalo, a  popřála 
obyvatelům hodně zdraví a spokojenosti.
Obyvatelé pozitivně hodnotili život v tomto domě 
a přístup všech zaměstnanců k nim. Po úvodních 
slovech ředitelky DPS a  starostky města se ujal 
slova pan Jaroslav Sahánek, který velmi hezky 
a výstižně shrnul, jak šel život v tomto domě a jak 
pro většinu obyvatel znamená DPS skutečný 
domov. Pan Sahánek je nejstarší obyvatel, letos 
oslavil již 94. narozeniny. Přejeme nejen jemu, 

ale i  všem ostatním obyvatelům hodně zdraví, 
spokojenosti a nezbytného pozitivního myšlení. 

Obyvatelé měli možnost dále zhlédnout film 
vyrobený z  fotografií z  různých událostí a  oslav 
tohoto domu. Závěr patřil hudební produkci 
pana Jiřího Cermana s  písničkami blízkými 
srdcím obyvatel. 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby 
Města Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem má 2 domy 
s pečovatelskou službou (DPS) s celkem 
95 byty. Nejčastější důvody, pro které lidé 
žádají o bydlení v těchto domech, jsou 
nevyhovující vlastní bydlení, osamělost 
a zvýšení vlastního bezpečí v době, kdy již 
potřebují pomoc druhé osoby. Potřebná 
péče je zde zajišťována denně od 6:00 
do 20:00 hod. 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem od 1. listopadu 2013 provozuje ve Dvoře 
Králové novou sociální službu – noclehárnu 
s kapacitou 5 lůžek v ulici Bezručova 1006.

Služba je určena dospělým osobám nad  
18 let s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad 
Labem a  spádových obcích, kteří se ocitli bez 
domova a nemají kde přespat.
Cílem je umožnit osobám bez přístřeší 
přenocovat v důstojných podmínkách.
Tato služba bude nabízena v  období  
od  1. listopadu do  30. dubna od  18:00 do   
7:30 hod. s  tím, že zájemce se ubytuje v  době 
od 18:00 do 19:00 hod.
Noclehárna slouží pouze k  přenocování 
a možnosti provedení osobní hygieny. Poplatek 
za tuto službu činí 20 Kč/noc. 
Vedoucí této služby je Bc.  Lucie Chaloupková, 
DiS., vedoucí Domu Žofie, tel.: 734  684  104, 
e-mail: dum.zofie@psdvurkralove.cz.

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka 

Léčebně zrakových vad pomáhají 
slavit také místní sponzoři

V  úterý 22. října 2013 se do  salonku hotelu 
Safari dostavilo překvapivě hodně zájemců 
na  první veřejné setkání Místní akční skupiny 
(MAS) Královédvorsko. Tímto se zahájila jednání 
a  veřejná diskuse na  téma Strategie rozvoje 
regionu – klíčového dokumentu MAS.  
Po  prezentaci a  předání zkušeností členů 
spřátelených MAS a profesionálů z tohoto oboru 
dostaly náhodně vytvořené pracovní skupinky 
půlhodinový prostor zapsat na  papír své vize 
našeho regionu v  roce 2020. Výsledkem tvůrčí 
atmosféry byla prezentace mnoha nápadů 
a požadavků jednotlivých skupin. Mezi nejčastěji 
opakovanými termíny byla zaměstnanost 
a kvalitní životní prostředí. 
Na dalším veřejném setkání budeme pokračovat 
v tvorbě strategie – budeme hledat silné a slabé 
stránky regionu, jeho příležitosti a hrozby. Tímto 
vás všechny zveme na  úterý 26. listopadu 
2013 od  16:30 hodin opět do  salonku hotelu 
Safari v  ZOO Dvůr Králové. Zváni jsou občané, 
podnikatelé, neziskové organizace i  zástupci 
obcí. Z  těchto zájemců postupně vzniknou 
pracovní skupiny specializující se na  vybraný 
obor či téma.

Dotazníkové šetření
Součástí tvorby strategie bylo i  dotazníkové 
šetření. Formuláře byly k  dispozici na  celém 
území MAS, i  v  elektronické podobě na  našem 

webu www.maskd.cz. Děkujeme tímto všem 
za vyplnění náročného dotazníku.  Nás nyní čeká 
jejich pečlivé vyhodnocování. 

zajímá nás váš názor
Kancelář MAS Královédvorsko můžete 
kontaktovat telefonicky (739 243  465,  
731  683  034) emailem na: info@maskd.cz, 
ale i  osobně. Sídlíme v  kině Svět na  náměstí  
V. Hanky, konzultační hodiny jsou prozatím 
určeny na  pondělí 09:00–11:00 hod. a   
13:00–15:00 hod. Po  dohodě se samozřejmě 
můžeme sejít i v jinou dobu či jiném místě. 
Nejen aktuální informace o nás najdete na na-
šich internetových stránkách www.maskd.cz. 
Těšíme se na spolupráci a podporu.

Lenka Křížová, DiS;  Ing. arch. Jan Holan
projektoví manažeři

Místní akční skupina (MAS) Královédvorsko 
je občanské sdružení, které vzniklo v lednu 
2013. Základním cílem 
všech „MASek“  v celé 
republice a Evropě je 
zlepšování kvality života 
a životního prostředí 
ve venkovských oblastech prostřednictvím 
aktivní spolupráce občanů, obcí, 
podnikatelů a neziskových organizací.

Náhodně vytvořené pracovní skupiny zpracovávaly vize královédvorského regionu v roce 2020.  Foto: K. Sekyrková

Projekt „Rekonstrukce muzea – nová expozice 
pro turisty a  návštěvníky města“ se chýlí 
do  své závěrečné fáze. O  letních prázdninách 
byla dokončena rekonstrukce hlavní budovy 
a  na  budově Špýcharu přibyl panoramatický 
výtah. 
Dokončeno bylo také nové sociální zázemí. 
K předání stavby došlo během srpna a v září byl 
vydán kolaudační souhlas. Pracovnice muzea 
tak mají nyní plné ruce práce s  opětovným 
stěhováním do  nově upravených prostor 
a  přípravou podkladů nové stálé expozice. 
Veřejnou soutěž na  její dodávku a  montáž 
vyhrála firma SPYRON, s. r. o.  Praha, s nejnižší 
nabídkovou cenou 2.052.738 Kč vč. DPH. Celý 
projekt bude ukončen se závěrem roku 2013.

Ing. Veronika Tomková
 odbor RIM

Muzeum zrekonstruováno, stálá 
expozice se tvoří

V  letošním roce slaví místní Léčebna zrakových 
vad 60leté výročí od  svého založení. Tímto 
bychom rádi poděkovali sponzorům, díky 
kterým se letos mohly konat akce v rámci oslav 
kulatého výročí: 
• firma RODOS,
• GAMI – p. Janďourek,
• pekařství KATKA, 
• čokoládovny CARLA, 
• a Zvičinské uzeniny – KORDA.

zaměstnanci LZV
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Nová řada interaktivních 
preventivních programů

Regionální kolo soutěže knihoven Kde končí svět? 

Kolem světa za 4 hodiny s farní charitou
S charitou kolem světa se mohl projet ten, kdo letos 
navštívil 27. září náměstí T. G. M. ve Dvoře Králové 
nad Labem. Program ke  Dni charity zde zajistili 
pracovníci farní charity spolu se svými klienty. 
Zatímco se dospělí seznamovali s  aktuálními 
projekty Diecézní katolické charity Hradec 
Králové, děti se proměnily v  horlivé sociální 
pracovníky a  vyrazily přímo do  akce – bojovaly 
s překupníky v Indonézii, rozdělovaly prostředky 
pomoci utečencům z oblastí, kde se válčí, počítaly 
výdělky nejchudších afrických rodin zapojených 
do projektu Koza pro domácnost. Zakusily  také 
na  vlastní kůži, jak namáhavé je chodit denně 
pro vodu k  řece a o kolik snazší to mají vesnice 
v Kongu, kterým charita pomohla vykopat vlastní 
studnu. Stanoviště pro nejmenší účastníky 
nabízelo téma zvyšování efektivity mongolského 
pastevectví, a  tak než si rodiče přečetli fakta, 
stihly si děti vyrobit vlastní ovečku nebo koníka.  
K  tématu spravedlivého obchodu pracovníci 
seznamovali občany s  výrobky fair trade 
zapůjčenými od  místní českobratrské církve 
evangelické, které výrobcům nabízí pro 
obě strany výhodné obchodní podmínky. 
Zaměstnance charity zájem veřejnosti o  tuto 
aktivitu příjemně překvapil, stejně jako množství 
zakoupených fairtradových potravin.  
Klienti sociálně terapeutické dílny Slunečnice 
prezentovali své dovednosti formou obchůdku 
s  vlastnoručními výrobky. Jejich úsměvu 
málokdo odolal, a tak spokojenost byla na obou 
stranách. 

Každý malý účastník akce Den charity obdržel 
za  vyplněnou průkazku tradiční trdelník – 
skořicovou či ořechovou pochoutku vyrobenou 
přímo na  místě pracovníky Farní charity Dvůr 
Králové nad Labem.

Mgr. Kateřina Litošová
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Projekt je financován z  prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu.

Novou řadu preventivních programů pro 
školy připravují pracovníci klubu pro rodiny 
s  dětmi Labyrint. Během roku 2013 navštívili 
na  Královédvorsku 19 tříd s  programem 
prevence závislostí a  šikany. Lektoři zkušení 
v  práci s  rizikovou mládeží sestavili hodinu 
tak, aby se žáci co nejvíce zapojili do  diskuse, 
vyzkoušeli si připravované aktivity na  vlastní 
kůži, a  tím využili interaktivní program 
ke  svému užitku. Prostřednictvím používání 
videí, kazuistik, her a  hraní rolí se skupina 
nenudí a  zároveň dobře využívá čas 
k  vzájemnému setkání s  pracovníky. Na  tento 
školní rok připravuje farní charita témata jako 
kyberšikana, prevence kriminality mládeže 
nebo hospodaření s financemi.  
Projekt je financován z  prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu.

Mgr. Kateřina Litošová
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

„Kde končí svět“ je název 
celostátního projektu Klubu 
dětských knihoven SKIP (Svazu 
knihovníků a  informačních 
pracovníků). Městská 
knihovna Slavoj se v  tomto devátém ročníku 
zapojila do  oblasti literárních a  výtvarných 
soutěží, které nesou název Magická čísla 3 a 7.
V oblasti výtvarných soutěží lze výtvarně ztvárnit 
jakoukoliv pohádku, kde hraje magické číslo tři 
nebo sedm důležitou roli. Příkladem může být 
pohádka Tři oříšky pro Popelku, Sedmero krkavců 
nebo například pohádka O Šípkové Růžence, kde 
vystupují tři sudičky.
V  literární oblasti je cílem vymyslet pohádku, 
básničku či příběh, kde se opět bude vyskytovat 
jedno z  těchto magických čísel. Rozsah 
není omezen. Práce odevzdejte, prosím, 
prostřednictvím e-mailu na knihovna@slavoj.cz.
Všechny výtvarné práce označené jménem 
autora, bydlištěm, třídou, datem narození 
a  telefonním číslem je nutné odevzdat 
do  dětského oddělení knihovny nejpozději  

DDM Jednička otevírá pro děti ve  věku 3–5 
let pravidelnou dopolední miniškoličku 
s  výchovně vzdělávacími aktivitami, pobytem 
venku, hrami i relaxací. Pod vedením pedagoga 
se děti budou postupně seznamovat okolním 
světem, získávat všestranné dovednosti 
a znalosti s přihlédnutím k jejich individuálním 
i  věkovým zvláštnostem. Chybět nebude 
muzicírování, sportovní aktivity, malování, 
tvoření nebo hraní.
Kdy: pondělí  - pátek od 7:30 hod do 11:30 hod
Kde: v  DDM Jednička (dětská herna, výtvarná 
dílna, tělocvična, kinosál, zahrada...)
Cena: 600 Kč/měsíc 
Bližší informace a  přihlášky na: 
info@ddmdvurkralove.cz, tel.: 499 320 353 nebo 
775  320  353, u  Mgr.  Ivety Hanušové, ředitelky 
DDM Jednička.

otevírá se miniškolka Klubíčko
v DDM Jednička

Palaciová, R. J.: (Ne)obYČeJNý KLuK, 
Euromedia Group, k. s., 2013.  

NoVÉ KNIhY V KNIhoVNě SLAVoJ

Ve  středu 16. října se všichni žáci Základní školy 
a  Praktické školy ve  Dvoře Králové nad Labem 
těšili na  vyučování. Vzácným hostem, který nás 
navštívil, byl spisovatel, scenárista a režisér filmů 
(např. Školní výlet a Pamětnice) Tomáš Magnusek.  
Děti s  radostí a  bez ostychu pokládaly jeden 
dotaz za druhým. Za odměnu jim pan Magnusek 
daroval společnou fotografii a autogram. 
Jeho návštěva u  nás ale není první. Tomáš 
Magnusek se kromě filmové branže angažuje také 
v oblasti sociálních služeb. Pro naši školu zajištuje 
osobní asistenci prostřednictvím organizace 
Společné cesty.

Mgr. Lucie Marková

Tomáš Magnusek v zš a PRš  
Dvůr Králové nad Labem

Auggie Pullman se 
narodil s  deformovaným 
obličejem, což mu 
z n e m o ž ň o v a l o 
navštěvovat běžnou školu 
– až do  nynějška. Teď je 
ale všechno jinak. Auggie 
se chystá do  běžné školy, 
a  to rovnou do páté třídy. 
Podaří se mu přesvědčit 
nové spolužáky, že je 
navzdory svému vzhledu 
stejný jako oni? Nebo o tom dokonce přesvědčí 
spolužáci jeho samotného?

10. dubna 2014. Poté budou práce vyhodnoceny 
a vítězné výtvory postoupí do celostátního kola, 
jehož slavnostní zakončení proběhne v  Praze 
v červnu 2014.

Městská knihovna Slavoj 
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KuRzY ANGLICKÉho JAzYKA
Dvůr Králové nad Labem Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

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

V ýKuP KoVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

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

PRoVozoVNA: SLoVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

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

SOS střechy – provedeme prohlídku a  opravu 
zatékání na  Vaší garáži, přístřešku, domu. 
Výměnu vikýřů, střešních oken. Opravu žlabů, 
svodů. Plechování komínů. Montáž střešní 
krytiny. Opravy rozpadlých komínů. 
Tel.: 603 217 922.

Prodám byt v OV, 3+1, 85 m2 v blízkosti ZOO
za 960.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 608 110 251.

• Inženýrů kvality (SŠ, VŠ vzdělání)
• Technologů svařování a lakování  
• Konstruktérů CATIA 
• Manažerů projektů
• Vedoucího technické přípravy výroby 
• Vedoucí manažer projektů 
• Vedoucí technického úseku a TPV 
Dále hledáme zaměstnance do třísměnného provozu na místa:
• Strojírenských dělníků lakovny, lisovny a svařovny
• Seřizovačů 
• Zámečníků
• Elektroniků
• Mistrů výroby

Nabízíme možnost dlouhodobého a  stabilního zaměstnání, ubytování, 
závodní stravování, 5 týdnů dovolené a  zajímavé mzdové ohodnocení. 
Nástup postupně od 1. 11. 2013.

Pokud máte potřebnou kvalifikaci a praxi, 
pak kontaktujte personální oddělení společnosti 

na tel.: 491 845 110 nebo na e-mail: josef.smida@karsit.cz.

PRoNÁJeM V AReÁLu 
NA SLoVANeCh

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

• sportovní haly – tenis, volejbal, florbal
• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2/rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání

Společnost KARSIT hoLDING, s.r.o., 
výrobce a dodavatel dílů pro evropský 

automobilový průmysl 
v oblasti lisování, svařování a lakování, 

hledá do závodu  Jaroměři zaměstnance na technické pozice:

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k  prodeji pronajatý nebytový 
prostor č. 2 v č. p. 511 ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem, o celkové 
ploše  83,90 m2 (zveřejnění č. 99/2013). 
Minimální nabídková cena je 601.065 Kč. 
Žádosti lze podat do pátku 21.02.2014 do 13:30 hod. na podatelnu 
MěÚ.
Podrobné informace lze získat na  úřední desce MěÚ a  osobně  
na odboru RIM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Petra Holzhauserová, odbor RIM

PRoNAJATý NebYToVý PRoSToR V CeNTRu K PRoDeJI

Pronajmeme byt 3+1 na  sídlišti Strž  
od 1. 12 .2013. Cena 4.800 Kč + energie.
Tel.: 605 779 539
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774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

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

Prodej řad. rod. domu 5+1 ve Dvoře 
Králové n. L., kompl. rekonstrukce, 
pozemek 469 m2, terasa, pěkný inte-
riér. Možnost komb. s podnikáním.    
DK3165S. CENA: 2.390.000 Kč

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

Prodej zděného bytu 3+1 v OV, 
Dvůr Králové n. L., lok. 5. květen, 
dobrý stav, výměra 71 m2. Jde o 2. 
p., velká lodžie, plyn. ústř. topení.    
DK3040S. CENA: 1.070.000 Kč 

Prodej rodin. domu 3+1 v Doubravici 
se stodolou, která má novou stře-
chu. Dům je v dobrém stavu, poze-
mek 1234 m2, samostatná garáž. 
TU3114S.CENA: 1.090.000 Kč

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

Prodej velkého RD 4+1 a 1+1 ve Dvo-
ře Králové n. L., garáž, zahrada 918 
m2, centrum, v přízemí nebyt. pro-
stor, výborný stav, možnost slevy!   
DK3127S.CENA: 2.790.000 Kč

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

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

Prodej dřevěné chatky se zahradou 
ve Dvoře Králové n. L. Jde o soukr. 
vlastnictví, výměra 298 m2, ihned vol-
né. Zast. plocha 16 m2, slunné místo. 
DK3159S. CENA: 295.000 Kč 

Prodej pěkného bytu 4+1 ve Dvo-
ře Králové n. L., OV, zděné jádro, 
balkon, zasklená lodžie, plocha 
70 m2. Nová pl.okna, ihned volné.   
DK2168S. CENA: 999.000 Kč

Prodej zděného bytu 2+1,OV, 
2.patro, Dvůr Králové n. L., pěkně 
řešen, 50 m2. Dobrý stav, nízké 
měsíční náklady, ihned volný.  
DK3128S.  CENA: 749.000 Kč

Prodej zděného RD 2+1 v Ch. 
Hradišti, zahrada 1585 m2, ga-
ráž, menší stodola, k vnitřní 
rekonstrukci, cena k jednání. 
TU3129S. CENA: 790.000 Kč 
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NoVí obČÁNCI 
MěSTA
V  září 2013 se narodilo 
v našem městě 14 občánků – 
6 chlapců a 8 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V  měsíci září zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 13 lidí, z  toho bylo 9 dvorských občanů 
– 5 mužů a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

V  září navštívili členové komise pro 
občanské záležitosti při životních jubileích 
celkem 23 občanů s  gratulací a  kytičkou. 
Ve  stejném období oslavily 2 manželské 
páry stříbrnou svatbu, 4 páry zlatou svatbu a  
1 pár diamantovou svatbu.
Dne 18. září se uskutečnilo vítání občánků, kde 
členové komise pro občanské záležitosti přivítali 
15 malých občánků.

Bc. Lenka Kumprechtová, předsedkyně KPOZ

PozVÁNKA

SňATKY
V měsíci září uzavřeli ve Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Miroslav Tesařík a Eva Březinová   – 06.09.2013
Oliver Gondža a Veronika Koňasová  – 07.09.2013
Tomáš Goldšmíd a Lucie Charvátová – 07.09.2013
Zdeněk Bäumelt a Pavlína Marxová  – 14.09.2013
Jan Pokorný a Michaela Jansová  – 17.09.2013
Michael Červený a Markéta Vaněčková   
 – 20.09.2013
Lukáš Jákl a Lucie Veselá  – 28.09.2013
Tomáš Sýkora a Petra Love  – 28.09.2013
V areálu golfového hřiště Nová Amerika 
uzavřeli manželství:
Martin Wowerka a Jana Macháčková – 13.09.2013
V obci Kuks v kostele uzavřeli sňatek:
Petr Zelený a Irena Erbenová  – 06.09.2013
V obci Choustníkovo hradiště uzavřeli 
manželství:
Libor Hák a Martina Hloušková – 20.09.2013

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Srdečně zveme členy naší ZO a jejich příznivce 
dne 12.11.2013 v 16:00 hod. do Lipnice ,,K Anto-
nínovi“. K poslechu i tanci hraje p. Florián. Vstup-
né 50 Kč. Odvoz zajištěn v 15:45 hod. od gymná-
zia. Přihlášky na  odvoz na  tel. č.: 736  160  459  
a 734 626 178. 

 Jitka Šmelhausová
ZO Svazu postižených civilizačními chorobami 

Vyplněné soutěžní kupóny odevzdávejte 
do  speciálního boxu v  městském informačním 
centru (MIC) na náměstí TGM. 
Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC  
dne 21. listopadu. 

Ing. Kateřina Sekyrková,  šéfredaktorka

Minulá soutěž
Soutěžní kolo s  tématem pamět-
ní desky připomínající návštěvu 
Karla Hynka Máchy v blízké vzdá-
lenosti od Dvora Králové nad Labem v tomto čísle 
definitivně uzavíráme. Vítězem je Radomír Roup, 
který správně uvedl, že se jedná o kopec Bradlo 
u  Debrného. Jak jsme již napovídali v  minulém 
čísle, Karel Hynek Mácha zmínil tento kopec 
v knize Krkonošská pouť. Tuto knihu si lze vypůj-
čit v městské knihovně Slavoj.
Ještě jednou děkujeme všem soutěžícím, kteří 
se snažili najít správnou odpověď. Věřím, že již 
v  jarních měsících bude na  Bradle plno nejen 
obdivovatelů výhledu, ale také turistů pátrajících 
po pamětní desce.

SouTěžNí oTÁzKA:
Nová soutěžní otázka je velmi lehká. Místo po-
řízení této fotografie bude hračkou nejen pro 
vnímavého místního člověka, ovšem potěší nás, 
pokud uvedete také jméno autora vyfoceného 
reliéfu.

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

Jm é no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pří j m ení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Dovolte mi, abych alespoň touto cestou 
vyjádřila naše velké poděkování panu primáři 
MUDr. Jiřímu Štefáčkovi a sestřičce Ivaně Hlavaté 
v městské nemocnici za jejich vstřícnost a velmi 
milé a  ohleduplné jednání. Maminka musela 
absolvovat ultrazvukové vyšetření břicha, 
což není pro pacienta úkon příliš náročný, ale 
mamince je již přes devadesát let, takže to pro 
ni znamenalo velkou psychickou i  fyzickou 
zátěž a  spolupráce při vyšetření s  ní nebyla 
jednoduchá. Velmi si jich s  maminkou za  vše 
vážíme a ještě jednou mnohokráte děkujeme.

PhDr. Helena Lipavská

PoDěKoVÁNí

Dříve jsem velmi ráda navštěvovala všechny 
výstavy v  našem městě, ale jelikož jsem 
od  roku 2012 na  invalidním vozíku, většinu 
těchto kulturních zážitků jsem si musela odříci, 
protože byly všude schody.
Nyní díky bezbariérovým úpravám 
v zrekonstruovaném muzeu v Kohoutově dvoře 
jsem konečně mohla v září zhlédnout krásnou 
výstavu (výtah na  fotce vpravo). Proto bych 
chtěla tímto poděkovati vedení města za to, že 
je nám postiženým umožněno se zúčastnit nyní 
těchto akcí. Mrzí mne, že to není ještě ve všech 
ostatních městských zařízeních (např. Hankův 
dům, Stará radnice).
Děkuji paní ředitelce muzea a  hlavně těm 
milým zaměstnankyním, které se mi věnovaly 
a  ochotně provedly celou výstavou a  pak mě 
seznámily i  s  dalšími vymoženostmi, které 
jsou určeny pro nás tělěsně postižené (výtah, 
plošina, ukázkové bezbariérové WC). S takovou 
ochotou se v  dnešní době člověk málokdy 
setkává.

Alena Slezáková

JubILeA A VíTÁNí obČÁNKů

Výtah na budově Špýcharu  (viz poděkování)

KDe Se NAChÁzí Ve DVoře KRÁLoVÉ NAD LAbeM zÁTIČí S TíMTo ReLIÉFeM?

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

Obracíme se na  občany 
s  prosbou, aby pomohli 

svými autentickými informacemi, vzpomínkami, 
písemnými či fotografickými materiály 
týkajícími se koncentračního tábora Gross-
Rosen v  blízkosti polského města Rogoźnica 
(nedaleko Wałbrzychu). Tento tábor měl pobočky 
i  na  našem území a  na  začátku roku 1945 zde 
začal „pochod smrti“, který skončil masakrem 
vězňů u  Choustníkova Hradiště. Vaše informace 
pomohou při realizaci našeho projektu, jehož 
cílem je při příležitosti 70. výročí ukončení  
2. světové války přiblížit mladé generaci osudy 
lidí, které tento válečný konflikt poznamenal. 
Svoje informace s kontaktem na sebe zasílejte 
do  30.11.2013 na  Gross-Rosen@seznam.cz, 
případně se obracejte na  uvedené adresy 
realizátorů projektu.
Děkujeme za spolupráci.

Okresní výbor Českého svazu bojovníků  
za svobodu, Palachova 1301, 547 01  Náchod

Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí

VýzVA
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NebýVALý ÚSPěCh DíVeK GYMNÁzIA Ve DVoře KRÁLoVÉ běh Schulzovými sady

72 hodin – Ruku na to!

Jedním z  nejatraktivnějších sportovních 
střetnutí středních škol je atletický pohár 
CORNY. Letos dívky i  chlapci gymnázia 
zabojovali ve  velmi kvalitním okresním kole 
ve  Dvoře Králové n. L. Dívky postoupily 
do  krajského finále z  1. místa a  chlapci až ze 
4. místa. Jejich bodový zisk jim umožnil start 
na  „zelenou kartu“, což svědčí o  výborných 
výkonech všech družstev v  okresním kole. 
Krajské finále proběhlo opět na  atletickém 
stadionu ve  Dvoře Králové n. L. Chlapcům se 
tentokrát v  silné konkurenci tolik nedařilo 
a  obsadili 8. místo. Zato družstvo dívek 
překvapilo –  zopakovalo své výkony a z 1. místa 
hladce postoupilo do finále ČR.
Do  Břeclavi, kam se dostavila atletická 
středoškolská elita, jsme s  velkými ambicemi 
nejeli. Postup do  finále ČR se podařil 
našemu gymnáziu po  dlouhé době (70. léta) 
a  po  dlouholetém sbírání 2. a  3. míst v  kraji. 
Vzhledem k  tomu, že v  týmu není v  současné 
době žádná výkonnostní atletka, byl už 
postup nebývalým úspěchem. Ačkoliv se dívky 
v  Břeclavi neprobojovaly do  první desítky, 
reprezentovaly výborně Královéhradecký 
kraj a  patří jim gratulace. Určitě to byla velká 
zkušenost a příležitost zažít nebývalou a těžko 
opakovatelnou atmosféru velké sportovní 

Dne 3. října uspořádala naše škola ZŠ 
Schulzovy sady ve  spolupráci se ZŠ Podharť již  
13. ročník vytrvalostního běžeckého závodu BĚH 
SCHULZOVÝMI SADY. 

Tento závod je určen pro děti z  celého našeho 
města. Pro děti od 1. do 9. tříd jsou v podzimním 
parku připraveny tratě dlouhé 500 – 1500 metrů. 
Pořadatelé z řad učitelů se každý rok snaží závod 
dětem zatraktivnit a to se jim za podpory města 
Dvora Králové n. L., firmy CARLA a DDM Jednička 
daří. Vždyť na start se letos postavilo rekordních 
více než 600 dětí! 
Atmosféru dokresluje i  ozvučení celého parku 
firmou Rondo a množství dalších „srandasoutěží“, 
které pro ně má připravené moderátor Petr 
Novotný a  zaměstnanci DDM, ti letos navíc 
i malovali dětem na obličeje. Přijďte se se svými 
dětmi příště alespoň podívat! 

Mgr. Jiří Baier, ředitel závodu 

Žáci Základní školy a  Praktické školy ve  Dvoře 
Králové nad Labem se v  pátek 11. října zapojili 
do  celostátního dobrovolnického projektu  
„72 hodin – Ruku na  to!“, který probíhá pod 
záštitou České rady dětí a mládeže.

Celkem se zapojilo  35 žáků  a 15 pedagogů naší 
školy rozdělených do  tří skupin: uklízeli jsme 
v  městském parku, ve  skateparku jsme sbírali 
odpadky a  v  DDM Jednička jsme hrabali listí 
a  odnášeli větve. Své pracovní zápolení jsme 
zakončili opékáním vuřtů. Počasí nám vydrželo – 
nezmokli jsme, hezky jsme uklidili a s radostí jsme 
se rozešli domů. Svou prací jsme rádi pomohli 
ke zvelebení  částí našeho města.

Mgr. Jana Vojtěchová, koordinátor projektu

Dne 3. 10. 2013 proběhlo v  aule našeho 
gymnázia setkání krajské radní pro školství 
Mgr.  Táni Šormové, Ing.  Václava Jarkovského, 
vedoucího oddělení rozpočtu škol a  školských 
zařízení, a  Mgr.  Miloše Kosiny, vedoucího 
oddělení středního a  speciálního vzdělávání, 
s  pedagogickým sborem naší školy, školské 
rady, Spolkem přátel gymnázia a dalšími zájemci 
o  problematice připravovaného slučování 
Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a SŠIS. 
Dne 15. 10. 2013 se konalo jednání zastupitelstva 
města Dvora Králové n. L., které podpořilo 
samostatnou existenci gymnázia včetně 
šestiletého oboru vzdělávání.
Na základě těchto jednání požádáme o odložení 
rozhodnutí o  sloučení Gymnázia Dvůr Králové 
nad Labem a SŠIS o dva roky (tedy pro školní roky 
2014/15 a  2015/16), aby bylo možné objektivně 
zhodnotit zájem o studium na našem gymnáziu 
a jeho ekonomickou situaci. 

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ředitel gymnázia

Aktuální informace z gymnázia

akce, kde se měli mimo jiné možnost  setkat 
s  naší úspěšnou reprezentantkou Barborou 
Špotákovou.

Mgr. Blanka Hofmanová

Dne 16.10.2013 iniciovalo město Dvůr Králové 
nad Labem setkání ředitelů základních škol  
s  1. a  2. stupněm ze správního obvodu Dvůr 
Králové nad Labem se zástupci místního 
gymnázia. Hlavním tématem bylo víceleté 
studium na  královédvorském gymnáziu a  záměr 
jeho sloučení se SŠIS.
Ředitel gymnázia uvedl přítomné 
do  problému záměru slučování. Starostka 
města podpořila zachování samostatného 
gymnázia a  sdělila stanovisko města přijaté 
na  jednání Zastupitelstva města Dvůr Králové 
nad Labem dne 15.10.2013. Zastupitelstvo 
ve  svém usnesením podpořilo zachování 
právní samostatnost gymnázia a  zachování 
víceleté (šestileté) formy studia a  požádalo 
příslušné orgány Královéhradeckého kraje, aby 
připravovaný záměr optimalizace Gymnázia 
Dvůr Králové nad Labem odložily nejméně 
o  dva roky, kdy bude možné objektivně 
zhodnotit ekonomickou situaci gymnázia.
Ředitelé se shodli, že na  ZŠ jsou žáci v  9. 
ročnících, kteří mají zájem o  studium 
na  místním gymnáziu. Za  účelem podpory 
zachování samostatného gymnázia, v  podobě 
dvou tříd čtyřletého studia, byla dohodnuta 

následující opatření: 
• ředitelé ZŠ oznámí vedení gymnázia 

termíny rodičovských schůzek 9. tříd, kde 
bude prostor pro prezentaci gymnázia, 
např. s úspěšným absolventem gymnázia,

• prohloubení spolupráce s  výchovnými 
poradci,

• další navržené formy spolupráce např. 
interaktivní besedy pro žáky ZŠ v odborných 
učebnách gymnázia spolu se studenty, 
společná realizace projektů.

Dále bylo konstatováno celkové snížení 
naplněnosti škol a  problémy s  tím související. 
Ředitelé uvedli některá opatření z  jejich 
dosavadních zkušeností, která mohou přispět 
ke zvýšení počtu žáků.
Závěrem ředitelé základních škol vyjádřii 
podporu samostatného čtyřletého gymnázia, 
zachování gymnaziálního studia jako formy 
přípravy studentů pro studium na  vysokých 
školách, pro podporu vzdělanosti obyvatelstva 
v  regionu, pro zachování zdravé konkurence 
středoškolského vzdělání ve Dvoře Králové nad 
Labem a  v  neposlední řadě vzhledem k  jeho 
více než stodvacetileté tradici. 

Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS

Setkání ředitelů zš s vedením královédvorského gymnázia

Ve  snaze vysvětlit a  uvést věci na  pravou míru 
sdělujeme, že naše sloučená základní škola prošla 
za období společných sedmi let řadou změn a také 
řešila, stejně jako většina ostatních základních 
škol, problémy spojené s  ubýváním žáků vlivem 
populačního vývoje.
Za  toto období klesl počet žáků z  1000 na  782 
v  roce 2012/2013, na  druhém stupni pak z  500 
na 362 - tomu odpovídal i úbytek tříd. To vedlo 
k  poklesu počtu pracovníků školy (přepočtený 
počet zaměstnanců): v  roce 2007/2008 celkem 
108, z  toho učitelů 71, v  současnosti celkem 81 
a z toho učitelů 48,5.
Přesto stále odchází z  naší školy studovat 
na  místní gymnázium přibližně jedna třída 

žáků ročně (pro úplnost jsou uvedeny v závorce 
i odchody na jiná čtyřletá gymnázia: 2007/2008 
– 22 (4), 2008/2009 – 27 (4), 2009/2010 – 24 (2), 
2010/2011 – 30 (7), 2011/2012 – 31 (1), 2012/2013 
– 19 (6). 
V této souvislosti se ohrazujeme proti pomluvě 
o  bránění žákům v  odchodu na  víceleté 
gymnázium. Učitelé mají jasný pokyn chovat 
se k  výběru studia na  víceletém gymnáziu 
neutrálně. Škola ctí rozhodnutí žáka a jeho rodičů 
o  výběru dalšího vzdělávání. Pedagogové však 
oprávněně prezentují úspěchy školy a  vlastní 
práce. Informují o  možnostech, pomáhají 
s  výběrem a  zvažováním dalšího vzdělávání 

ReAKCe řeDITeLSTVí zš SChuLzoVY SADY NA VýRoKY 
ze zASeDÁNí zASTuPITeLSTVA DNe 15.10.2013.

Pokračování na straně 10



Noviny královédvorské radnice

strana 10 

NKR č. 10/2013

Spolu se žáky ZŠ Strž navštívili naši zoo  
i 4 studenti z Ghany spolu s jejich učitelkou v rámci 
projektu „Globální výchovou za spravedlivější svět“ 
pod Střediskem ekologické výchovy SEVER. 
Pracovník zoo je provedl zákulisím u  lemurů, 
u  žiraf a  vodních světů, kde jim ošetřovatel 
Martin Smrček vytáhl z  terária samce krajty 
tmavé Napoleóna a  ukázal mládě kajmana 
hladkočelého. Líbila se i  jízda po  Safari 
komentovaná v  anglickém jazyce. Závěrem si 
21 hostů nakrmilo surikaty moučnými červy 
a kuřátky.
„Globální výchovou za  spravedlivější svět“ je 
tříletý mezinárodní projekt, kterého se účastní 
Velká Británie, Polsko, Česká Republika a africký 
partner Ghana a který je financován z Evropské 
unie z  „Programu rozvoje a  spolupráce“. 
Do  projektu je zapojeno v  EU celkem 40 škol - 
ZŠ Strž ze Dvora Králové nad Labem je jednou 
z  nich. Vybrané třídy se zúčastní výukových 
programů, které jsou zaměřeny na  ústřední 
témata projektu - obživa, obchod, hlad, příčiny 
chudoby. Cílem je např. dozvědět se, jak vypadá 
běžný den afrického školáka. Další konkrétní 
výstupy a  popis projektu jsou na  webových 
stránkách ZŠ Strž: www.zsstrz.cz.

Jana Myslivečková
 ZOO Dvůr Králové

Pátek třináctého bývá obvykle považován 
za smolný den, ale v Jedničce se začátkem září spíše, 
než smůla na paty, lepila čokoláda okolo pusy - 13. 
září totiž DDM Jednička ve spolupráci se společností 
Carla opět připravil sladký program pro děti plný 
poznání, dovednostních úkolů a zábavy. 
Akce nazvaná Po stopách čokolády  měla úspěch 
i letos – v připravené kulinářské dílně děti tvořily 
sladké ježečky i  dominové kostky, soutěžily 
v  ochutnávání čokolády, ve  vědomostních 
dílnách se dozvěděly spoustu zajímavého 
o  historii vzniku sladké pochoutky, vyráběly 
se také košíčky na dobroty. K vidění byly obaly 
od  čokolád z  celého světa a  také videozáznam 
pořadu jak chutná úspěch, ve  kterém 
slavný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich navštívil 
královédvorskou společnost Carla, s.r.o. Tato 
firma akci Po  stopách čokolády podpořila také 
letos, a to nejen spoustou sladkých odměn pro 
každého účastníka. Do  kulinářské dílny přispěla 
také svými polevami. Kromě toho, že děti 
ochutnaly výrobky společnosti Carla, dozvěděly 
se o  firmě mnoho zajímavého. Každý třídní 
kolektiv, který prošel jednotlivými stanovišti, 
získal sladkou vzpruhu i na cestu zpět do školy 
či družinky. Rádi bychom tímto společnosti Carla 
velice poděkovali za spolupráci a podporu, bez 
které by zajištění akce probíhalo velmi obtížně. 
Na všechny malé i velké mlsouny se těšíme zase 
za rok.

Mgr. Iveta Hanušová, ředitelka DDM Jednička

Čokoládová JeDNIČKA

Každoročně se ZŠ Schulzovy sady účastní soutěže 
Miss panenka v rámci projektu organizace UNICEF 
„Adoptuj panenku a zachráníš život dítěti“. Každá 
panenka představuje skutečné dítě, které bude 
v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových 
zemích proočkováno proti šesti hlavním dětským 
chorobám (spalničkám, záškrtu, černému kašli, 
tetanu, tuberkulóze a dětské obrně).
Naše panenka Kaimah od  Andrejky Hakové  
z  9. C byla ihned zakoupena na  akci Miss 
panenka v  Hradci Králové. Již v  červnu 
odletěla do  Afriky na  lékařskou humanitární 
misi do  Afriky spolu s  Doc.  MUDr.  Rastislavem 
Maďarem, Ph.D., který je odborným garantem 
center očkování a cestovní medicíny.
Vrátila se tak domů do Afriky, ne sice do Libérie, 
odkud dle rodného listu panenka pocházela, 
ale do Malawi – do země v jihovýchodní Africe, 
kde žije 16 miliónů obyvatel. Po  4 přeletech 
panenka jela ještě 3 hodiny autem, z hlavního 
města Lilongwe přes město Mchinji, dále 
na sever po silnici bez asfaltu do vesnice Fanuel 
u  zambijské hranice. Tam dostaly Andrejčinu 

panenku holčičky z velmi chudé rodiny a byly 
za  to moc šťastné. Kaimah jim udělala velkou 
radost. 

Jana Paulusová Fišerová
 učitelka

Naše panenka dělá radost dětem v Africe

Krásné slunečné počasí nás zlákalo v  sobotu  
28. září k  podzimnímu výletu na  zámek 
do  Častolovic nedaleko Rychnova nad Kněžnou. 
Na  vlakovém nádraží se děti rozloučily se svými 
rodiči a vlak se rozjel směrem na Hradec Králové. 
Už při vstupu na nádvoří zámku nás obklopila 
velmi příjemná atmosféra. V  oknech mají 
záclony, všude zní hudba, z  voliér nás vítají 
vzácní ptáci a všude kvetou květiny.
Při prohlídce jsme se dozvěděli, že se zde 
v  průběhu staletí vystřídalo několik majitelů. 
Nynější majitelkou je hraběnka Diana Phipps 
Sternbergová, která zámek získala v  restituci 
v r. 1992 a láskyplně se o něj stará.
Zámkem děti doslova probruslily díky plátěným 
bačkorám. Ocitly se i  v  nejcennější místnosti 
zámku – v rytířském sále. Na konci prohlídky si děti 
vyzkoušely práci zámecké paní a uzamkly zámek.

DRužINA ze zš PoDhARť NA zÁMKu V ČASToLoVICíCh
Zámek obklopuje velká zámecká zahrada, 
ve které se nachází růžová zahrada se 150 druhy 
růží, obora s daňky i jeleny a zvěřinec, který nás 
zaujal nejvíce. Mohli jsme si zde prohlédnout 
zblízka pštrosy, papoušky, hrdličky, pohladit si 
lamy, shetlandské poníky, kozy kamerunské, 
oslíky, nejmenší plemeno ovcí, göttingenská 
prásátka a morčata, která byla volně k prodeji. 
Nesmí se zde pobíhat, neboť okolo nás se volně 
pohybovala malá zvířátka např. slepičky, zakrslí 
králíčci, bažanti a  pávi. Dětem se ze zvěřince 
vůbec nechtělo odejít. Začaly vyjmenovávat 
zvířátka, která by si nejraději odnesly domů. 
Obohaceni o  nové dojmy, poznatky a  zážitky 
nám zpáteční cesta vlakem rychle uběhla.

Martina Kuchařová
 ZŠ Podharť

Studenti z Ghany spolu se žáky 
ze zš Strž na návštěvě zoo Dvůr 
Králové

s  ohledem na  znalost žáka, což patří k  běžné 
práci třídních učitelů a  výchovných poradců 
všech škol. 
Připomínáme, že vydávání přihlášek 
a zápisových lístků probíhá naprosto v souladu 
se školským zákonem, a to do 15. března.
Každoročně umožňujeme zástupcům středních 
škol (včetně místního gymnázia) prezentovat 
svoji školu rodičům při příležitosti podzimních 
třídních schůzek devátých tříd. V případě zájmu 
i při hodinách věnovaných volbě povolání. 
Podle dostupných demografických údajů se jeví, 
alespoň z  pohledu naší školy, zprávy o  silných 
ročnících v příštích letech jako neopodstatněné. 
Od prvních až po sedmé třídy se počet v ročníku 
pohybuje mezi 72 až 96 žáky (průměrně 87,4) 
a  dramaticky nestoupá. Průměrná naplněnost 
tříd je pak 23,6 žáka.
Škola také neprovádí žádnou „selekci“ žáků. 
Na  druhém stupni umožňuje Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání 
vytvářet paralelní třídy s  různým zaměřením, 
ve  kterých učební plán vychází vstříc zájmům 
a  schopnostem dětí. Tato diferenciace vytváří 
podmínky pro lepší práci jak s žáky nadanými, tak 
třeba se žáky s výukovými obtížemi, a to v rámci 
jedné školy. Pro ilustraci: žáci 9. tříd s rozšířeným 

vyučováním matematiky a  přírodovědných 
předmětů, které mají více než třicetiletou 
tradici, dosahují podle testů Scio srovnatelných 
výsledků s víceletými gymnázii. Přecházení žáků 
na víceleté gymnázium je obecně akceptovaným 
ještě hlubším stupněm diferenciace. 
Souhlasíme také s myšlenkou zachování zdravé 
soutěže mezi školami, jako motivace pro vlastní 
práci a její zkvalitňování. 
Cílem vzdělávání na naší základní škole je dobře 
připravit žáky na středoškolské studium, zejména 
pro obory nabízené oběma místními středními 
školami, jejichž existenci podporujeme. 
Na  této věci a  na  spolupráci v  přírodovědném 
vzdělávání jsme se shodli s  ředitelem gymnázia 
PhDr. Ing. Petrem Minářem, Ph.D. et Ph.D., při jím 
vyvolaném jednání v  březnu tohoto roku, kdy 
se mu existence šestiletého vzdělávacího oboru 
jevila jako dále neudržitelná. Toto stanovisko podle 
zápisu přijala i školská rada gymnázia 27. 3. 2013. 
Osočování a  hledání viníka obtížné situace 
objektivně dané všeobecným úbytkem žáků 
v  celé zemi a  snaha o  přelévání problémů 
znovu na základní školy, které se s tím již musely 
vypořádat, není řešením.  

Mgr. Ivan Jugl 
 ředitel školy

ReAKCe řeDITeLSTVí zš SChuLzoVY SADY NA VýRoKY 
ze zASeDÁNí zASTuPITeLSTVA DNe 15.10.2013.
Pokračování ze strany 9
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Mladým atletkám se letos dařilo Úspěch královédvorského modeláře

žákyně Dvora si dovezly domů 
bronz

Skautské oddíly uspořádaly během podzimních měsíců září 
a říjen pro své členy tyto akce: 
1. oddíl – roj světlušek společně se 4. oddílem skautek 
podnikl první říjnovou sobotu celodenní výpravu na osadu 
Ohio v Záboří. Počasí děvčatům přálo, takže si za krásného 
slunečného podzimního dne zahrály spoustu her i  uvařily 
oběd na ohni. 
5. oddíl vodních skautů ukončil svoji letošní „vodní činnost“ 
23. října každoročním Zamykáním Labe. 
3. oddíl byl dne 28. září pozván skautským střediskem 
Hostinné na  veřejnou akci pořádanou ke  státnímu svátku  
sv. Václava – Pod praporem Svatého Václava, kde pomohl 

s organizací her pro příchozí děti. 3. oddíl se také 7. září zúčastnil 
Dne obce v Mostku.
2. oddíl z  Mostku se zúčastnil 28. září skautské železniční 
cestovatelské akce – Křížem krážem republikou. Až pětičlenný 
tým má urazit vlakem za 24 hodin co nejvíce kilometrů a projet 
bonusové stanice, jejichž průjezd je obodován. Počet najetých 
kilometrů se oboduje společně s  bonusovými body a  tým 
s nejvyšším počtem bodů vyhrává. 
2. oddíl společně se 3. oddílem uskutečnily dne 23. října výpravu 
Podzimní procházka barokem. Výprava vedla přes Braunův 
Betlém do Kuksu. 

Ing. Martin Stránský

Atletická sezona pomalu končí, zbývá ji zhodnotit. 
V  případě atletek z  oddílu TJ je toto hodnocení 
vlastně reklamou na úspěch.
Všechna tři družstva ve  svých soutěžích 
skončila svoje účinkování na  stupních vítězů. 
Jako vedoucí  těchto družstev  a zároveň trenér 
většiny závodnic zde nechci vyzdvihovat 
jednotlivce, ale naopak chci poděkovat všem 
členkám družstev za  mimořádně seriózní 
přístup.
Družstvo dorostenek soutěžilo ve  společné 
soutěži s  atletkami Pardubického kraje, kde 
obsadilo třetí místo za  silnými celky Hvězdy 
a  AC Pardubice. Staly se nejlepšími zástupci 
našeho kraje s právem postupu na mistrovství 
ČR, kterého jsme nakonec pro nevhodnost 
termínu nevyužili.
Družstvo starších žákyň v celé soutěži bojovalo 
o  prvenství, kromě jediného utkání, kde nás  
postihly hromadné školní výlety, a  tím i  velmi 
slabá účast. Výsledkem byla bodová ztráta, 
která nás bohužel odsunula na  celkové druhé 
místo. Přesto si děvčata vybojovala právo 
postupu na  mistrovství ČR, kde náš celek 
skončil mezi elitou na sedmém místě.

Naprosto bez konkurence bylo naše družstvo 
mladších žákyň – po celou dobu soutěže nedalo
soupeřkám žádnou šanci a  titul přeborníka 
kraje je v dobrých rukách.
K  těmto úspěchům družstev se přidávají 
úspěchy jednotlivců. Jednak je to řada 
medailových místění na  krajských přeborech 
jednotlivců (Bednářová, Linková, Maternová, 
Jebavá, Kňourková, Doležalová, Bergerová), 
dále účast na Olympiádě mládeže (Bednářová, 
Linková, Maternová, Jebavá).
Členky juniorského družstva neměly v  letošní 
sezoně svoji soutěž, a proto formou hostování 
výrazně pomohly celku Loko Trutnov k  zisku 
druhého místa ve  2. lize žen (Hlaváčková,  
Hrachová, Házová).
Letošní sezona je významná – proběhla oslava 
100. výročí od  založení organizované atletiky 
v našem městě. Jsem rád, že jsme společně svými 
výkony přispěli k  důstojné oslavě a  předvedli, 
že je na  co navazovat. Podrobnější informace 
najdete na www.atletikadvurkralove.cz.

Josef Pospíšil

O víkendu 21.–22. září 2013 se v Třebíči na vodní 
nádrži Kuchyňka sešli lodní modeláři na poslední 
soutěži seriálového Mistrovství ČR lodních 
modelářů v  kategorii EX (lodní modely bez 
dálkového ovládání) a  Moravského poháru 
v  kategorii F4-A (lodní modely na  dálkové 
ovládání). V  těchto kategoriích má zastoupení 
i naše město – dlouhodobě v nich startuje pan 
Pavel Ponikelský. 
Letos se mu v kategorii EX opět dařilo. Po slabším 
výkonu na první soutěži v Třešti, kde obsadil až  
4. místo, se mu na  dalších soutěžích dařilo už 
lépe. V Blansku obsadil 1. místo, v Dolním Žlebu 
u  Šternberka 2. místo a  na  poslední soutěži 
v  Třebíči 1. místo, tím si zajistil v  celkovém 
hodnocení mistrovství ČR 1. místo a  titul mistr 
republiky. V Moravském poháru v kategorii F4-A 
se mu ale už tolik nedařilo. Po umístěních na 6. 
až 12. místě to v celkovém hodnocení stačilo jen 
na celkové 9. místo.

Ve  dnech 21.–22.09.2013 byl v  Praze odehrán 
finálový turnaj Mistrovsví České republiky žákyň 
v  softbale, kterého měly tu čest se zúčastnit 
i naše hráčky. 
Turnaj byl odehrán v  pražské Krči v  nádherném 
areálu domácích Eagles za účasti šesti nejlepších 
týmů z  republiky této kategorie. I  přes velkou 
snahu v  jednotlivých zápasech děvčata 
bohužel nestačila na  hráčky Trutnova a  v  tomto 
sestrovražedném boji prohrála o  jediný bod, což 
je odsunulo do  boje s  domácím již zmiňovaným 
týmem Eagles. Naději – mít bronzovou medaili 
– si již naše holky nedaly vzít a  porazily domácí 
tým 5:3. V  průběhu celého klání bylo k  vidění 
mnoho hezkých, velice vyrovnaných výkonů 
a  za  podpory diváků (mnohdy z  řad rodičů), 
byl dotvářen celkový velice dobrý dojem 
z  této akce. Nutno ještě podotknout, že tým 
odjížděl do  Prahy s  minimálním počtem hráček 
z  důvodu nemocnosti. Závěrem bych rád zmínil 
jména děvčat, která se v  průběhu celé sezóny 
na  hezkém umístění podílela: Adéla Buřvalová, 
Dominika Ježková, Diana Kopcha, Adéla Linková, 
Liliana Regnerová, Lenka Mráčková, Johana 
Černá, Dorota Vokatá, Tereza Zubrová, Matylda 
Svobodová, Bára Hošková, Sára Cibulková a Nikola 
Sandnerová. Přejeme tedy softbalistkám mnoho 
dalších úspěchů v  reprezentaci našeho města 
v tomto krásném a trochu opomíjeném sportu.

Pavel Link 

PřIPoMNěLI JSMe SI PAMÁTNý DeN SoKoLA
Více než padesátka sokolů si přišla v  pondělí 
7. října připomenout Památný den Sokola 
k pomníku na stadionu. 
Vzdělavatelka P. Špatenková připomněla podíl 
sokolů na protifašistickém odboji i velké oběti, 
které sokolové přinesli za  více než 150 let 
existence sokolské organizace. Vysvětlila, proč 
právě 8. říjen má být do budoucna Památným 
dnem Sokola. Právě v tento den roku 1941 byli 
zatčeni všichni sokolští činovníci z  ústředí, 
žup i  větších jednot. Poté byli deportováni 
do  Terezína a  odtud do  koncentračních 
táborů. Přes 90 procent vězňů útrapy věznění 
nepřežilo.
Každý účastník pietního setkání položil 
rozsvícenou svíčku k  pomníčku se jmény 
sokolů, kteří zahynuli během 2. světové války. 
Právě svíčky spolu s  květinami ovázanými 
trikolorou vytvořily v  příšeří u  pomníku 
atmosféru, ve  které vzdali současní sokolové 
hold dávným sokolským hrdinům.
Pietní akt byl velmi zdařilý. Chtěli bychom jej 
opakovat i v dalších letech.

Pavlína Špatenková

Skautské středisko hlásí uskutečněné podzimní akce
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Týden duchů je již tradiční oblíbená akce ZOO Dvůr Králové, která se koná v posledním 
říjnovém týdnu. Každý návštěvník má možnost si vydlabat svoji dýni a přispět tak ke stra-
šidelné atmosféře zoo po setmění. Součástí této akce jsou také živá i stromová strašidla, 
speciální menu a dětská prolézačka ve tvaru dýně. Foto: K. Sekyrková

Deset let existence Domu s pečovatelskou službou ve Strži oslavili ve čtvrtek 19. září 2013 
obyvatelé domu spolu se starostkou města a ředitelkou Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem.  Foto: archiv DPS

Den seniorů se stal již tradiční oslavou, která se koná v Hankově domě každým rokem. Le-
tos byl zájem o účast na této akci skutečně velký - atraktivní byl kulturní program v podá-
ní sólistů Státní opery a Národního divadla Praha, kteří diváky provedli českou operetou.

V budově Špýcharu je až do 24. listopadu připravena pro děti i dospělé interaktivní výsta-
va DŘEVO, DŘÍVKO, DŘÍVEČKO, kde se seznámí návštěvníci s tímto přírodním materiálem 
„naživo“. Vyzkoušet si lze nejen stavbu skutečného dřevěného domečku, ale také používá-
ní pily a jiných nástrojů při práci s dřevem.  Foto: J. Holan

Poslední říjnový víkend patřil volbám a v našem městě také místnímu referendu. Milým 
překvapením byla vysoká účast voličů - tímto děkujeme všem, kdo si udělali čas a přišli 
vyjádřit svůj názor vhozením vyplněného hlasovacího lístku do urny.  Foto: K. Sekyrková

V pondělí 28. října 2013 bylo 95. výročí vzniku samostatného státu. Tuto významnou 
událost si členové vedení města připomněli u  pomníku T. G. Masaryka v  Podharti 
a u památníku Odboje.  Foto: K. Sekyrková

ZŠ Schulzovy sady získala rekonstrukcí nevyužívaných prostor budovy B v Legionářské 
ulici pěkné zázemí pro školní klub. Tady mohou s vychovatelkami trávit čas v době poled-
ních přestávek a po vyučování žáci 5.–9. tříd, zejména ti dojíždějící. Činnost klubu je dob-
rým počinem pro využívání jejich volného času. Stále platí: Kdo si hraje, … Foto: archiv ZŠ

Gola pro Gogola je komorním zpracováním Gogolových Bláznových zápisků. V hlavních 
rolích předvedli tuto hru v Hankově domě Jan Přečil jako mistr slova (a mimořádného he-
reckého výkonu) a Jan Svěcený jako mistr houslí.  Foto: K. Sekyrková


