
1www.dvurkralove.cz

Hledá se vánoční strom 
na náměstí
Technické služby města Dvůr Králové nad 
Labem již připravují s  blížícím se koncem 
roku vánoční výzdobu. V  rámci toho řeší 
tradiční umístění vánočního stromu na krá-
lovédvorské náměstí. Pokud někdo z  vás 
plánuje kácení stromu na  svém pozemku 
a  rád by jej poskytl, volejte prosím na  tel. 
605 233 242. Děkujeme.

Bc. Lenka Švecová,DiS.
technické služby města

Kruhový objezd  
budou hlídat supi a lev
V  polovině měsíce října byl na  kruhovém 
objezdu u  mostu J. Opletala umístěn 
základ dřevěných plastik, které zpestří další 
veřejné prostranství ve  městě. Na  upra-
vený dubový kmen byli připevněni dva 
supi a zoborožec (foto na str. 12), do konce 
října přibude ještě dřevěná plastika lva. 
Prostor bude doplněn kačírkem a v jarních 
měsících dosazeny traviny. Terénní úpravy 
a  nákup plastik zajistilo finančně město, 
instalaci ZOO Dvůr Králové.

Pokračuje tak úspěšná spolupráce města a zoo 
na  úpravě veřejných prostranství a  zatrak-
tivnění města. V  roce 2013 byl za  vzájemné 
spolupráce ozdoben „malý“ kruhový objezd 
v  centru města skupinkou surikat. Autorem 
dřevěných plastik je řezbář Jan Paďour.

Informace o měření rychlosti 
Koncem října bylo zprovozněno v obci Koc-
beře obousměrné úsekové měření rych-
losti. Na  www.dvurkralove.cz (web města) 
byl na titulní stránce v dolní části pravého 
menu umístěn podlouhlý banner „Úsekové 
měření rychlosti“, kde najdete dokumenty 
a informace související s automatizovaným 
měřením rychlosti.  

Bc. Jan Sedláček, vedoucí ODP
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Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Zvolení zastupitele pro volební období 2014–2018

Název strany Poř.
číslo Jméno kandidáta Věk Navrhující

strana
Politická
příslušn.

Počet 
hlasů 
(abs.)

Počet 
hlasů 
v %

Pořadí 
zvolení

ANO 2011 1 Jarolím Jan, Ing. 40 ANO 2011 BEZPP 1 786 6,59 1

ANO 2011 2 Kříž Jan, Ing. 36 ANO 2011 BEZPP 1 524 5,62 2

ANO 2011 4 Špačková Jana, Mgr. 30 ANO 2011 BEZPP 1 496 5,52 3

ANO 2011 7 Jiřičková Alexandra, Mgr. 41 ANO 2011 BEZPP 1 470 5,42 4

ANO 2011 3 Jarkovská Marie, Bc. 34 ANO 2011 BEZPP 1 449 5,34 5

ANO 2011 5 Metelka Jan 34 ANO 2011 BEZPP 1 356 5,00 6

ANO 2011 6 Štípek Jan 37 ANO 2011 BEZPP 1 319 4,86 7

TOP 09 1 Kudrnovský Emil, 
Mgr., Ph.D.

38 TOP 09 TOP 09 692 7,99 1

TOP 09 3 Seneta Libor, MUDr. 42 TOP 09 TOP 09 666 7,69 2

KRÁLOVÉDVORŠTÍ 
PATRIOTI

11 Kratěna Jaroslav 67 NK BEZPP 530 8,09 1

ČSSD 6 Kubica Dušan, Mgr. 40 ČSSD BEZPP 1 309 7,14 1

ČSSD 1 Vaňková Edita, Mgr. 55 ČSSD ČSSD 1 220 6,65 2

ČSSD 8 Rapáč Jaroslav, MVDr. 64 ČSSD BEZPP 1 047 5,71 3

ČSSD 9 Krýza Luděk 52 ČSSD BEZPP 983 5,36 4

ČSSD 11 Staníková Marta, Mgr. 44 ČSSD BEZPP 964 5,25 5

Šance pro Dvůr 1 Sedláček Dušan, Ing. 40 SZ SZ 748 7,41 1

Šance pro Dvůr 12 Petráček Antonín, MUDr. 46 NK BEZPP 685 6,79 2

VÝCHODOČEŠI-
ŠANCE PRO Dv. Král.

1 Kiriakovský Nasik 51 VČ BEZPP 681 9,89 1

ODS 1 Bém Jan 58 ODS ODS 819 8,44 1

ODS 4 Vojtěch Petr, Mgr. 47 ODS ODS 758 7,81 2

VOLBA PRO MĚSTO 1 Kraus Pavel 62 VPM BEZPP 880 15,17 1

Volby do Zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem 
Z  celkového počtu 13 153 oprávněných voličů 
přišlo ve  Dvoře Králové nad Labem k  volebním 
urnám 5 530 voličů. Právo volit tedy využilo 
42,04 % občanů, což je celostátně lehký pod-
průměr. Nejnižší volební účast byla ve volebním 
okrsku č. 7 (SŠIS, nábřeží J. Wolkera), kde volilo 
32,67 % voličů. Naopak nejvyšší volební účast 
dosáhl volební okrsek č. 12 (ZŠ Schulzovy sady) se 
49,30 %. Graf s procentuálním podílem získaných 
voličských hlasů jednotlivých stran zveřejňujeme 
na str. 2. Podrobnější výsledky najdete na webu 
města, kde je přiložen odkaz na stránky Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) www.volby.cz s dalšími 
informacemi.
Své zástupce bude mít v místním zastupitelstvu 8 
z 12 kandidujících stran, z toho nejvíce ANO 2011 – 
7 zastupitelů), ČSSD –  5, TOP 09 – 2, ODS – 2, 
Šance pro Dvůr – 2, ostatní po 1 zastupiteli. Žád-
ného svého zástupce nebude mít v následujícím 
volebním období KSČM, SNK Evropští demokraté, 

Republika pro Dvůr Králové n. L. a  Občané 
pro lepší životní podmínky. Seznam zvo-
lených zastupitelů pro následující volební 
období je zveřejněn níže. Zajímavostí je, že  
15 z 21 zastupitelů nejsou členem navrhující nebo 
jiné strany a  průměrný věk zastupitele je 45,6 
let – zastupitelstvo tedy mírně „zestárlo“ (před 4 
lety to bylo 45,2 let). Složení vedení města a rady 
města závisí na výsledcích koaličního jednání.

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech 10.–11. října 2014 proběhly též volby 
do  Senátu Parlamentu ČR v  obvodu č. 39 Trut-
nov. V  prvním kole kandidovalo 8 kandidátů – 
žádný z  nich však nezískal nadpoloviční vět-
šinu, a tak proběhlo v termínu 17.–18. října 2014 
druhé kolo voleb, kde se rozhodlo mezi dvěma 
kandidáty: Adolfem Klepšem (TOP 09 + STAN) 
a Ing. Jiřím Hlavatým (ANO 2011). Voliči rozhodli 
ve  prospěch kandidáta za  politické hnutí ANO 
2011. Ing. Jiří Hlavatý se tak stal s 63,94 % hlasů 
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Zábavná kvízová hra 
CyKLoToULKy
V  informačním centru na  náměstí TGM si 
nyní můžete koupit novou společenskou 
hru CYKLOTOULKY, ve  které „hraje“ i  naše 
město. Jedná se o společenskou stolní hru, 
která vychází z oblíbeného televizního ces-
topisného seriálu. V nadcházejícím zimním 
období je náročné objevovat zajímavosti 
České republiky ze sedla kola, a tak je tato 
hra ideálním domácím řešením cyklopu-
tování pro vás i vaše přátele. Hra obsahuje 
celkem 688 otázek, je vhodná pro 2–6 
hráčů ve věku 9–99 let. Cena 599 Kč.

V městském informačním centru  
na náměstí TGM je také již v  prodeji 
adventní kalendář Carla s motivem našeho 
města (stejný jako loni). Cena 20 Kč.

kolektiv MIC

Zateplení městského domu 
v centru města 
Město Dvůr Králové nad Labem provedlo 
v  rámci údržby svého bytového fondu 
zateplení části vnější omítky objektu   
č. p. 72 v Revoluční ulici v centru města. 
V domě je jeden nebytový prostor (papír-
nictví) a  8 bytů, několika  nájemníkům  se 
tím  vylepší bydlení. Oprava domu potěší  
i  občany  města procházející Valovou ulič-
kou od kostela. Naproti Hankovu domu je 
zaujme nová plocha fasády na domě v pís-
kovém odstínu. Stavební úpravu provedla 
během prázdnin ke spokojenosti investora 
královédvorská stavební firma Stafi, spol. 
s r. o., nákladem cca půl miliónu korun. 

Jiří Janeček,  odbor RISM

Pokračování ze str. 1

senátorem za volební obvod č. 39 Trutnov.
Volební účast ve  Dvoře Králové nad Labem 
v  prvním kole byla 40,06%, ve  druhém kole 
28,56% (v celém obvodu Trutnov to bylo 39,55 % 
a 17,87 %). Souhrnné výsledky hlasování jsou též 
zveřejněny na internetové adrese www.volby.cz.

organizace voleb
Z  hlediska organizačního proběhly volby bez 
větších problémů. Poděkování směřuje ke všem, 
kteří se podíleli na zajištění jejich přípravy a prů-
běhu. Na registraci kandidátních listin pracovalo 
6 zaměstnanců MěÚ, mezi které bylo rozděleno 
28 obcí spadajících pod náš registrační úřad. 
Dalších 17 zaměstnanců MěÚ bylo jmenováno 
do  funkcí zapisovatelů okrskových volebních 
komisí. Náš registrační úřad měl ze zákona 
mimo jiných úkolů i  povinnost provádět kont-
roly v okrscích jak v našem městě, tak i obcích 
správního obvodu. Zaměstnanci registračního 
úřadu provedli kontrolu průběhu volebního 
aktu ve všech 17 okrscích ve Dvoře Králové nad 
Labem a  ve  30 okrscích ve  správním obvodu. 
V  průběhu celých voleb byla na  našem úřadu 
přítomna pracovnice na  oddělení občanských 

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Získaná procenta hlasů kandidujících stran ve Dvoře Králové nad Labem 

Zhodnocení finančního vývoje hospodaření města 2010–2013(4) 
Rok 2010 skončil schodkem v  hospodaření 
města (výsledná částka 9.654,16 tis. Kč), a  to 
zejména vlivem nepříznivého vývoje finančních 
toků v nedaňových příjmech (především v sou-
vislosti s provozováním vodohospodářské infra-
struktury – propad více než 8,5 mil. Kč).  Tato 
situace se opakovala i v roce 2011, kdy ze stej-
ného důvodu vznikl rozpočtový schodek ve výši 
2.930,90 tis. Kč. Uvedené rozpočtové schodky 
byly pokryty především vyprodukovanými pro-
středky z minulých let. Potřeba řešit přetrvávající 
nepříznivou situaci v  oblasti vodohospodářské 
infrastruktury vedla v roce 2012 nakonec k uza-
vření dohody o  narovnání s  provozovatelem 
této infrastruktury, což zároveň ve svých důsled-
cích mělo vliv i  na  zvýšenou potřebu vydání 
finančních prostředků pro pokrytí jednotlivých 
závazků vyplývajících z  této dohody. Zejména 
v  důsledku výše uvedeného skončil rok 2012 
rozpočtovým schodkem ve  výši 26.302,85 tis. 
Kč, pokrytým nyní již zapojením cizích zdrojů 

Přehled  2010 až 2013(4) rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 k 30.06.2014

Příjmy celkem (v tis. Kč) 397.349,86 364.977,96 311.011,98 303.001,00 148.196,00

Výdaje celkem (v tis. Kč) 407.004,21 367.908,86 337.314 ,83 269.320,77 136.405,67

Saldo v tis. Kč -9.654,16 -2.930,90 -26.302,85 33.680,22 11.790,33

Zůstatek nesplacených 
úvěrů  (tis. Kč) 69.282 74.930 97.544 74.290 60.799

(úvěrových prostředků) do  rozpočtu města. 
Narovnání dosavadních vztahů v  oblasti vodo-
hospodářské infrastruktury se již projevilo 
v  roce 2013 příznivým vývojem rozpočtových 
příjmů v  uvedené oblasti. Celkový přebytek 
hospodaření k 31.12.2013 byl ve výši 33.680,23 
tis. Kč. Od 31.12.2012, kdy vlivem již výše popsa-
ných okolností bylo zadlužení města na nejvyšší 
úrovni (více než 97,5 mil. Kč), došlo postupně 
až do  současné doby k  jeho snížení o  více než 

36 mil. Kč. K 30.06.2014 činila celková hodnota 
zůstatku bankovních úvěrů a půjček méně než 
60,8 mil. Kč. V  roce 2014 již vzhledem k  vývoji 
stavu finančních prostředků nemusel být prak-
ticky využíván ani kontokorentní úvěr. Současná 
situace v plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů 
a  dosavadní vývoj stavu finančních prostředků 
dávají aktuální předpoklad dosažení příznivého 
výsledku v hospodaření města za rok 2014.  

Ing. Martin Plecháč , vedoucí odboru RAF

průkazů pro případ, že by některý občan potře-
boval vyhotovit občanský průkaz. Této možnosti 
někteří občané využili.
Za celý volební tým bychom chtěly nově zvoleným 
kandidátům popřát hodně síly, elánu a energie při 
plnění volebních programů a práce pro město.

Iva Padevětová, Lenka Jarolímková
odbor VVS

Vznik koaliční dohody
V úterý 21. 10. 2014 proběhla koaliční schůzka, 
které se zúčastnili zástupci ANO 2011, Šance 
pro Dvůr, TOP 09 a Volby pro město. Nedílnou 
součástí koaličního jednání byla také dohoda 
o budoucí podobě vedení města. Na starostu je 
navržen Jan Jarolím, lídr vítězného hnutí ANO 
2011, na  post místostarostky Alexandra Jiřič-
ková (ANO 2011) a  o  místo druhého místosta-
rosty by se měli dělit Dušan Sedláček (Šance pro 
Dvůr) a Emil Kudrnovský (TOP 09). Radu města 
dle dohody obsadí ANO 2011 celkem čtyřmi 
místy a další tři místa obsadí koaliční partneři.

Zastupitelstvo je svoláno na 6. listopadu 2014 
od 15:00 hod. do Hankova domu.
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Změna pravidel při kácení 
dřevin rostoucích mimo les
Od  1. listopadu 2014 nabývá účinnost 
vyhláška ministerstva životního prostředí, 
která omezuje možnost pokácet dřevinu 
rostoucí mimo les bez příslušného povo-
lení. Nově bude možné od  tohoto data 
kácet bez povolení pouze ovocné dřeviny 
rostoucí na pozemcích v zastavěném území 
evidovaných v  katastru nemovitosti jako 
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha 
a  nádvoří nebo ostatní plocha se způso-
bem využití pozemku zeleň. Mezi ovocné 
dřeviny jsou zařazeny tyto nejběžnější 
druhy: hrušeň, meruňka, slivoň, broskvoň, 
višeň, třešeň, jabloň, ořešák vlašský, líska 
a  kaštanovník jedlý. Dále je možné bez 
povolení od  orgánu ochrany přírody kácet 
dřeviny o  obvodu kmene do  80 cm měře-
ného ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené 
porosty dřevin, pokud celková plocha káce-
ných zapojených porostů dřevin nepřesa-
huje 40 m2. V případě nejasností a s dotazy 
se můžete obrátit na  MěÚ Dvůr Králové 
nad Labem, odbor životního prostředí, tel.: 
499 318 122, email: simek.milan@mudk.cz.

Bc. Milan Šimek, DiS., odbor životního prostředí

Novela týkající se  
motorových vozidel
Upozorňujeme provozovatele motoro-
vých vozidel na  novelu zákona o  provozu 
na pozemních komunikacích, která nabývá 
účinnosti od 1. ledna 2015. Nově bude sta-
noveno, že provozovatel vozidla je vlastník 
nebo jiná osoba, která je jako provozova-
tel zapsána v  registru silničních vozidel 
podle zvláštního právního předpisu nebo 
obdobné evidenci jiného státu. Takto defi-
novaný provozovatel vozidla odpovídat 
za  přestupky spáchané blíže neustanove-
ným řidičem, i když už třeba ve skutečnosti 
provozovatel motorového vozidla není. 
Konkrétně se tak jedná o situace, kdy poru-
šení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím 
automatizovaného technického prostředku 
používaného bez obsluhy při dohledu 
na  bezpečnost provozu na  pozemních 
komunikacích nebo se jedná o  neopráv-
něné zastavení nebo stání. Provozovatel 
vozidla má zákonnou povinnost hlásit veš-
keré změny týkající se údajů zapisovaných 
do  registru silničních vozidel do  10 pra-
covních dnů od  vzniku skutečnosti, která 
zakládá změnu zapisovaných údajů. 

Daniel Klouček, ODP – přestupky v dopravě

Parkovací a dopravní režim  
v ulici Kotkova
V  ulici Kotkova připravujeme v  závislosti 
na listopadovém počasí dopravní opatření, 
které bude regulovat způsob parkování. 
Provoz zůstane zachován obousměrný, 
vedený jedním pruhem, ve druhém pruhu 
bude zřízen parkovací pruh s  výhybnami, 
které umožní bezpečné vyhýbání vozi-
del. Současně bude doplněno chybějící 
dopravní značení upravující přednost jízdy 
vozidel apod. Konečná podoba zvýší pře-
hlednost ulice a tím i bezpečnost provozu. 
Nezbytnou podmínkou fungování nové 
úpravy bude ochota řidičů respektovat 
nové dopravní značení. 

Bc. Jan Sedláček,  vedoucí ODP

Technické služby informují
Za  uplynulý měsíc pra-
covníci střediska Správy 
a  údržby komunikací 
dokončili práce na  školním 
hřišti Základní školy Schul-
zovy sady. Opět opravovali 
výtluky na  nezpevněné 
komunikaci objízdné trasy v ul. Seifertova. Opra-
vovaly se kamenné obruby v  ul. Sladkovského, 
štěrková komunikace v ul. Thámova, část chod-
níku v  ul. Dobrovského. Dále se štěrkem dosy-
pávala komunikace v  ul. K  Rybníkům. Došlo 
k  odbagrování zeminy pro instalaci cvičících 
strojů v parku Schulzovy sady. 
Ve spolupráci s externími firmami došlo k násle-
dujícím rekonstrukcím: opravě části chodníku 
v  ul. Vrchlického a  Čelakovského, rekonstrukci 
asfaltového povrchu komunikací v  ul. A. Wag-
nera, Dobrovského, Macharova a  městského 
hřbitova, vytvoření spár v  ul. Bratří Čapků 
a  Čechova a  opravě metodou patchmatic  
v ul. Alešova, A. Wagnera, Husova, nám. Odboje 
a Rooseveltova. Také byly natřeny lavičky v Živé 
zahradě. 
Máme radost, když se povedou takové akce, 
jako je oprava Chelčického ulice, oprava zde-
vastovaného chodníku v  ulici Dobrovského, 
nebo rekonstrukce cesty ke  hrázi v  Žirči. Jde 
o malé radosti, ale poctivé. Chceme přesně takto 
pokračovat.

Pracovníci Střediska správy a  údržby zeleně 
provedli další kolo sečení městské zeleně a prů-
běžně se věnují tvarování živých plotů zejména 
na  městském hřbitově před obdobím „duši-
ček“. Dokončen byl úklid větví po  arboristech 
a  kvůli plánovanému umístění dubového par-
kosu na kruhovém objezdu nám. Denisově byla 
odstraněna zdejší výsadba.
Středisko veřejného osvětlení se průběžně 
zaměřilo na  instalaci nových stožárů veřejného 
osvětlení v ul. Smetanova a započalo s nátěrem 
stožárů v městské části Žireč.

Veřejné bruslení
Sobota  1. 11. 18:15–19:45 hod. 
Středa  5. 11. 16:45–18:15 hod.
Sobota  8. 11. 10:30–12:00 hod.
Neděle  9. 11. 14:00–15:30 hod.
Sobota  15. 11. 15:00–16:30 hod.
Neděle 16. 11.  14:00–15:30 hod.
Sobota 22. 11. 14:00–15:30 hod
Neděle 23. 11.  14:00–15:30 hod.
Sobota 29. 11. 14:00–15:30 hod.
Neděle 30. 11.  18:00–19:30 hod.
Pro veřejné bruslení lze využít i dopolední brus-
lení škol (pondělí–pátek) za  ceny standardního 
veřejného bruslení. Přijít může každý, kdo má 
chuť si zabruslit.
Bruslení s hokejkami
Sobota  8. 11. 9:15–10:15 hod.
Neděle  9. 11. 9:15–10:30 hod.
Neděle  16. 11. 9:15–10:30 hod.
Sobota  22. 11. 9:15–10:30 hod.
Neděle  23. 11. 9:15–10:30 hod.
Sobota  29. 11. 9:15–10:30 hod.
Neděle  30. 11. 9:15–10:30 hod.
Tato aktivita je určena pro děti do 10 let v dopro-
vodu rodičů, případně jiné osoby starší 18 let 
na bruslích! 

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

Rekonstrukce ulic Smetanova a 28. října
V předchozích číslech Novin královédvorské radnice 
jsme uváděli jako termín dokončení rekonstrukce 
ulic Smetanova a 28. října konec října 2014. 

Ulice Smetanova
Práce na rekonstrukci vozovky v ulici Smetanova 
jsou téměř hotovy. V této ulici se také dokončuje 
rekonstrukce veřejného osvětlení, kterou pro-
vádějí technické služby města. Stavební firma  
J. Pišta, spol. s. r. o., pokračuje ve  výstavbě 
nových chodníků. 

Ulice 28. října 
Většina techniky a  pracovníků firmy Metrostav, 
a. s., se přesunula do  ulice 28. října. Jak uvedl 

Mgr.  Jiří Novotný, vedoucí přípravy a  realizace 
staveb střediska Trutnov SÚS Královéhradec-
kého kraje, „při realizaci sanace aktivní zóny 
v  podloží konstrukce vozovky bylo zjištěno, 
že v  části úseku ulice 28. října jsou nevhodné 
zeminy a neúnosná pláň pro založení konstrukč-
ních vrstev ve  větším rozsahu, než předpoklá-
dala projektová dokumentace. Jílovité neúnosné 
podloží pod plání bylo také v  ul. Smetanova. 
Nevhodné zeminy musí být zlepšeny recyklací 
s promícháním s příměsí Dorosol C70 v množství 
5% do hloubky 0,5 metru. Uvedenými změnami 
se doba realizace stavebních prací stavby pro-
dlouží.“ S  obnovením provozu se tak počítá  
v 2. polovině listopadu. 
Objízdné trasy pro tranzitní dopravu zůstá-
vají beze změny, tedy přes obec Bílá Tře-
mešná. Od  3. listopadu 2014 povedou 
objízdné trasy k  vlakovému nádraží a  zpět 
opět ulicemi Alešova, A. Staška, Smetanova,  
L. Janáčka a  J. Suka a  to až do  odvolání, resp. 
zprůjezdnění ulice 28. října.
Omlouváme se tímto občanům za  komplikace 
a ztížené dopravní podmínky.

Bc. Jan Sedláček
vedoucí ODP
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Kalendář (nejen odpadový) 
města Dvůr Králové nad Labem 
pro rok 2015

Společně s  příštím číslem Novin králo-
védvorské radnice (NKR 11/2014) obdržíte 
obdobně jako v  minulých letech čtrnác-
tidenní stolní kalendář, ve  kterém vám 
poskytneme aktuální ucelené informace 
o možnostech předcházení vzniku odpadů 
a jejich třídění v domácnostech. 
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, elektroza-
řízení a  železného šrotu, provozní doby 
sběrného dvora a  sběrné dny pytlového 
sběru papíru, plastů a nápojových kartonů 
v  pilotní oblasti. Opět v  kalendáři nalez-
nete i  přehled dalších plánovaných akcí 
(např. kulturních) na rok 2015.
Projekt „Odpadový kalendář – rok 2015“ 
podpořil Fond ASEKOL,  EKO-KOM, a. s., 
Transport Trutnov, s. r. o., Jaroslav Janeček – 
tiskárna ARPA, sběrny druhotných surovin 
Lukas trade, s. r. o., a Bohuslav Žižka.

Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí

Sportovní hřiště ZŠ Schulzovy 
sady má nový povrch
Ve středu 8. října získali žáci ZŠ Schulzovy 
sady zpět do  užívání zrekonstruované 
školní hřiště s novým povrchem – umělým 
trávníkem. Multifunkční lajnování a  další 
vybavení umožňuje hrát kopanou, odbíje-
nou, přehazovanou, nohejbal, vybíjenou, 
tenis nebo nohejbal. Sportoviště bylo 
realizováno díky finanční podpoře města 
Dvůr Králové nad Labem a firmy JUTA, a. s., 
která byla zároveň finálním dodavatelem. 
Rekonstrukci plochy provedly Technické 
služby města Dvůr Králové nad Labem 
a StavoSport, s. r. o., Fryštát.

Rezervace vstupenek  
do Hankova domu on-line
V říjnu byl na webu Hankova domu, měst-
ského kulturního zařízení (MKZ), spuštěn 
na  vybraná představení a  pořady jedno-
duchý rezervační systém vstupenek. Stačí 
si vybrat v  programu představení a  klik-
nout na  tlačítko „REZERVOVAT ONLINE“. 
Po výběru sedadel, nebo míst ke stání, do-
jde k  rezervaci vstupenek a ověření rezer-
vace pomocí zadaného emailu. Rezervační 
systém vygeneruje kód, který si divák buď 
vytiskne, napíše na  papír nebo telefonem 
uloží příslušný QR kód. Následně si vstu-
penky vyzvednete v předprodeji v přízemí 
Hankova domu, a to nejpozději 3 dny před 
začátkem představení. Rezervované vstu-
penky si lze vyzvednout před přestavením 
v předprodeji v případě, že jsou zaplaceny 
min. 3 dny před představením na účet Han-
kova domu (č. ú. 273220463/0300) se jmé-
nem diváka ve zprávě pro příjemce. 

Zuzana Čermáková, ředitelka MKZ

Sociální rehabilitace zahajuje činnost
Dne 1. září se pro občany města Dvora Králové 
a  okolí otevřely brány „Domečku“ č. p.  1207 
ve Dvoře Králové také Kromě prvních obyvate-
lek startovacích bytů Domu sv. Faustyny a pravi-
delných návštěvníků Křesťanské psychologické 
poradny Misericordia, vyzkoušeli první zájemci 
novou službu – sociální rehabilitaci. Někteří 
z  nich rádi pomohou na  zahrádce – dobře 
využitý čas spolu s jinými lidmi napomáhá nejen 
k osobní aktivizaci, ale navazují se tak i zajímavá 
přátelství. Další se rozhodli vylepšit si své počí-
tačové dovednosti – kdo ví, kdy se může hodit 

orientace ve Wordu a  na  internetu. Jak se spo-
lečně shodli – nikdy není pozdě s výukou začí-
nat.  Ještě jiní využívají dovedností našich pra-
covníků a cílevědomě se učí šít na stroji.
V kanceláři sociální rehabilitace je rovněž možné 
vyhledávat brigády nebo bydlení na PC, popro-
sit pracovníky o pomoc ve vyřizování své doku-
mentace nebo v kontaktech s úřady.
Během měsíce září pravidelně využívalo služby 
sociální rehabilitaci 5 osob. Více informací 
na www.misericordia.kmbm.cz.

Mgr. Kateřina Litošová, Misericordia, o. p. s. 

V Schulzových sadech je nové 
workoutové hřiště
V  horní části Schulzových sadů vzniklo work– 
outové hřiště, které slouží k  procvičování 
a  posilování základních svalových skupin. Jak 
již anglický název napovídá, jedná se o cvičení 
ve  venkovním prostředí pomocí různých cviků 
kalisteniky (cvičení s  vlastní tělesnou vahou), 
tedy tréninku známého už v řecko-římské gym-
nastice. Zájemci mají možnost k  tomu v Schul-
zových sadech využít dvě nerezové hrazdy 
v  různých výškách, vodorovné ručkovadlo se 
zavěšenými nerezovými kruhy, bradla, tři kusy 
svislých žebřin a šikmou lavici (foto na str. 12). 

Na tuto novou bezpečnou workoutovou sestavu 
město uvolnilo ze svého rozpočtu 110 tisíc Kč. 
Technické služby města připravily podklado-
vou plochu pro vlastní instalaci, která proběhla 
v pondělí 13. října. Celá konstrukce není uložena 
na betonových základech, ale na zemních zákla-
dových vrutech. Odpadla tím technologická 
přestávka při betonáži a vruty bylo možné oka-
mžitě zatížit. Následně pak byla zaměstnanci 
technických služeb města provedena finální 
úprava dopadové plochy celého cvičiště.

Bc. Martin Skrbek, odbor RISM

Koncem října se uskutečnilo valné shromáždění 
členů MAS Královédvorsko. Jedním z bodů bylo 
také schválení rozšíření stávajícího území MAS 
o obec Kuks. Po delším vyjednávání se sousední 
MAS Hradecký venkov, ke které Kuks v minulém 
programovém období územně patřil, ale hlavně 
také díky velkému přesvědčení zastupitelů 
Kuksu, bylo jednohlasně všemi členy rozšíření 
území schváleno. Dalším členem se stala zároveň 
i nezisková organizace Revitalizace Kuks, o. p. s., 
která pomáhá s rozvojem Kuksu tak, aby se tyto 
bývalé barokní lázně staly lákavým cílem turistů, 
ale přitom zůstaly příjemným místem pro život 
místních. 
Aktuálně organizujeme ve spolupráci s Národní 
sítí MAS ČR a Krajským sdružením NS MAS Krá-
lovéhradeckého kraje školení členské základny 
a dalších partnerů na téma: „Vhodné fungování 
a zapojení nástrojů územních politik.“  Školení se 

uskuteční v  pátek 
7. listopadu 2014 
od  9:00 hodin 
v budově Špýcharu 
Městského muzea 
ve  Dvoře Králové 
nad Labem.
Dále také připravujeme pro širokou veřejnost 
seminář na téma: „Dotační možnosti na období 
2014–2020“, kde bychom rádi s pomocí odbor-
níků přiblížili budoucím žadatelům možnosti 
čerpání z  různých operačních programů. Před-
běžný termín konání tohoto semináře je sta-
noven na 11. 12. 2014. O detailnějších informa-
cích budeme informovat na  našich webových 
stránkách www.maskd.cz, ale také v příštím čísle 
Novin královédvorské radnice. 

Lenka Křížová, DiS.
projektová manažerka

Územní působnost místní MAS rozšířena

Sociální služba azylového Domu Žofie byla 
vyhodnocena jako nejlepší sociální služba pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením v  České 
republice. Toto ocenění převzala 21.10.2014 
v Senátu Parlamentu ČR ředitelka Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem Marcela 
Hauke spolu s  vedoucí Domu Žofie Lucií Cha-
loupkovou a  vedoucí odboru školství, kultury 
a  sociálních věcí Kateřinou Pištorovou. Pobla-
hopřát Pečovatelské službě k  získané ceně při-
šla i ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová. Kromě diplomu obdržela organizace 
i věcný dar ve výši 133.100 Kč.
Cenu kvality uděluje každoročně nejlepším 

poskytovatelům sociálních služeb v  České 
republice redakce časopisu Ošetřovatelská péče 
ve spolupráci s Radou kvality ČR.
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem je v naší republice dlouhodobě považo-
vána za  jednu z  nejlepších organizací poskytu-
jících sociální služby. V  roce 2011 získala cenu 
kvality za  pečovatelskou službu, v  roce 2012 
získala čestné uznání za sociální službu azylový 
dům (Dům Žofie), v  roce 2013 byla oceněna 
Cenou sympatie vedoucí pečovatelka paní Iveta 
Seifrtová a letos byl azylový dům oceněn cenou 
nejvyšší, a to cenou kvality.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

Sociální služba azylový Dům Žofie 
získala prestižní ocenění
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Přednáška o Kolumbii
V  galerii Tengenenge pořádá ZOO Dvůr 
Králové dne 5. listopadu 2014 od 18:00 hod.  
další díl cyklu cestopisných přednášek, 
tentokráte na  téma Kolumbie. Přednáše-
jící Ing.  Michal Skalka vám představí kon-
troverzní zemi se špatnou pověstí,  přiblíží 
vám koku, popíše trek do  nitra hor ještě 
nedávno ovládaném guerilami, povypráví 
o puboších s kudlami a jiném. 
Vstup zdarma.

Klub Střelka otevřen 
do večerních hodin
Od září vyšli pracovníci NZDM Střelka vstříc 
mládeži – otvírací hodiny klubu byly roz-
šířeny a  přizpůsobeny těm, kteří by rádi 
využili aktivit Střelky i  ve  večerních hodi-
nách. Nově je tedy klub otevřen pro mlá-
dež od  13 let v  úterý a  čtvrtek od  16:30 
do 19:00 hod. (původně do 18:00 hod). 
Mládež může v klubu využít volnočasových 
aktivit, např. fotbálku, stolního tenisu, počí-
tačů či stolních her, pro vážnější zájemce 
klub nabízí možnost nácviku s  kapelou – 
k dispozici jsou elektrické kytary, elektrická 
piana a bicí souprava. Kromě činností, které 
pomáhají mládeži kvalitněji strávit volný 
čas, jsou pracovníci klubu připraveni kon-
zultovat s návštěvníky jejich osobní situaci, 
vnímání okolí, problémy a potíže, se kterými 
se potýkají. Základ pro takové rozhovory 
tvoří vzájemná důvěra. Tu se snaží pracov-
níci systematicky budovat zvláště s  teena-
gery nacházejícími ve světě své místo. 

Mgr. Kateřina Litošová
farní charita

Pozvánka na školení pro 
poskytovatele služeb
Ve Dvoře Králové nad Labem se ve dnech 
24. a 25. listopadu koná bezplatné školení 
spojené s  následnou certifikací projektu 
týkající se cestovního ruchu v rámci České 
systému kvality služeb (ČSKS). Cílem sys-
tému je pomoci zapojeným organizacím 
zavést efektivní způsob řízení kvality, 
přispět ke zvyšování kvality poskytovaných 
služeb v České republice, zvýšit konkuren-
ceschopnost organizací cestovního ruchu a 
regionů České republiky. Značka ČSKS není 
pouze sdělení klientům o  vysoké kvalitě 
a pozornosti, kterou jim organizace věnuje, 
ale také informací pro obchodní partnery, 
dodavatele a  odběratele, že je organizace 
spolehlivým partnerem. Majitelem značky 
je ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
Zájemci o  toto školení, kontaktujte regi-
onální koordinátorku pro Královéhra-
decký kraj Ing.  Emilie Koťátkovou – tel: 
607 978 465, emilie.kotatkova@csks.cz. 
Více  najdete na www.csks.cz. 

Poděkování a výzva občanům
Chtěla bych touto cestou poděkovat MěÚ ve Dvoře 
Králové n. L., Občanskému sdružení Další šance, 
královédvorské Nadaci Josefa a Zdeňky Vágnero-
vých, MVDr. Martině Taslerové a MVDr. Vilma Kaje-
rové, Ph.D.  (obě z  www.datariweb.cz) a  několika 
soukromým osobám. S  jejich pomocí bylo možné  
začít s projektem omezení populace volně žijících 
koček v našem městě. 

Jediným řešením jsou kastrace těchto zvířat. 
Díky obětavým dobrovolníkům byla zmapo-
vána oblast zvýšeného výskytu bezprizorných 
koček.  Od  začátku letošního roku bylo vykas-
trováno několik desítek koček, zatím ve  dvou 
stěžejních lokalitách. Celkem bylo odchyceno, 
umístěno nebo odvezeno do  depozit 28 koťat, 
která by se zde nadále množila. Odchycení 
a následná kastrace s sebou přináší velké výdaje 
na  zaléčení, odblešení a  odčervení  těchto 
zvířat. S  velkou podporou O. S. Další šance se 
podařilo tyto náklady částečně pokrýt uspořá-
dáním dvou aukcí výhradně pro účely našeho 
města. Zbývá však zabezpečit přežití těchto už 
již zdravých a  chorob nepřenášejících koček 
v  zimním období. Bohužel všechny neměly to 
štěstí, aby mohly být umístěny a přežívaly zimu  
v  teple lidského domova a  nestrádaly hlady. 

Událostí, kterou nyní organizujeme, chceme 
zajistit nezbytnou veterinární péči, krmivo 
a  hlavně polystyrénové boudičky pro celkem 
29 opuštěných koček. Pokud vám připadá naše 
úsilí smysluplné, budeme vděčni za  každý pří-
spěvek  třeba i  symbolickou částkou na  účet  
O. S. Další šance – č. ú.: 236897918/0300 – 
do  zprávy uveďte variabilní symbol 0248 (pro 
kočky Dvůr Králové n. L). Příspěvky budou 
použity výhradně pro město Dvůr Králové n. L. 
za účelem projektu humánního snížení populace 
volně žijících koček. Pomoci můžete i  adopcí 
koťat přímo ze Dvora Králové n. L., která najdete 
v inzerci na stránkách www.dalsisance.cz.
S  tím souvisí i  výzva pro všechny majitele  
koček, aby se chovali zodpovědně a dávali své 
kočky kastrovat. Naši snahu bohužel maří lidé,  
kteří do  již vykastrovaných oblastí odkládají 
svá koťata ve  snaze se jich zbavit. To, že zde 
nepřežijí vystavena krutému osudu, již neřeší. 
V  tomto směru se jedná o  týrání zvířat, což je  
od ledna 2014 trestným činem ve smyslu úmy-
slného opuštění a  zbavení se zvířete. Rozum 
zůstává stát nad jejich lhostejností a především 
bezcitností.

Kateřina Pešková    

V  měsíci září proběhly v  Domu dětí a  mládeže 
Jednička dva výukové programy. 
Ten první byl o  něco sladší a  jmenoval se 
Po  stopách čokolády. Žáci základních škol 
měli možnost nejen ochutnat různé pří-
chutě čokolád, jako například s mořskou solí, 
chilli a spoustu dalších, ale také se dozvědět 
mnoho zajímavostí o sbírání kakaových bobů, 
výrobě čokolády a o  jejích účincích na  lidský 
organismus. Děti si mohly vyrobit vlastní 
čokoládový bonbón, spočítat kalorie právě 
snězené čokolády a ty následně ihned vyspor-
tovat. Nechyběla ani prezentace dvorské spo-
lečnosti Carla, s. r. o., které bychom také touto 
cestou chtěli moc poděkovat za  sladké ceny 
a dárky pro děti.
Evropský den jazyků se slaví 26. září od roku 
2001. Pro žáky 2. stupně základních škol jsme v 
Jedničce nachystali již tradiční interaktivní pro-
gram, který dětem představil jazyky jako celek. 
Žáci procházeli jednotlivá stanoviště, kde se 
dozvěděli, co je to vlastně jazyk a komuni-
kace, prošli historií slovanských jazyků, mohli 
si vyzkoušet dabovat v ruštině, polštině či slo-
venštině. Zasoutěžili si v  rozpoznávání běžně 
používaných anglických zkratek a za poslechu 

písně Everything at once také správně řadili 
přirovnání. Na  německém stanovišti žáci zpí-
vali Biene Maja nebo rozpoznávali germa-
nismy. Latinsky pojmenovat části těla si děti 
vyzkoušely na  stanovišti věnovaném právě 
tomuto jazyku.
Mezi výukovými programy byla zařazena i akce 
pro rodiče s dětmi Podzimní pochod pohád-
kou. Sobotní ráno 20. září se na obloze sluníčko 
ani neukázalo, přesto bylo v podharťském lese 
živo. Nejrůznější pohádkové postavičky si tu 
chystaly svá soutěžní stanoviště a těšily se na 
příchozí děti i rodiče. Koho zatažená obloha 
neodradila, užil si v lese spoustu zábavy a 
pohádkové postavy se na děti i rodiče budou 
těšit zase příští rok.
V sobotu 27. 9. pořádala Jednička ve spolupráci 
se sdružením Podzvičinsko v rámci akce Zavírání 
turistické sezóny Drakiádu a se svou prezentací 
nechyběla ani na Svatováclavském posvícení. 
Spousta dalších akcí čeká na děti i rodiče také v 
říjnu a listopadu. 
Podrobnosti ke všemu, co Jednička chystá, 
naleznete na www.ddmdvurkralove.cz. Těšíme se 
na viděnou.

Sylvie Černotová, DiS.

Září v DDM Jednička
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– pronájem nebytového prostoru č. 1 v č. p. 40 
na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad 
Labem, výměra 47,72 m2 v 2. nadzemním pod-
laží objektu, minimální cena 300 Kč/m2/rok. 
Bližší informace na  webových stránkách města 
nebo na  odboru  OEMM, telefon 499  318  116, 
Jaroslava Hiltscherová.

–  pronájem  městského č. 32 v  č. p.  57 
na  náměstí TGM, rozloha 64,60 m2, minimální 
nájemné 3.771 Kč/měsíc; obálková metoda – ter-
mín pro odevzádní obálek: do pátku 14.11.2014 
do 13:30 hod na podatelnu MěÚ.
Veškeré nabídky jsou vyvěšeny na fyzické i elek-
tronické úřední desce. 
Kontakt: 
Markéta Vohnoutová, 1. patro č. p. 35, nám. TGM 
tel.: 499 318 147 
e-mail: vohnoutova.marketa@mudk.cz.

MěSTo DVůR KRáLoVé NAD LABEM NABíZí:

LEVNÉ VYKLÍZENÍ - pozůstalostí, bytů, domů, 
sklepů, půd, chat, chalup, garáží i zahrad.
Tel.: 605 453 380.

Prodej bytu 3+1, 1NP, 90m2 v  Kohoutově, 
v původním uživatelném stavu. 
Dům se nachází v  centru obce vedle prodejny 
potravin a pekárny. Cena 390 000 Kč.
Kontakt 775 220 376, 773 131 319.

– pozemky vč. technické infrastruktury 
pro výstavbu rodinných domů v  lokalitě 
Alešova, a  to prostřednictvím prodeje for-
mou obálkové metody. Jedná se o  pozem-
kové parcely č. 1984/9 o  výměře 520 m2, 
č. 1984/10 o  výměře 437 m2 a  č. 2004/4 
o výměře 688 m2, č. 2004/16 o výměře 417 m2, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
Přesné podmínky prodeje pozemků jsou dle 
zveřejnění na úřední desce MěÚ Dvůr Králové 
nad Labem č. 100/2014 a na úřední desce 
městského webu www.dvurkralové.cz. 
Označené obálky v  souladu se zveřejněním 
je nutné podat 10.11.2014 do  17:00 hod. 
na  podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem.

KURZy ANGLICKéHo JAZyKA
Dvůr Králové nad Labem Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

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.

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

V ÝKUP KoVů – ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR
EKoLoGICKá LIKVIDACE AUToVRAKů

LIKVIDACE PLASTŮ, SKLA
ODVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ 
PRoVoZoVNA: SLOVANY 3051

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00

TEL.: 777 086 085, 777 082 083

PRoNáJEM AREáLU NA SLoVANECH
SPORTOVNÍ HALY – TENIS, VOLEJBAL, FLORBAL

VÝROBNÍCH A SKLADOVÝCH PROSTOR 350 KČ/M2/ROK

KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 550 KČ/M2/ROK

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

OBJEDNÁVKY HALY, ÚČETNICTVÍ  – TEL.: 605 388 122

OSTATNÍ PRONÁJMY  –  TEL.: 603 703 001

WWW.SLoVANy.CZ

NABÍZÍME NÁVRHY, REALIZACE A  KOMPLEXNÍ 
ÚDRŽBU ZAHRAD. Tel. 733 681 629.

Masáž je dobrý dárek!   
Zakupte dárkový poukaz a darujte masáž.
Profesionální masáže s úsměvem   
www.masazesusmevem.cz, tel.: 602 320 304

Společnost TMW, a. s., se sídlem ve Dvoře Králové n. L.,
hledá hledá pro další rozšiřování výroby kandidáty na tyto pozice:

• SVÁŘEČ CO2
 Požadavky: platný svářecí průkaz min. ZK 135

• OBRÁBĚČ KOVŮ, NÁSTROJAŘ
 Požadavky: vyučen v oboru

• MISTR VÝROBY
 Požadavky: středoškolské vzdělání
 praxe v oboru strojírenství 3 roky

• PRACOVNÍK EXPEDICE
 Požadavky: 
 znalost práce na PC, praxe v oboru strojírenství 3 roky 

Kontakt: e-mail: info@tmw.cz nebo tel.: 499 320 540

Nabízíme: 
– odpovídající ohodnocení, zaměstnanecké benefity 
– zajímavou a tvořivou práci, další vzdělávání v oboru

... užitek a tradice
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TRIGA REALITY realitní kancelář

nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej slunného bytu 3+1 v OV v Koc-
léřově, zděný, pl. 113 m2, přízemí, 
vč.kuch.linky, výborný stav, v ceně 
zahrádka a plech.garáž.   
TU4056S. CENA: 850.000  Kč

Na prodej dvougen. RD ve Dvoře Král., 
poz. 593 m2. Kompl. vnitřní rek., disp.: 
4+1, 3+1, dvě koupelny atd. Kryté stání 
na 2 auta, dílna. Lukrativní lok. Podharť.       
DK3039S. CENA: 2.390.000 Kč

Prodej velkého a pěkně řešeného 
bytu 4+1 ve Dvoře Král., OV, 100 m2, 
2,.patro, kompletní rekonstrukce, 
okrajová část, zděné, moderní interiér.     
DK4002S. CENA: 1.420.000 Kč 

Prodej spoluvl. podílu o veli-
kost 1/3 na RD ve Dvoře Král. 
ve formě nebyt. prostoru. 40 m2, 
přízemí, vhodné na podnikání. 
DK4050S. CENA: 480.000 Kč

Prodej slunného zděného prostor-
ného bytu 3+1 ve Dvoře Králové 
n.L,  OV, 75 m2, nábřeží, 2 NP, dob-
rý stav, nová okna, dva balkony.     
DK4010S.CENA: 850.000 Kč 

Rodinný dům 5+1 v B. Třemešné, 
výb. stav, po rekonstrukci, 599 
m2,pergola,bazén, stání pro 3 
auta, pod lesem, doporučujeme!  
TU4019S.CENA: 2.340.000 Kč

Prodej prostorného slunného bytu 
3+1 ve Dvoře Král. lok. 5.květen, 
OV, pl. 71 m2, zděné, ihned volné, 
dobrý stav, plynové topení, 1p.  
DK4044S.  CENA: 1.050.000 Kč 

Prodej lux. RD v centru Dvora Král. 
n.L., poz.395 m2, 4+kk, 2+1 a pod-
kroví, garáž, podnik. prostor – solná 
jeskyně, kompl. přestavba 2007.   
 DK4006S. CENA: 3.799.000 Kč 

Prodej zděného rodinného domku 
3+1, Dvůr Králové n. L., pozemek 
557 m2. Jde o klidnou vilovou 
čtvrť, pěkné místo, ihned volné.  
DK4057S. CENA:1.990.000 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 dvougeneračního RD 1+1, 
4+1, Ch. Hradiště,  poz. 964 m2, 
kompl. rekonstrukce, pergola, sklep, 
garáž, dva vchody, dva vjezdy.    
TU4045S.  CENA: 2.800.000 Kč

Prodej prostorného RD 5+1 ve Dvo-
ře Králové n.L., velmi dobrý stav, 
zahrada 804 m2, zděný, lukrativní 
místo, kol.1987, garáž, ihned volné.   
DK4047S. CENA: 2.780.000 Kč 

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  květnu 2014 se narodilo v  našem městě  
9 občánků – 1 chlapec a 8 děvčat.
V  červnu 2014 se narodilo v  našem městě  
10 občánků – 4 chlapci a 6 děvčat.
V  červenci 2014 se narodilo v  našem městě  
6 občánků – 6 chlapců.
V  srpnu 2014 se narodilo v  našem městě  
8 občánků – 2 chlapci a 6 děvčat.
V  září 2014 se narodilo v  našem městě  
11 občánků – 5 chlapců a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

Sňatky
V  měsíci září uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:
Jan Geltner a Markéta Haasová  – 06.09.2014
Daniel Palm a Anna Lukáčová  – 06.09.2014
Jaroslav Kubelka a Dagmar Stránská – 06.09.2014
Jaroslav Herbst a Rita Tomková  – 13.09.2014
Jiří Pecina a Monika Kohoutová  – 20.09.2014
Jan Emmer a Veronika Šustová  – 27.09.2014
V obci Vítězná uzavřeli manželství:
Tomáš Uhlíř a Klára Kousalová  – 13.09.2014
V obci Kuks uzavřeli manželství:
Michal Jankovský a Markéta Kvasničáková  
 – 05.09.2014
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého 
souhlasu snoubenců.

Úmrtí
V  měsíci září zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 15 lidí, z toho bylo 9 dvorských občanů, 
6 mužů a 3 ženy.

Simona Vykouřilová,  matrika

Znáte své město?
Velmi mě potěšil váš zájem o minulou soutěžní 
otázku. Navíc jste téměř všichni odpověděli 
správně, jen u busty V. Hanky bylo mírné zavá-
hání.  Ve 4 oválných obrazech opony jsou: kostel 
sv. Jana Křitele, busta V. Hanky v  Schulzových 
sadech, Hankův dům a socha Záboje na náměstí 
TGM.  Za odměnu mám pro vás tip, kde můžete 
tištěnou a samozřejmě zmenšenou kopii opony 
Hankova domu vidět vlastně každý den – 
v restauraci Hankova domu. 
Pro malý dárek si do informačního centra může 
dojít vylosovaná Iveta Pavelková z  Vrchlického 
ulice. 

Soutěžní otázka: 
Další otázka opět míří do  okolí Dvora Králové. 
Byl krásný teplý podzim, houby v  lese letos 
lákaly k  chůzi mimo vyšlapané cesty. A  právě 
na  takovém místě se nachází tento kamenný 
rozcestník. Náletové dřeviny již dnes vyrostly 
na  bývalé cestě – křižovatce, která kolem roz-
cestníku vedla.  Křižovatka cest je tam i nyní, jen 
o  pár metrů dále a  bez jakýchkoliv směrovek. 
Půlmetrový rozcestník je výborně maskován, 
ale věřím, že moje nápověda vám pomůže. 
Z levé strany rozcestníku je vytesáno „Lázně pod 
Zvičinou“. 
Kde se v okolí Dvora Králové nad Labem nachází 
tento kamenný rozcestník?
Odpovědi vhazujte do  schránky připravené 
v městském informačním centru (MIC) na náměstí 
TGM do středy 19. listopadu 15:00 hod. 

Ing. Kateřina Sekyrková

Kde v okolí Dvora Králové nad Labem se nachází tento kamenný rozcestník?

Jméno a příjmení:       

Ulice, č. p.:           Tel.:     

Souhlasím se zveřejněním svého jména v případě výhry:  ANO  NE

Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC ve středu 19. listopadu 2014.   

Výzva 
Vyzývám zpěvačky a  zpěváky, kteří kdykoli 
v minulosti zpívali v dětském sboru pod vedením 
p. učitelky Keilové, Mgr. Flídrové a Mgr. Pojarové 
na  škole Komenského. Milí bývalí sboroví zpě-
váci, přijďte v sobotu 8. 11. v 9:30 hod do Han-
kova domu, kde si  do  11:30 hod. „oprášíme“ 
několik vánočních písní, které 26. 12. zazpíváme 
na Vánočním koncertu Záboje v katolickém kos-
tele. Na vás všechny se těší a že akci podpoříte 
doufá Jitka Pojarová.

Pozvánka
Základní organizace svazu postižených civilizač-
ními chorobami ve  Dvoře Králové nad Labem 
srdečně zve na  posezení do  Lipnice, které se 
koná 21.11.2014 od  16:00 hod. Autobus opět 
zajištěn. Členové mají vstup zdarma a  ostatní 
50 Kč. Přihlášky jako obvykle u p. Hamplové.
Dále upozorňujeme, že plavání v  Hořicích je 
nově ve čtvrtek. Odjezd autobusu v 11:00 hod. 
od gymnázia. Zařizuje p.  Jahnátková. U cvičení 
se čtvrtek od 9:00 hod. nic nemění.

J. Šmelhausová

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v září 29 občanů 
s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 
4 manželské páry stříbrnou svatbu, 6 párů 
zlatou svatbu a  2 páry svatbu diamantovou. 
Na  Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 
novorozených občánků našeho města.

Bc. Lenka Valášková, předsedkyně KPOZ

Vzpomínka
Dne 22. listopadu 2014 uplyne 20 let, kdy nás 
opustil bratr a přítel Miroslav Holan. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

sestra Alena s rodinou a přítelkyně

Poděkování
Chceme poděkovat pracovníkům královédvor-
ské diakonie (Benešovo nábřeží 1067) za oběta-
vou péči o naši maminku paní Emilii Havelkovou.

Syn a dcera

Děkuji zaměstnancům městské úřadu za kytičku 
a  přání k  mým 92. narozeninám a  přeji hodně 
zdraví, štěstím lásky a úspěchů v rodině i v úřadě.

Věra Parpelová

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sou-
sedům a  známým za  účast, květinové dary 
i za slova upřímné soustrasti na pohřbu našeho 
drahého zesnulého, pana Ing.  Antonína Trös-
tera, který se konal v  pondělí 13. října 2014 
v hřbitovní kapli ve Dvoře Králové nad Labem. 

sestra Hana Nováková
 

Děkuji všem voličům ze Dvora Králové a přilehlých 
obcí za tak jednoznačnou podporu. Přiznám se, že 
dostat 86 % hlasů na dvorsku, bylo pro mne vel-
kým překvapením. Určitě jste to také vy, kterým 
vítězství patří. Jsem přesvědčen, že můj životní 
příběh bude pokračovat i na půdě senátu, a to 
díky vám. Máme také za sebou komunální volby a 
beru za svoji povinnost být nové radě a zastupitel-
stvu nápomocen. Přeji vám hodně zdraví a štěstí, 
všichni ho potřebujeme a není ho nikdy dost.

Jiří Hlavatý
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Pozvánka na akce  
Základní škola Schulzovy sady zve 
předškoláky a  malé školáky v  doprovodu 
rodičů na dvě zábavné víkendové akce:
• Martin na  bílém koni aneb škola není 

nuda, ve  spolupráci s  Novým Světem 
a  ZOO, sobota 8. listopadu v  budově 
A školy, od 14:00 do 16:00 hodin,

• Mikulášský karneval, sobota 29. listo-
padu, v  aule SŠIS na  nábřeží, od  14:00 
do 16:30 hodin, vstupné 20Kč.

Zájmové kroužky  
v ZŠ Schulzovy sady
Od  října se opět rozběhla činnost zájmo-
vých kroužků na ZŠ Schulzovy sady. Během 
září si děti vybíraly z  pestré nabídky, kte-
rou pro ně pedagogové připravili. V  letoš-
ním školním roce se žáci budou věnovat 
zájmové činnosti v  22 kroužcích, např.: 
v  pěveckém, zdravotnickém, gymnastic-
kém, psaní na  klávesnici, jazykovém, 
házené, barevném volejbalu, keramic-
kém, výtvarném, sportovní všestrannosti, 
atletickém, modelářském, počítačovém 
a dalších. Škola tak dětem nabízí možnost 
smysluplného využití volného času v rámci 
preventivního programu a  umožňuje jim 
rozvíjet jejich zájmy a talent.    

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Podzim nám začínal v KRNAPu 
Hned druhý podzimní den jsme strávili 
v  zámeckém parku ve  Vrchlabí. Loňská 
akce KRNAPu „Louka plná dětí“ se všem 
moc líbila, proto jsme se už letos nemohli 
dočkat, až nám přijde do  naší mateřské 
školy pozvánka a vyrazíme. Dočkali jsme se 
a vydali se na cestu.
Měli jsme možnost si zahrát živé pexeso. 
Nebylo to vůbec jednoduché napodobit 
například zvuky jelena a  druhého najít 
podle stejného troubení. Při sestavování 
puzzle ve  třech družstvech jsme se také 
pěkně zapotili běháním po louce, abychom 
našli tu správnou část obrázku našeho zví-
řátka, kterou jsme potřebovali.
Veliký boj se odehrával hlavně při hlemýž-
dích závodech.
Když jsme se proměnili v  ještěrky, přišli 
jsme i  o  ocásky. Domů jsme se ale vrátili 
celí, šťastní a obohacení o spoustu zajíma-
vostí z přírody.

předškoláci z mateřské školy Slunečná 2

Podharť navštívila Londýn

SŠIS v Turecku

Grantové úspěchy gymnázia pokračují

Na  začátku školního roku nás čekal nezapome-
nutelný zážitek. V pondělí 15. září v 11:20 jsme se 
rozloučili s naší základní školou, zamávali rodičům 
a vydali se na dlouhou cestu do Velké Británie. 

Jeli jsme přes Německo a Belgii až do Francie, kde 
jsme se ve  francouzském přístavu Dankerque 
nalodili na  trajekt, jenž nás přes Lamanšský 
průliv dopravil do anglického přístavu Dover už 
kolem sedmé hodiny ranní. Cestu v  autobuse 
nám zpestřovala zajímavostmi paní průvodkyně 
Olga Šormová, která poutavě vyprávěla různé 
historické pohádky o  Anglii, za  což jí patří dík. 
Záhy jsme se ocitli v  krásném městě Hastings, 
abychom si prohlédli křídový útes Beachy Head, 
Portsmouth, kde jsme zhlédli repliku lodě Vic-
tory. Na  závěr dne jsme se plni zážitků všichni 
ubytovali v  ETAP hotelu. Po  středeční snídani 
jsme opustili ubytování a vyrazili za novým dob-
rodružstvím do Windsoru. Čekala nás prohlídka 
Windsor Castle, největšího obydleného hradu 

na světě, a všichni viděli střídání stráží. Následně 
jsme se vydali do  vytouženého Londýna, kde 
jsme navštívili Natural History Museum, v němž 
jsme se dokonce setkali se školáky z  Brna. 
Na  konci tohoto dne nás čekalo rozdělení 
do  rodin, a  tedy nutnost uplatnit své jazykové 
dovednosti. Ve čtvrtek jsme se projeli po Temži, 
navštívili Tower a  viděli korunovační klenoty. 
Během prohlídky Londýna jsme měli možnost 
vidět Tower Bridge, Houses of  Parliament, Buc-
kinghamský palác, Hyde Park a  další známé 
památky. Poslední den jsme navštívili 4D kino 
- London Eye, zbytky peněz utratili za suvenýry 
a  pomalu se chystali na  sobotní návrat. Teď už 
nikdo z nás nepochybuje, že je nutné učit se cizí 
jazyk. Děkujeme všem doprovázejícím vyučují-
cím za spoustu nových zážitků a hlavně paní uči-
telce Šturmové, která celý zájezd zorganizovala.

E. Rückerová a L. Benáková
žákyně 9. třídy

Ve dnech 21.–27. září 2014 navštívili učitelé a stu-
denti 4. ročníku oboru Cestovní ruch SŠIS ve Dvoře 
Králové nad Labem v  rámci projektu Comenius 
Move město Izmir v Turecku. 

Projektu se účastní celkem pět partnerských 
škol z Polska, Španělska, Itálie, Turecka a České 
republiky. Naše návštěva navazovala na  před-
cházející lednové setkání u  nás a  březnové 
setkání v  Barceloně. Hlavním cílem projektu je 
poznávání odlišných kultur a  tradic prostřed-
nictvím pohybových aktivit. Komunikačním 
jazykem je angličtina, a tak máme také možnost 
procvičovat své jazykové znalosti. 
Vše začalo v  neděli příletem do  Izmiru, Homé-
rova města, a následně ubytováním v rodinách. 
V  pondělí jsme se všichni sešli ve  škole, kde 
nás naši turečtí kamarádi přivítali, představili 
nám školu, město a  historii svého kraje. Poté 
jsme se odebrali do  tělocvičny, kde se konaly 
hodiny tělesné výchovy v anglickém jazyce pod 
vedením studentů. My jsme uspořádali turnaj 
ve  florbalu. Tento sport byl pro ostatní národy 
novinkou, studenti a  studentky se zúčastnili 
s nadšením. Naši učitelé se rozdělili na dvě polo-
viny a každá poctivě a s vervou fandila hrajícím 

týmům. I  díky jejich podpoře a  fandění v  pol-
štině vybojovaly první místo studentky z Polska. 
Všichni účastníci turnaje obdrželi propagační 
materiály našeho města. Dle reakcí studentů 
i učitelů si myslíme, že naše hodina byla úspěšná 
a  zábavná. Studenti z  Polska prezentovali 
národní tanec, turečtí studenti nám předvedli 
hodinu házené, Španělé volejbal a  Italové náš 
národní sport nohejbal, z  čehož usuzujeme, že 
je nadchla i hodina připravená našimi studenty 
společně s  paní učitelkou Hanou Černou při 
březnovém setkání v Barceloně.
V  následujících dnech jsme navštívili turisticky 
atraktivní místa  Izmiru a jeho okolí. Naši turečtí 
hostitelé nám ukázali Efes, starořecké město 
s amfiteátrem, dům, v němž podle legendy měla 
dožít svůj život Panna Marie, zříceninu baziliky 
apoštola sv. Jana. Poslední dva dny jsme strá-
vili v  Cesmě, přímořském letovisku, kde jsme 
si mohli pod vedením místních instruktorů 
vyzkoušet windsurfing. 
Studenti i učitelé se navzájem poznávali a zdo-
konalovali své jazykové znalosti. Byl to opravdu 
týden plný zážitků a poznávání nových věcí. 

studentky 4.C

Ve  čtvrtek 9. října 2014 byla za  účasti starostky 
města, zástupců rodičů, základních škol města 
a  veřejnosti slavnostně otevřena nově zrekon-
struovaná chemická laboratoř na  gymnáziu 
ve Dvoře Králové n. L.

Rekonstrukce laboratoře byla zrealizována 
v  rámci dvouletého grantu Podpora přírodo-
vědného a  technického vzdělávání v  Králo-
véhradeckém kraji. Dalšími výstupy tohoto 
projektu jsou i  různé přírodovědné akce pro 
žáky základních škol našeho města a blízkého 
okolí, práce přírodovědného a  chemického 
kroužku ve  škole a  projektové dny zaměřené 
na  poznávání technických památek. Celkový 
objem získaných prostředků z  tohoto grantu 
činí 4,346 mil. Kč.

Dalším úspěchem na poli grantů je získání pro-
středků z  programu ERASMUS+. Jako jediná 
střední škola v  Královéhradeckém kraji jsme 
uspěli s naší grantovou žádostí v oblasti mobi-
lit žáků a  studentů a  ve  spolupráci s  partner-
skými školami v Německu a Polsku jsme získali 
coby nositelé grantu finanční prostředky ve výši 
80  000 EUR na  zahraniční výměnné pobyty 
žáků. Cílem těchto zahraničních pobytů je zlep-
šení komunikačních dovedností nezbytných pro 
vysokoškolské studium či pro lepší uplatnění 
absolventů na trhu práce. 
I  naši učitelé budou dále zvyšovat svoji kva-
lifikaci a  pedagogické dovednosti. V  rámci 
grantového programu Učíme digitálně obdrží  
20 učitelů naší školy tablet či notebook 
a  zároveň školením získají potřebné znalosti 

a  dovednosti pro další začleňování moderních 
technologií do výuky.
Portfolio finančních prostředků, které jsme zís-
kali nad rámec přiděleného rozpočtu, doplňují 
i další dotační a grantové zdroje, např. na pod-
poru talentů nebo na  rozvoj mezinárodní 
spolupráce.  Na  získávání dalších finančních 
prostředků z  grantů a  dotací neustále pracu-
jeme. Celkově se za poslední dva roky podařilo 
našemu gymnáziu získat finanční prostředky 
a  realizovat projekty ve  výši přes 8,1 mil. Kč. 
Tento výsledek považujeme za velký úspěch.
Jsme si vědomi, že k zachování a dalšímu posí-
lení dobrého jména našeho gymnázia je zapo-
třebí zodpovědná, poctivá práce a neustálé zvy-
šování kvality výuky.

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D.  et Ph.D., ředitel školy
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SKAUTSKé STŘEDISKo HLáSí:
Po  zahradní slavnosti 
pořádané v  září se při-
hlásilo okolo 25 nových 
dětí, které se staly členy 
našich oddílů. Nové děti 
se rychle zapojily do  čin-
nosti oddílů i díky starším 
a zkušenějším oddílovým kamarádům, ale 
i akcím, které jednotlivé oddíly uspořádaly.
2. oddíl z  Mostku s  nejmenšími členy 
oddílu Cvrčky navštívil ke  Dni železnice 
Výtopnu Jaroměř, kde si děti prohlédly 
i  prolezly lokomotivy. Stihly i  navštívit 
výstavu železničních modelů a  svést se 
zahradním vláčkem v  České Skalici. Ani 
starší nezaháleli. Vlčata a světlušky zdolaly 
na výpravě dva hrady, a to hrad Litice a Pot-
štejn. A  v  říjnu na  dvou výpravách prošly 
Babiččino údolí a vydaly se na výpravu pod 
názvem S  bratry Čapkovými na  Žaltman.  
3. oddíl uspořádal koncem září pro své 
členy výpravu do Hořic a okolí. V Hořicích 
si prohlédli sochy v  parku pod vrchem 
Gotthard i dřevěné sochy v  lese, udělali si 
zastávku u  krásné studánky Kalíšek blízko 
Dachov a nakonec navštívili i Masarykovu 
věž samostatnosti.
5. oddíl vodních skautů se zúčastnil pěti-
thlonu v Hradci Králové pořádaným skaut-
ským oddílem Štik. Discilplíny byly násle-
dující: jízda na  kanoi, pramici, závodníci 
museli sekerou (bobrováním) useknout 
kmen, překonat provazový žebřík, stří-
leli z  luku do  terče a  překonávali lanové 
překážky. Naše posádka, ač nejmladší, se 
umístila se na  devátém místě z  jedenácti 
zúčastněných posádek.

Martin Stránský

Uklízíme Dvůr Králové – 
Ruku na to!
Žáci základní školy a  praktické školy se 
v pátek 10. října 2014 opět připojili k celo-
státnímu dobrovolnickému projektu 72 
hodin – Ruku na to! Nejvíce dobrovolníků 
se vypravilo do Domu dětí a mládeže Jed-
nička. Po úvodním přivítání panem Bc. Vla-
dimírem Jiřičkou žáci shrabali listí, odklidili 
větve, vyčistili okolí domu. Své pracovní 
zápolení zakončili opékáním špekáčků.
Během pátečního dopoledne další dvě 
skupiny žáků uklízely v  okolí své školy 
a  v  městském parku. Do  projektu králo-
védvorské školy se zapojilo 49 dobrovol-
níků z řad žáků a 12 pedagogů.

Mgr. Jana Vojtěchová
koordinátor projektu

Nový zápis  
do České knihy rekordů
Ve středu 24. září od 8:00 do 8:10 hod. četlo 
a  poslouchalo 15.786 lidí ze 152 institucí 
z celé ČR kapitolu z knížky O víle Majolence 
a profesoru z Prachatic. Jednalo se o pokus 
překonat rekord z  roku 2010, kdy bylo 
zapojeno 4.889 lidí. V  našem městě četlo 
a poslouchalo celkem 821 dětí a dospělých. 
Nový rekord může být zapsán do  knihy 
rekordů také díky základním a mateřským 
školám z  našeho města. V  ZŠ Schulzovy 
sady poslouchalo 255 žáků, v  ZŠ Strž 247 
dětí a ZŠ Podharť přispěla 186 posloucha-
jícími. Četlo se také v MŠ E. Krásnohorské.

Mgr. Marta Staníková

Návštěva žáků ZŠ Strž 
u leteckých záchranářů 
Žáci tráví se svými vrstevníky ve škole mnoho času. 
Pracují spolu při vyučování, o  přestávkách nabí-
rají nové síly, ve  školní družině tvoří a  hrají si. Je 
ale v našich silách napomoci tomu, aby si k sobě 
vzájemně našly cestu i  děti rozdílného věku? 
Odpovědí nám může být několikaletá osvědčená 
spolupráce nižšího a vyššího ročníku školy. Ti starší 
si pod svá ochranná křídla vezmou prvňáčky již 
v  den jejich slavnostního nástupu. A  tak vznikají 
projekty a společné činnosti.

I v letošním školním roce pokračuje spolupráce 
jedné ze dvojic tříd – 2. A a 7. A., kde jsme blíže 
poznávali práci integrovaných záchranných 
složek se zaměřením na  práci policie. Logicky 
nás tedy napadlo přiblížit školákům problema-
tiku první pomoci a  nahlédnout pod pokličku 
kuchařského umění záchranářů. Společně jsme 
navštívili leteckou záchrannou službu v  areálu 
fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
Již  samotná rozloha tohoto komplexu žáky 
překvapila. Na  samém konci už vyčkával 
záchranářský vrtulník Kryštof 6 a  nás se ujala 
velice ochotně jeho posádka. Každá třída měla 

svého průvodce a od této chvíle nás svět rychlé 
pomoci v oblacích úplně pohltil. Děti si vyslechly 
spoustu informací o práci záchranářů, prohlédly 
si vybavení helikoptéry (včetně lékařských bra-
šen a  zdravotnického materiálu). Dokonce si 
mohly do stroje nastoupit a vyzkoušet si, jak se 
posádce při zásahu sedí. Druhá část exkurze se 
týkala poskytnutí první pomoci. Kladl se důraz 
na  znalost důležitých telefonních čísel, ohlá-
šení úrazu na dispečink nebo přivolání dospělé 
osoby. A aby děti opravdu v krizové situaci nic 
nepřekvapilo, vyzkoušely si na  figuríně masáž 
srdce. Mladší žáčci spíše ze zvědavosti, ti starší 
už by mohli tímto způsobem někomu účinně 
pomoci. 
Ná závěr nám byla předvedena příprava výjezdu 
k osobě v nepřístupném terénu s využitím lano-
vého podvěsu. Z hangáru se nám nechtělo, ale 
čas návštěvy vypršel a  posádka mohla kdykoli 
odstartovat „naostro“. 
Děkujeme chlapíkům v  záchranářských kombi-
nézách za pěkný zážitek a za obětavost i nasa-
zení, se kterým denně zachraňují lidské životy. 

třídní učitelky 2. A a 7. A  ze ZŠ Strž

Písmeno je grafická podoba mluveného slova. Pro 
jednu hlásku máme ovšem čtyři grafické znaky, 
které jsou pro děti první třídy náročné k  rozpo-
znání.  V  naší Základní škole a  Praktické škole , 
Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, použí-
váme pro rozpoznání grafických znaků metodu 
poznávání písmen všemi smysly. 

Obyčejné věci dostanou náhle jiný rozměr. Co 
jste byli zvyklí vnímat očima, najednou vychut-
náte po zvuku či hmatem, na  jazyku se střídají 
různé chutě a  vy se utápíte ve  zcela nových 
vůních. M je sladký med, L – chuť lentilky, A  – 
ananas, E – ementál… Také hudba přináší radost 
z rozpoznání zvuků a tónů, které jsou zapotřebí 
k učení slabik. 
Zpívané čtení přináší dětem radost a pochopení 
slabikování. Jaké bylo mé překvapení, když se 
jednoho dne otevřely dveře a  v  nich stál Daví-
dek s radostným úsměvem. „Paní učitelko, mám 

pro vás překvapení. L je přeci láska!“ Co je láska? 
Z psychologického hlediska je láska primární lid-
skou potřebou. Kvůli tomuto psychologickému 
významu se láska stala jedním z nejpopulárněj-
ších námětů v  umění, knihách filmech i  jiných 
žánrech. Každé dítě je jiné. Každé má svůj jiný 
příběh, který chce vyprávět. Láska je jistota, ale 
také závazek, který nesmíme v té křehké dětské 
duši zničit. Jsem ráda, že se naši žáci do  školy 
těší a nemají strach. Je to ovšem velký závazek 
pro všechny naše pedagogy. Dovolím si citovat 
Honoré De Balzaca: „Za  jednu minutu člověk 
pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, 
zda by jej dokázal mít rád či milovat, za  jeden 
den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit 
celý život…ale poté trvá celý život, než na  tu 
osobu zapomene.“ Děkuji Davídkovi a slibuji, že 
se budu snažit.

Mgr. Lenka Podrazilová

Láska aneb „Jak chutná písmenko?“

Také sokolská jednota ve  Dvoře Králové n. L. se 
zapojila do  celostátní akce Večer sokolských svě-
tel, kde účastníci posílali po  řekách a  potocích 
malé lodičky se svíčkami, které symbolizovaly duše 
sokolů, kteří přišli o život v boji za svobodu vlasti. 

Sokolská světla za sokolské duše – tak zní krásná 
myšlenka bývalé náčelnice ČOS Jariny Žitné, 
která oslovila sokolské cvičitele ze všech koutů 
republiky, a  proto na  mnoha místech vypluly 
na cestu sokolské flotily.
Cvičitelky připravily přes devadesát malých pla-
videl se svíčkami a doufaly, že vyjde počasí a při-
jde dostatečné množství zájemců. 
Počasí nám přálo, u  sokolovny se sešla stovka 
účastníků. Rozsvícené lodičky jsme poslali 
po  Labi. Na  hladině svítily lodičky a  na  břehu 

zářily oči dětem. S  napětím všichni sledovali, 
zda lodičky doplují až k lávce a budou pokračo-
vat v další cestě. Loďky pluly statečně dál a my 
jsme nemohli děti od lávky odtrhnout. Akce se 
však líbila i dospělým a kolemjdoucím, kteří oce-
ňovali myšlenku a nápad.
Na závěr se všichni zastavili u pomníku na sta-
dionu.  Zde jsme uctili památku našich bratrů 
sokolů, kteří v  těžkých dobách nesli a uskuteč-
ňovali myšlenky národní hrdosti, sounáležitosti 
a bratrství. 
I  zde jsme zapálili svíčky a  položili květiny. 
Na  závěr zazněla česká státní hymna. Dík patří 
všem, kteří se podíleli na přípravě této úspěšné 
akce.

Mgr. Pavlína Špatenková

Večer sokolských světel ve Dvoře Králové
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Stovka Podkrkonoším
O víkendu 18.–19. října proběhl v kraji pod 
Krkonoši druhý ročník závodu Stovka Pod-
krkonoším. Jedná se o ultratrailový běh či 
pochod na 108 km dlouhé trati s převýše-
ním 3 kilometry, který má start i cíl v Hotelu 
Pod Zvičinou.
Na  trati se potkávají lidé, kteří takovou 
vzdálenost v životě naráz neušli a ostřílení 
borci, kteří podobné akce objíždějí jednu 
za druhou. Loňský rekord byl i díky lepšímu 
značení překonán téměř o  hodinu a  půl. 
V cíli se první v čase 11:58 hod. objevil Voj-
těch Přibyl, který však díky penalizaci za  
za minutí jedné kontroly na stupních vítězů 
ustoupil Matějovi Kubinovi. Třetí doběhl 
Jan Nápravník. Mezi ženami obhájila loňské 
vítězství Kristýna Jeřábková s časem 16:01 
hod. Celou trasu, mnohde obdařenou vel-
kým množství bahna, ze 105 startujících 
zdárně dokončilo 65 závodníků. Všichni to 
zvládli v časovém limitu 25 hodin.
Všem úspěšným závodníkům gratulujeme 
a  příští rok se na  startu těšíme na  vidě-
nou snad s  ještě více odvážlivci. Kom-
pletní výsledky a informace o závodu jsou 
na http://stovka.podkrkonosi.eu.

Tomáš Zaplatílek
hlavní organizátor závodu

TJ Sokol Lipnice informuje
Při dni spolků jsme nachystali pro širo-
kou veřejnost závod „Medvědí stezkou 
po městě“, které se zúčastnilo devět hlídek 
– rodinných týmů. Podle věku nejstaršího 
člena byly hlídky rozdělené do  jednotli-
vých kategorií. Kategorii do 15 let vyhrála 
hlídka Olga Škrabánková, Jan Škrabánek 
a Jakub Čermák, kategorii do 40 let vyhrála 
hlídka rodiny Štěpových – Petra, Jan, Kris-
týna a  Klára, kategorii přes 40 let vyhrála 
dvojice Ladislav a Romana Šipčiakovi. 
Děkujeme všem, kteří se odvážili s  námi 
soutěžit. Zároveň děkuji všem rozhodčím 
na stanovištích, kteří se rekrutovali ve velké 
většině z  našeho žactva, které se pravi-
delně soutěže „Medvědí stezkou v přírodě“ 
zúčastňuje v krajském i republikovém kole. 

Blanka Porcalová, cvičitelka
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Úspěchy atletů z TJ Dvůr Králové
Letošní hlavní sezóna se mladým atletům 
z oddílu TJ Dvůr Králové n. L. velmi vydařila. 
Nejmladší děvčata postoupila do  finále kraj-
ského přeboru družstev přípravek a  obsadila  
4. místo. Ačkoliv je bramborové, měla z  něho 
děvčata velkou radost.
V přeborech mladšího žactva jsme měli zastou-
pení dvou družstev. V  posledním 4. kole kraj-
ského přeboru družstev a  jednotlivců, které se 
konalo v  Jaroměři, chlapci sváděli boj o  první 
příčku s  družstvem TJ Sokol Hradec Králové. 
V  celkovém součtu bodů jim chybělo jen  
4,25 bodu, aby se postavili na stupínek nejvyšší. 

Také družstvo dívek podávalo ve  všech kolech 
vyrovnané výkony a  stříbrnou medaili si 
opravdu zasloužily.
V Týništi nad Orlicí se konalo závěrečné kolo kraj-
ského přeboru družstev a  jednotlivců staršího 
žactva. Družstvo starších žáků obsadilo celkově 
pěkné 4. místo a družstvo starších žákyň vyhrálo 
s  výrazným bodovým rozdílem a  postoupilo 
do semifinále, kde obsadily ve velké konkurenci 
8. místo. Trenéři oddílu děkují svým svěřencům 
za  výborné výsledky, ale i  příznivcům atletiky, 
kteří pomáhají s organizací závodů.    

Dagmar Sedláčková

Stejně jako mladší žáci, tak i  babytenisté již 
od  dubna bojovali o  postup na  záříjové mis-
trovství České republiky. nakonec se na  toto 
mistrovství probojovali jako jediní z  celého 
královéhradeckého kraje. Družstvo ve  složení 
Michal Vintera, Jakub Filip, Eliška Jansová, Tereza 
Hřebačková, Ludvík Lejdar a  Ema Roháčová 
nastoupilo v Prostějově ke sportovnímu utkání 
s dobrou a bojovnou náladou. Bohužel nám los 
nepřál a hned na úvod rozřazovacího kola jsme 
dostali favorizované pražské družstvo I. ČLTK. 
Boje byly urputné, výsledek však jednoznačný. 
Prohra 0:6. I tak se děti pustily do boje alespoň 
o  umístění. Výsledky utkání s  dalšími družstvy, 

6:0 a  6:0, nenechaly nikoho na  pochybách, že 
děti přijely dobře připraveny. Dvoráci se umístili 
na  nádherném 9. místě. Dětem se o  zpestření 
během dne postarala česká tenisová jednička 
Tomáš Berdych, který na kurtech celý den tréno-
val a byl doslova v obležení malých tenistů.
Dalším úspěchem je umístění našich nejmen-
ších – minitenistů. Ti jeli v sobotu 13. 9. do Svitav 
na východočeské oblastní finále. Ve složení Sára  
Divilová, Daniel Vojtíšek, Bára Bartošová, Jonáš 
Hlavsa, Oliver Paťava a  Magdalena  Lejdarová 
vybojovali krásné 3. místo. Malým tenistům pře-
jeme, aby se jim dařilo i v příští sezóně.

Eva Žižková

Babytenisté na mistrovství ČR

V sobotu 18. října se konal v Liberci již 4. Český 
a Žákovský pohár, kde nás mezi skokany z celé 
republiky reprezentovali Petra Rychterová, Anna 
Vodehnalová, Bára Vosáhlová, Andrea Trníková 
a  Josef Drtina. V  kategorii žáci vybojoval Josef 
Drtina v  kvalifikaci krásné 4. místo a  postoupil 
do finále, kde si vyskákal po zdařené sestavě nád-
herné 2. místo. V kategorií žákyň si nejlépe vedla 
Anna Vodehnalová, která obsadila 18. místo. 
Bára Vosáhlová získala 35. a Andrea Trníková 36. 
místo. V synchronních dvojicích Bára Vosáhlová 
s Andreou Trníkovou obsadily 9. místo. Za oddíl 
v  kategorií ženy závodila Petra Rychterová. 

Ta v  jednotlivcích vybojovala pěkné 10. místo 
a  v  synchronních dvojicích s  Monikou Otavo-
vou z oddílu Praha Žižkov postoupily do finále  
z 3. místa. Tam se sice závodnicím moc nedařilo, 
ale i tak obsadily pěkné 8. místo. 
Petra Rychterová obsadila 25. října 2014 skvělé 
2. místo v mezinárodním Alpském poháru v Sal-
zburku! Královédvorský závodnice  tak získala 
nejlepší umístění ze všech českých účastnic.
Přijďte naše závodníky podpořit v  dalším 
závodě, který se koná 6. prosince ve  Dvoře 
Králové nad Labem!

Lenka Drtinová

Oddíl trampolín hlásí

Ve  dnech 26.–28. září se Softball Club Dvůr 
Králové nad Labem vedený trenéry Pavlem Lin-
kem a Petrem Buřvalem účastnil mistrovství ČR 
v softbalu kadetek do 16 let v pražské Tróji. Náš 
tým byl nasazen jako číslo 1. Finále bylo od první 
směny jasnou záležitostí dvorských děvčat, 
která tvrdě útočila v  každé směně a  přidávala 
bod za  bodem, a  když nadhazovačka Apolena 
Výborná, později vyhlášena nejlepší nadha-
zovanou MČR, nedovolila soupeři ani jednou 

skórovat, zvítězila děvčata 11:0! Nejlepší pálkař-
kou turnaje byla vyhlášena Veronika Klimplová 
také z  našeho týmu. Děvčata tak již počtvrté 
v řadě dominovala kadetské dívčí soutěži v ČR.
V  neděli 21. září se v  jihomoravských Kunovi-
cích uskutečnil finálový turnaj Extraligy juniorek 
do  22 let Final Four, kterého se účastnil opět 
náš tým. Tato celoroční soutěž byla pro náš tým 
od  počátku soutěží k  získávání zkušeností se 
staršími soupeři. Přesto se pobojovala do finále 

kde s  jasným favoritem týmu Kunovic prohrála 
po dramatickém průběhu hry 5:3. Dvorská děv-
čata, hrající EXL juniorek, tak po dlouhých letech 
zažila velký úspěch v nové kategorii pod vede-
ním trenérů Veroniky Výborné, Alana Výborného 
a Pavla Linka. Oběma týmům gratulujeme a pře-
jeme hodně úspěchů v sezóně 2015 jak na poli 
domácím, tak reprezentačním.   

Alan Výborný 
předseda oddílu SC Dvůr Králové n.L.                               

Zlatý a stříbrný softbalový podzim
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Krásné podzimní počasí přivítalo „pouštěče draků“ na stadionu v Podharti na místní draki-
ádě. I přes převládající bezvětří si všichni drakiádu užili – každé dítě si odneslo díky tombole 
minimálně jednu cenu a málokdo odolal možnosti zaskákat si na velké trampolíně či zajezdit 
na šlapacích autíčkách Berg Toys.  Foto:  M. Knap

Již tradičně město Dvůr Králové nad Labem připravilo ke Dni seniorů dne 1. října kulturní 
program, tentokrát v  podání hudebních legend Yvetty Simonové a  Milana Drobného. 
Jako dárek obdrželi účastníci volnou vstupenku do městského muzea s platností do konce 
roku. Foto: V. Bartoška

Venkovní tělocvična, zvaná workout, byla veřejnosti zpřístupněna během měsíce října. 
Je umístěna v parku Schulzovy sady vedle dětského hřiště a cvičebních strojů pořízených 
v předchozích letech. Více info na str. 4. 

Foto: K. Sekyrková

Ve Špýcharu městského muzea probíhá až do 23. listopadu putovní interaktivní výstava 
přibližující  malým i velkým návštěvníkům svět lidí se zdravotním postižením. Návštěvníci 
si například vyzkoušejí „slepeckou dráhu“, znakovou řeč, zahrají si různé hry pro nevidomé, 
slepecké pexeso, stolní hry pro nevidomé a seznámí se s výukou Braillova písma i psaní 
na psacím stroji pro nevidomé apod.  Foto: archiv muzea

Dva supi, zoborožec a následně i lev budou hlídat kruhový objezd u mostu J. Opletala. Tyto 
dřevěné plastiky vyřezal, stejně jako v případě surikat na „horním“ kruhovém objezdu, Jan 
Paďour z Jaroměře.  Více informací čtěte na str. 1. Foto: K. Sekyrková

V pátek 3. října navštívila ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová Pečo-
vatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem.  Svou přítomností překvapila a  potěšila 
nejednoho obyvatele domu s  pečovatelskou službou ve  Strži, hovořila s  obyvateli domu 
a prohlédla si dům včetně jedinečné terasy na střeše domu, kde se vyfotila se zaměstnanci 
a vedením města. Foto: J. Hauke

Dne 21. října zavítal do divácky zaplněného sálu Hankova domu v rámci svého turné Iden-
tity tour zpěvák, skladatel a herec Ondřej Brzobohatý. V rámci koncertu zavzpomínal na 
své dětství, ze kterého věnoval publiku několik skladeb. V další části koncertu pak zazněly 
skladby z nově vydaného alba Identity.  Foto: V. Barto3ka

Multižánrový místní klub DéKáčko byl slavnostně otevřen v  říjnu oficiálními i  neofi-
ciálními akcemi (na  foto koncert LEMOLO) a  dále bude nejen občanům Dvora nabízet 
koncerty, DJ´s, one man show, workshopy, výstavy atd. Zajímavé je nejen vnitřní vyba-
vení v podobě upravených palet, ale také na klub velmi výjimečné nekuřácké prostředí. 
 Foto: K. Sekyrková


