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Prosincový termín zasedání za-
stupitelstva města
Dne 11. prosince od 15. hod se bude konat již 
16. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králo-
vé nad Labem v Hankově domě. Na progra-
mu bude mimo jiné také schválení rozpočtu 
města na  rok 2013. Detailní program bude 
včas zveřejněn nejen na úřední desce.

Úřední hodiny městského úřadu
Dne 31.12.2012 bude Městský úřad Dvora 
Králové nad Labem uzavřen. 
Od  01.01.2013 budou úřední hodiny jednot-
né pro celý městský úřad včetně registru vo-
zidel v Nedbalově ulici, a to:

po, st:  08:00–17:00 hod.
út, čt, pá: 08:00–11:30 hod.

Jednání na  jednotlivých pracovištích mimo 
pracovní dobu budou možná pouze po před-
chozí domluvě.

REhAbILITACE SECESNí fASÁDY DOMu ČP. 57

Veřejný prostor tak opět pozměnil svou 
„tvář“. Na  obnovu těchto fasád, nacházejících 
se v  havarijním stavu, se městu podařilo 
získat relativně vysoké finanční příspěvky 
od Ministerstva kultury České republiky v rámci 
Programu regenerace městských památkových 
zón. Opravy fasád domů čp. 58 a  59 byly navíc 
spojeny s  adaptací přízemí těchto domů pro 
potřeby Komerční banky. Díky osvícenému 
přístupu investora a  příspěvku Ministerstva 
kultury mohly být v  minulosti „zmrzačené“ 

fasády zcela rehabilitovány. Prezentované 
obnovy fasád jsou díky použitým technologiím 
a  kvalitnímu restaurátorsko-řemeslnému 
provedení výjimečné i  v  kontextu obnov 
historických fasád celé České republiky. 
V  tomto a  následujících dvou číslech Novin 
královédvorské radnice budete seznámeni 
s  osudy a  obnovou průčelí těchto tří domů. 
Nekrácené texty budou průběžně vyvěšeny 
na webu města.

MěSTSKý VAK jE jEDINýM PROVOzOVATELEM 
VODOVODů A KANALIzACí VE MěSTě

Před několika dny byla dokončena obnova fasády domu čp.  57 na  náměstí T. G. Masaryka. Touto 
obnovou byla završena koncepční oprava fasád všech domů v majetku města situovaných v jižní frontě 
náměstí (čp. 57, 58, 59). 

V  pátek 9. listopadu 2012 nastal dlouho 
připravovaný okamžik dořešení problematiky 
„vody“ ve Dvoře Králové nad Labem. Od tohoto 
data je jediným provozovatelem vodovodů 
a  kanalizací v  našem  městě společnost 
Městské vodovody a  kanalizace Dvůr Králové 
nad Labem, s. r. o, (MěVAK). Ta bude nadále 
spravovat vodohospodářský majetek v souladu 
se zákonem o vodovodech a kanalizacích.
Město  má zájem, aby se tato změna dotkla 
občanů co nejméně, ale přesto je potřeba vás 
informovat, že od  09.11.2012 jsou prováděny 

Pokračování na straně 4

Nová fasáda domu čp. 57 projde ještě jednou podstatnou úpravou. Na jaře příštího roku, tj. po dokonalém vyzrání 
omítek, budou omítky zbaveny vápenných výluhů a budou celoplošně opatřeny hydrofobizací. Foto: M. Kudrnovský

Pokračování na straně 3

Konkurz na  šéfa zoo Dvůr Králové nad 
Labem vyhrál exposlanec a  bývalý ředitel 
chomutovského zooparku Přemysl Rabas. 
Druhý skončil bývalý ředitel zoo v  Děčíně 
Lubomír Moudrý. Dlouholetá ředitelka 
dvorské zoo Dana Holečková skončila v čele 
zoo v říjnu tohoto roku.

zoo Dvůr Králové nad Labem má 
nové vedení

Hejtmanem Královéhradeckého kraje se stal 
na  další volební období opět Lubomír Franc 
(ČSSD). Prvním náměstkem hejtmana byl 
zvolen Otakar Ruml (KSČM). V  krajské radě 
obsadili šest křesel v krajských volbách vítězní 
sociální demokraté. Na  zbývajících třech 
postech budou působit zástupci koaliční 
KSČM, která skončila v  krajských volbách 
na druhém místě.

Ing. Kateřina Sekyrková

Lubomír franc opět hejtmanem
Cena vodného a  stočného
S  ohledem na  změnu provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury ve  městě 
Dvůr Králové nad Labem si dovolujeme vás 
informovat, že od 09.11.2012 platí pro všechny 
odběratele, bez rozdílu, platná a  schválená 
cena vodného 26,90 Kč a stočného 45,20 Kč 
včetně DPH.
Tato cena byla schválena 51. radou města pod 
číslem R/146/2012.
Úhrada vodného a stočného bude ve prospěch 
účtu 43-6603930247/0100.
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INfORMACE O VOLbě PREzIDENTA REPubLIKY 
Volba prezidenta České republiky (ČR) se bude 
konat, dle Rozhodnutí předsedy senátu Parlamentu 
České republiky č. 322/2012 Sb., o  vyhlášení volby 
prezidenta republiky, ve dnech 11. a 12. ledna 2013.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská v prvním 
kole volby potřebný počet hlasů ke  zvolení, 
tzn. nadpoloviční většinu z  celkového počtu 
platných hlasů oprávněných voličů, kteří se volby 
zúčastnili, bude se ve dnech 25. a 26. ledna 2013 
konat kolo druhé. Do  druhého kola postupují 
dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce 
platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro první kolo volby budou 
dodány nejpozději do  8. ledna 2013, a  to 
na  adresu trvalého pobytu voliče. Pro druhé 
kolo volby obdrží volič hlasovací lístky přímo 
ve volební místnosti.

Kde volit – pozor, volební místnost 
přesunuta!
V našem městě se bude opět volit v 17 volebních 
okrscích. V případě volebního okrsku č. 11 však 
dochází ke změně umístění volební místnosti, 
ovšem jen v  rámci budovy. Volební místnost 
bude i  nadále umístěna v  Městské knihovně 
Slavoj, ovšem v prostoru čajovny v přízemí této 
budovy. Vstup je tedy tentokráte z ulice předním 
vchodem. Ostatní volební místnosti zůstávají 
nezměněny:

Okrsková volební komise (OVK)
Členem OVK může být státní občan ČR, 
• který v den složení slibu dosáhl věku 18 let, 
• u  něhož nenastala překážka v  právu volit 

dle § 4 odst. 2 zák. č. 245/2012 Sb. o  volbě 
prezidenta republiky a  o  změně některých 
zákonů, 

• který není kandidátem na  prezidenta 
republiky. 

Odměna členů OVK: člen 1.300 Kč, předseda 
1.600 Kč. V  případě druhého kola volby se 
odměna zvyšuje o  200 Kč (viz. § 6 odst. 1 
vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky).
Každý, kdo by měl zájem pracovat v  okrskové 
volební komisi, se může přihlásit u  paní 
Hanušové osobně na  podatelně MěÚ nebo 
na tel.: 499 318 243. 

Kdo má právo volit
Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 
18 let. Ve  druhém kole volby prezidenta může 
volit i  občan, který alespoň druhý den konání 
druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Překážkami v právu volit jsou:

a) zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, nebo

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Voličský průkaz
Volič, který ve  dnech voleb nebude moci volit 
ve  volebním okrsku, v  jehož stálém seznamu 
je zapsán, může požádat obecní úřad o  vydání 
voličského průkazu, na  který může volit 
v  jakémkoliv stálém volebním okrsku na  území 
ČR. Požádat lze ode dne vyhlášení voleb, a  to 
některým z následujících způsobů:
• v  listinné podobě opatřené úředně 

ověřeným podpisem voliče (úkon je 
osvobozen od  poplatků pro účely využití 
volebního práva),

• v  elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem, 

• v  elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky,

• osobně, a  to nejpozději do  9. ledna 
2013 16:00 hod.

Žádost v listinné a elektronické podobě musí 
být příslušnému úřadu doručena nejpozději 
7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 4. 
ledna 2013.
Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum 
narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob 
doručení voličského průkazu; požaduje-li volič 
jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský 
průkaz zaslán.
V  případě, že volič výslovně nepožádá pouze 
o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní 
úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby 
(jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
Obecní úřad může voličské průkazy předat 
žadateli nejdříve 15 dnů přede dnem volby 
prezidenta (tj. 27. prosince 2012). 
O  vydání voličského průkazu lze za  stejných 
podmínek požádat také v  době mezi prvním 
a druhým kolem volby. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát.

jak volit při krátkodobém či dlouhodo-
bém pobytu v nemocnici, v zařízení so-
ciálních služeb nebo jiném obdobném 
zařízení 
V  případě krátkodobého pobytu v  některém 
z výše uvedených zařízení nebo v případě, že volič 
neví, kde přesně se ve dny volby prezidenta bude 
nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), 
je nejvhodnější variantou voličský průkaz. 
Hlasování v  těchto zdravotnických zařízeních 
zajistí okrsková volební komise, v  jejímž 
územním obvodu se dotčené zařízení nachází, 
a to po předchozím požádání voliče samotného 
nebo prostřednictvím osoby stojící v  čele výše 
uvedeného zařízení. Požádat lze příslušný obecní 
úřad, v  jehož územním obvodu se zdravotnické 
zařízení nebo obdobné zařízení nachází, nebo 
ve dny volby příslušnou okrskovou volební komisi.
Po prokázání totožnosti a státního občanství ČR 
(platným občanským průkazem nebo cestovním 

dokladem) volič odevzdá voličský průkaz 
členům okrskové volební komise, kteří se dostaví 
do zdravotnického zařízení s přenosnou volební 
schránkou. Obdrží úřední obálku s úplnou sadou 
hlasovacích lístků a bude moci hlasovat.
Pro případ dlouhodobého pobytu v nemocnici 
či zařízení sociálních služeb a jiném obdobném 
zařízení, kde volič nemá trvalý pobyt, vede obecní 
úřad zvláštní seznam voličů.
Do  zvláštního seznamu zapíše obecní úřad 
voliče na  základě údajů poskytnutých osobou 
stojící v  čele tohoto zařízení, předaných 
nejpozději 4 dny před začátkem hlasování 
tj. nejpozději 7. ledna 2013 do  14:00 hod.; 
v případě druhého kola volby 21. ledna 2013.
S  tímto seznamem, přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky se 
okrsková volební komise dostaví do příslušného 
zařízení, kde po prokázání totožnosti a státního 
občanství ČR voliče, a  to platným občanským 
průkazem nebo cestovním dokladem, voliči 
umožní hlasovat.
Voliči, který je v nemocnici či v zařízení sociálních 
služeb nebo jiném obdobném zařízení, a  není 
zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá 
voličský průkaz či trvalý pobyt v okrsku, kde se 
nemocnici či v  zařízení sociálních služeb nebo 
jiném obdobném zařízení nachází, nemůže 
okrsková volební komise umožnit hlasování!

Lze volit při pobytu v zahraničí?
V  takovém případě doporučujeme podívat se 
stránky ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo 
stránky ministerstva zahraničí www.mzv.cz, kde 
jsou tyto informace zveřejněny.

Další informace
Případné informace týkající se volby 
prezidenta vám podá pracovnice evidence 
obyvatel jana Náhlovská, tel.: 499  318  219. 
Další informace najdete na  stránkách 
ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

odbor VVS

  č. 1 budova bývalé ZŠ Komenského 795

  č. 2 Východočeská plynárenská, a. s., 
Heydukova 707

  č. 3 JUTA, a. s., závod 3, Eklova 3033

  č. 4 Družstvo Dřevotvar, Heydukova 2432

  č. 5 ZŠ 5. května čp. 181,

  č. 6 Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo 1067

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

  č. 8 SŠIS, Elišky Krásnohorské 2069,

  č. 9 DDM Jednička, Spojených národů 1620

  č. 10 ZŠ Podharť, Máchova 884

  č. 11 Městská knihovna Slavoj, Tylova 512

  č. 12 ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235

  č. 13 ZŠ Žireč, Žireč 11

  č. 14 MŠ Lipnice, Lipnice 64

  č. 15 Ekotern, Zboží 60

  č. 16 MŠ Verdek, Verdek 72

  č. 17 ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské 2919

číslo
 okrsku

 adresa volební místnosti

Společně s  těmito Novinami královédvorské 
radnice dostáváte do rukou čtrnáctidenní stolní 
kalendář města pro rok 2013, ve  kterém vám 
chceme poskytnout aktuální ucelené informace 
o  možnostech předcházení vzniku odpadů 
z domácností a jejich třídění. 
V  kalendáři jsou u  jednotlivých dní vyznačeny 
„odpadové akce“, které se budou 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, nápojových kartonů a  textilu v  pilotní 
oblasti. Dále v  kalendáři naleznete přehled 
kulturních, sportovních a  společenských akcí, 
které se budou konat v  našem městě v  roce 
2013.
V  letošním roce provede roznos novin 
a  kalendáře Klub NATURA, který pracuje při 
zdejším gymnáziu. Pokud by se náhodou stalo, 
že noviny s  kalendářem neobdržíte, můžete 
si je vyzvednout na  recepci městského úřadu 
(nám. T. G. Masaryka 38) nebo v  městském 
informačním centru (nám. T. G. Masaryka 2).
Projekt „Odpadový kalendář – rok 2013“ 
podpořili: ELEKTROWIN, a. s.,  EKO-KOM, a. s., 
Společnost Horní Labe, a. s., Jaroslav Janeček – 
tiskárna ARPA, sběrny druhotných surovin Lukas 
trade, s. r. o., a Bohuslav Žižka.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Odpadový kalendář 2013



strana 3

Noviny královédvorské radniceNKR č.11/2012

Koncem října bylo vysázeno 20 kusů třešní 
u  polní cesty v  okrajové lokalitě městské 
části Žireč. Stromy časem vytvoří hodnotný 
krajinotvorný prvek a  významnou dominantu 
okolí. Třešňová alej bude do  budoucna 
sloužit i  jako relaxační místo. Předmětné 
dřeviny budou zároveň plnit také ekologické 
a  biologické funkce. Třešňovka potěší své 
návštěvníky nejen esteticky během květu, ale 
doufejme, že brzy také chutnými plody. Nabízí 
se nám tak nové možnosti, kam vyrazit nejen 
pro prvomájový polibek.
Na  celkové náklady bezmála 55.000 Kč 
přispěla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
finančními prostředky ve  výši 50.000 Kč poté, 
co letos v  létě uspělo město se svojí žádostí 
o  poskytnutí těchto finančních prostředků 
na výsadbu zmíněné aleje.

Nová výsadba na hřišti u sídliště 
Nad Parkem
V  návaznosti na  budování dětského hřiště 
v  lokalitě sídliště Nad Parkem zde bylo v  říjnu 
vysázeno 6 javorů a jedna katalpa. Tato dřevina je 
původně keřovitá a jako stromek má kulovitý nebo 
polokulovitý růst. Katalpy kvetou často záplavou 
poměrně velkých bílých nebo narůžovělých 
květů. Stromořadí javorů vedoucí diagonálně 
prostranstvím mezi domy by mělo do  budoucna 
poskytnout příjemný stín pro odpočinek i aktivní 
trávení volného času. Technické služby města, 
které mají hřiště nyní na starosti, doplnily původní 
vahadlové houpačky o  bezpečnější gumové 
dorazy a namontovaly kladinu.

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM

VYMěNIT PARKOVACí PRůKAz O1 LzE jEN DO KONCE ROKu 2012
Od  1. srpna 2011 platí nový parkovací průkaz 
„O7“ označující vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou. Nový druh parkovacího 
průkazu, který nahrazuje dosavadní označení 
O1 se symbolem invalidního vozíku, se vystavuje 
přímo na  jméno konkrétního oprávněného 
držitele a  odpovídá doporučenému vzoru podle 
Evropské unie. 
Držitelé dosavadního označení O1 mohou tato 
označení využívat do ukončení jejich platnosti, 
nejpozději však do  31. prosince 2012. Do  té 
doby je tedy nutné si zažádat o  výměnu 
za  průkaz O7. Výměna průkazu se provádí 
na počkání a bezplatně.
Pro jeho vystavení je nutné doložit: platný 
průkaz ZTP nebo ZTP/P,  fotografii držitele 
průkazu (35 mm x 45 mm) odpovídající jeho 
současné podobě, doklad totožnosti a současný 
parkovací průkaz O1, který vám byl vydán. 
Upozorňujeme, že průkaz musí být osobně 

podepsán držitelem parkovacího průkazu. 
Po  podepsání bude doklad zalaminován 
a předán držiteli. 
Žádat o  výměnu stávajícího označení můžete 
náměstí TGM čp. 38 v  přízemí hlavní budovy 
městského úřadu, kancelář číslo 128 (na odboru 
dopravy a silničního hospodářství). 

Alena Řeháková, ODP

MěSTSKý VAK jE jEDINýM PROVOzOVATELEM...

Již je tomu téměř rok od  začátku fungování 
nového systému MHD (městské hromadné 
dopravy). Od  téhož data se stalo významným 
přestupním místem pro uživatele MHD zastávka 
„kostel“. Stav zastávky ale neodpovídal jejímu 
novému významu, a  tak jsme začali hledat 
možnosti, jak zpříjemnit cestujícím čekání. 
V  místě původního umístění v  ulici Palackého 
nebylo možné najít vhodné místo pro 
zastřešenou čekárnu, nebo alespoň lavičku. 
Zároveň obyvatelé přilehlých domů vyjadřovali 
svůj nesouhlas se zvýšeným provozem 
na zastávce.
Vhodným řešením se stalo umístění zastávky 
do  prostoru náměstí Republiky, kde travnatá 
plocha okolo pranýře umožnila instalaci 
zastřešené čekárny s  lavičkou. Po  vyřízení 
potřebných povolení mohl být v  uplynulém 
měsíci realizován přesun nevyužívané čekárny 
ze zrušené zastávky v  ulici Riegrova na  nové 
místo. 
Zastávka „kostel“ se tak dočkala nové podoby, 
a  pro uživatele městské hromadné dopravy se 
tak zvýšil komfort cestování.

Jan Sedláček, vedoucí ODP

Nová autobusová zastávka u kostela

Nová třešňovka v Žirči

kontrolní odečty na  všech vodoměrech 
ve  městě. Tím bude umožněno provést 
závěrečné vyúčtování jednotlivým původním 
subjektům k termínu převodu práv a povinností 
na novou, výše uvedenou městskou společnost. 
Pokud vás navštíví odečítač a nebudete doma, 
můžete nahlásit stav vodoměru dle vaší 
uzavřené smlouvy na:
• město Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 138 288, e-mail: kult.jiri@mudk.cz, 
• VAK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.,  

tel.: 499 628 666, e-mail: vakdk@vakdk.cz. 
Umožníte tak včasné finanční vyrovnání. 
Současně budou průběžně upravovány 
a  uzavírány smluvní vztahy mezi novým 
provozovatelem vodovodů a  kanalizací 
a  jednotlivými odběrateli. V  sídle MěVAK 
(náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem 
– dříve VAK) jsou již připravovány smlouvy 
nové. Změna smluv bude prováděna postupně 
po dobu několika následujících měsíců. 
Na  tomto místě je však nutné upozornit, že je 
povinností každého odběratele odebírajícího 
vodu z  veřejné sítě či pouštějícího odpadní 
vody do  městské kanalizace mít uzavřenou 
smlouvu. Tato smlouva ze zákona č. 274/2001 
Sb., o  vodovodech a  kanalizacích musí být 
písemná a musí být uzavřena se všemi vlastníky 
nemovitosti.  

Pokračování článku ze strany 1

MĚSTO 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení funkce
 odborného referenta /referentky 
odboru  rozvoje, investic a majetku 

města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

Platová třída odpovídající druhu práce:  
9. platová třída.
Předpokládaný nástup do pracovního pomě-
ru: 02.01.2013 nebo dle dohody. 
Místo, způsob a  lhůta pro podání přihlášky: 
do 07.12.2012 do 13:30 hod.
Podrobnosti sdělí vedoucí odboru 
RIM Ing.  Radmila Horáček Fiľakovská,  
tel.: 499 318 134 nebo Jaroslava Kirschová, per-
sonální a mzdové oddělení, tel.: 499 318 242.
Další informace včetně potřebných údajů uve-
dených v přihlášce jsou zveřejněny na úřední 
desce webové (www.dvurkralove.cz) i  fyzické 
v průchodu MěÚ na nám. TGM 38.

Město Dvůr Králové nad Labem prodává volné 
bytové jednotky v  majetku města, a  to formou 
obálkové metody. Minimální nabídková cena 
je stanovena podle ceny bytu dle znaleckého 
posudku. Jedná se o  byty v  domech, kde byl 
zahájen prodej bytů stávajícím nájemníkům.
Zájemci o  odkoupení uvedených bytů mohou 
své nabídky doručit do 03.12.2012 do 17:00 hod. 
na  podatelnu MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 
Otevírání obálek proběhne dne 06.12.2012. 
Prodej bytové jednotky podléhá schválení v radě 

města a následně v zastupitelstvu města. Částka 
uhrazená jako kauce bude započtena oproti 
celkové kupní ceně. 
Podrobné podmínky prodeje jsou v jednotlivých 
zveřejněních záměru na úřední desce a na webu 
města Dvůr Králové nad Labem (www.mudk.cz). 
Informace získáte na  odboru rozvoje, investic 
a  majetku města, nám. T. G. Masaryka čp. 35, 
Dvůr Králové nad

 
Labem, Jitka Palachová, tel.: 

499 318 147, e-mail: palachova.jitka@mudk.cz.
Jitka Palachová, odbor RIM

číslo bytu velikost bytu adresa    min. nabídka
1902/42  1 + 1  ul. nábřeží Benešovo    682.516 Kč
1068/11  2 + 1  ul. nábřeží Benešovo    825.330 Kč
511/22  2 + 1  ul. Tylova    656.225 Kč

1988/12  2 + 1  ul. nábřeží Benešovo    636.908 Kč
1988/32  2 + 1  ul. nábřeží Benešovo    620.699 Kč
1989/13  0 + 1  ul. nábřeží Benešovo    257.082 Kč
1989/21  2 + 1  ul. nábřeží Benešovo    613.348 Kč
1985/31  2 + 1  ul. Roháčova    838.894 Kč

PRODEj VOLNýCh bYTů fORMOu ObÁLKOVÉ METODY

Věříme, že tato opatření pochopíte, neboť budou 
ku prospěchu nás, občanů města, a že se situace 
v této oblasti ve městě zklidní. 
Děkujeme vám za trpělivost a vstřícné jednání. 

Mgr. Edita Vaňková, starostka města
Ing. Ivo Hubený, jednatel společnosti MěVAK
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historie domu čp. 57
Stávající bytový dům čp. 57 nahradil starší 
přízemní domek. Secesní dům si nechal postavit 
v roce 1909–1910 MUDr. Arnošt Breth. Devastace 
skvostné fasády byla započata již ve  třicátých 
letech snesením konzoly arkýře. Dovršena pak 
byla v letech šedesátých odstraněním převážné 
části uměleckořemeslné výzdoby fasády. 

Příprava obnovy fasády
Realizované obnově fasády předcházela 
rozsáhlá předprojektová a  projektová 
příprava zadaná Projekčnímu ateliéru 
Miloše Kudrnovského. Stavebně-historický 
průzkum zdokumentoval celkový vývoj domu 
od  doby výstavby po  současnost. Zejména 
historické fotografie byly nepostradatelným 
podkladem pro navazující projekční práce. 
Z  restaurátorského průzkumu pak vycházela 

zvolená barevnost exteriéru objektu a  složení 
omítkových směsí. V  rámci průzkumu bylo 
odebráno několik vzorků původních omítek, 
které byly podrobeny důkladné mikroskopické 
analýze. Pouze tímto způsobem mohly být 
identifikovány jednotlivé vrstvy omítek 
(včetně prachových depozitů) a  nátěrů včetně 
jejich složení. Na  základě těchto podkladů 
bylo rozhodnuto fasádu věrně rehistorizovat 
a  navrátit jí tak zbytečně ztracenou krásu. 
Realizace obnovy
Vlastní realizace byla prováděna kombinací 
restaurátorské a  řemeslné práce. Dodavatelem 
stavby byla firma Lestav, s. r. o., sochařské práce 
provedl ak. soch. Jiří Kašpar. Všem pracovníkům 
je třeba vyjádřit velký obdiv, protože brilantně 
zvládli i  práce, se kterými se v  běžné praxi 
nesetkávají. 

Ing. Miloš Kudrnovský, autorizovaný architekt

jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo...
Fotografie zachycuje tabule skla, které jsou 
opřeny o kontejner na sklo v Máchově ulici. Pokud 
někdo takto zanechá sklo vedle kontejnerů, 
může velice snadno dojít k jeho rozbití. Skleněné 
střepy rozsypané okolo kontejnerů se pak již 
nedají využít a může dojít třeba i ke zranění dětí 
nebo propíchnutí pneumatik aut či kol.

Kam tedy tabulové správně sklo patří?
Lze ho vhazovat do  zelených kontejnerů 
na  barevné sklo (na  zelených kontejnerech je 
speciální vhoz pro sklo tabulové). Tabulové sklo 
je svým složením podobné sklu barevnému, 
se kterým se ve  sklárnách zpracovává, a  proto 
nepatří ani do  bílého kontejneru na  sklo bílé. 
Pokud se do  vhozu u  zeleného kontejneru 
na  sklo kvůli větším rozměrům nevejde, lze ho 
odložit do sběrného dvora. 
Dále jsou vedle kontejneru ještě oděvy. 
Ty lze odložit do  oranžového kontejneru 
na  humanitární pomoc v  Mánesově ulici, 
do sběrného dvora nebo odevzdat při jarních či 
podzimních mobilních svozech odpadů.
upozornění: Odkládání odpadů mimo 
kontejnery je přestupkem dle § 47 písm. h) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném 
znění, za který lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Ve středu 31. října 2012 se konala veřejná schůzka 
k dopravnímu projektu „Na zelenou – Ve Dvoře 
Králové n. L. bezpečně do školy i ze školy“, kde 
projektant Ing.  Zbyněk Sperat, Ph.D.,  představil 
vytvořenou dopravní studii. 
Studie doporučuje vytvoření přechodu pro 
chodce přes Rooseveltovu ulici, instalaci 
zpomalovacího polštáře do  Přemyslovy ulice, 
snížení maximální rychlosti v  blízkosti školy 
na  30 kilometrů v  hodině a  omezení vjezdu 
do  Erbenovy ulice. Pan místostarosta přislíbil 
instalaci květníků k zúžení Přemyslovy ulice ještě 
v tomto kalendářním roce.
Pan projektant nás prostřednictvím prezentace 
též seznámil s  místy, na  která upozorňovali žáci 
ve  svém průzkumu. Fotografie nebezpečných 
míst jsou k dispozici na www.zs-dk.cz. 
Cíle stanovené projektem se podařilo naplnit. 
Žáci za  pomoci rodičů a  pedagogů vytvořili 
školní mapu nebezpečných míst a  školní plán 
mobility a  vzbudili tím zájem širší veřejnosti 
o dopravní situaci v našem městě. Navázali jsme 
užší spolupráci s  DDM Jednička a  městskou 
policií. Podporu projektu vyjádřili i představitelé 
městského úřadu. 

Mgr. Jana Vojtěchová,
koordinátor projektu

Dopravní studie projektu 
„Na zelenou...“

Zleva: montáž ústřední akroterie; detail probíhající modelace štukové výzdoby. Foto: autor článku

Pokračování úvodního článku ze strany 1

REhAbILITACE SECESNí fASÁDY DOMu ČP. 57

Město Dvůr Králové nad Labem poskočilo 
ve  srovnávacím výzkumu Město pro byznys 
z  loňského předposledního 14. místa na letošní 
3. místo. Naše město získalo dobré hodnocení 
např. za  dostupnost pracovní síly, nízkou míru 
korupce a  odbornou kompetenci úředníků. 
Podnikatelsky nejpřívětivějším městem 
Královéhradeckého kraje stala Dobruška, 
na druhém místě skončila Nová Paka. 
„Vzhledem k  předchozím umístěním vzestup 
určitě potěší. Vedení města ale výsledky výzkumu 
nechce přeceňovat. V  budoucnu se chceme 
zaměřit na  oblasti, které byly hodnoceny hůře 
a  které je možné ovlivnit ve  prospěch místních 
obyvatel a  podnikatelů,“ vyjádřil se k  úspěchu 
v průzkumu místostarosta Dušan Kubica. 
Obce se ve  srovnávacím výzkumu Město pro 
byznys hodnotí na  základě padesáti kritérií 
rozdělených do  dvou oblastí: podnikatelské 
prostředí a  přístup veřejné správy. Část otázek 
vychází z  průzkumu přímo mezi podnikateli 
ve městě (bylo jich zapojeno kolem 30).
Detailní hodnocení měst v  Královéhradeckém 
kraji  u  každého z  kritérií si můžete přečíst 
na www.mestoprobyznys.cz.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

MěSTO PRO bYzNYS —
3. MíSTO V KRAjI PRO DVůR 
KRÁLOVÉ NAD LAbEM

Pořizování a  projednávání nového územní-
ho plánu Dvora Králové nad Labem vstoupilo 
do  závěrečné fáze. Územní plán je vystaven 
k  veřejnému nahlédnutí po  dobu 30 dnů, tj. 
od 26.11.2012 do 25.12.2012 u pořizovatele, tj. 
na městském úřadu na náměstí TGM čp. 38, kon-
krétně na odboru výstavby a územního plánová-
ní, místnost č. 351. Ve stejné lhůtě se s ním lze se-
známit v sekci Radnice/aktuálně na webu města.
Veřejné projednání se bude konat 27.12.2012 
ve  Špýcharu muzea. V  uvedené době vystave-
ní, nejpozději však při veřejném projednání, lze 
uplatnit písemné námitky nebo připomínky. 
Podrobnější informace jsou k dispozici na úřed-
ní desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem (fyzické 
i elektronické).

Ing. Martin Rudolf, vedoucí odboru VÚP

Veřejné projednání územního 
plánu 

KONTAKT NA REDAKCI
Své náměty, příspěvky, dotazy či při-
pomínky můžete zasílat na  email:  
noviny@mudk.cz nebo na  adresu:  
NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, 544  17 
Dvůr Králové nad Labem. 
Uzávěrka každého čísla je vždy k  15. dni 
v  měsíci. Další informace jsou v tiráži 
na straně 11.
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Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin zazněla poslední 
salva při podpisu příměří na konci I. světové války. 
Tento den byl později vyhlášen Dnem válečných 
veteránů. K  oslavě tohoto svátku patří symbol 
vlčích máků, které se pravidelně kladou na  hroby 
padlých vojáků v naše městě. Také vás zarazilo, proč 
klademe v listopadu na hroby právě vlčí máky?
Prvním vysvětlením je báseň „Na  flanderských 
polích“, kterou v  květnu 1915 napsal kanadský 
vojenský chirurg John McCrae (1872–1918) 
krátce poté, co se v  belgických Yprách účastnil 
jedné z bitev a ztratil v ní přítele. Právě v květnu 
1915, kdy báseň vznikla, vyrašilo v  okolí Ypres 
nebývalé množství vlčích máků, které se v básni 
vyskytují. Text posléze údajně zahodil, ale jiný 
důstojník rukopis nalezl a  odeslal do  Velké 
Británie, kde byla 8. prosince 1915 otištěna 
v magazínu Punch.
Druhé vysvětlení je sice založeno 
na  botanických zákonitostech, není však 
o  nic méně poetické. Říká se, že na  bojištích 
a na hrobech vždy vyraší pouze vlčí máky, jako 
symbol krve. Vysvětlení je však jednoduché 
– vlčí máky kvetou i  v  době, kdy jiné rostliny 
květy nemají. Půda na  bojištích, ve  které 

byla navíc zvýšená koncentrace vápence 
(z rozbitých budov) zapůsobila jako katalyzátor 
pro vyrašení vlčích máků i  v  době, kdy psal 
báseň kanadský chirurg. 

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Na flaNderských polích

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svojí píseň řvou.
 
My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme
na polích flanderských.
 
Náš boj však zase jiní převezmou.
Do vašich rukou dáme my teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,
že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou
na polích flanderských.

VLČí MÁKY NA hRObECh VÁLEČNýCh OběTí

V  polovině roku 2009 bylo v  rámci projektu 
„Dvůr Králové nad Labem – vzdělávací systém 
eGovernmentu“ na  Městském úřadě ve  Dvoře 
Králové nad Labem vybudováno tzv. eGON 
centrum ORP. V  říjnu letošního roku dostalo 
eGON centrum Dvůr Králové „nový kabát“, 
protože bylo umístěno do  nových moderních 
prostor vedle Technologického centra ORP 
v budově Komenského čp. 795.
Cílem projektu je zefektivnit vzdělávání a rozvoj 
zaměstnanců MěÚ, zaměstnanců příspěvkových 
organizací, zaměstnanců a  členů zastupitelstev 
obcí ve  spádové oblasti ORP Dvůr Králové nad 
Labem. Tato cílová skupina v  dnešní době plní 
úkoly vyplývající z elektronizace veřejné správy – 
tzv. eGovernmentu (eGON).
Realizační tým projektu zajišťuje kvalitní 
prezenční semináře, během kterých jsou 
účastníci seznámeni s  problematikou 
a  nástrahami eGovernmentu. Doposud byly 
realizovány semináře na  téma CzechPOINT, 
základní registry, elektronický podpis, práce 

s  textovým editorem Word 2010 a  tabulkovým 
procesorem Excel 2010, a další.
Lektoři probírané téma prezentují 
prostřednictvím interaktivní tabule. Každý 
účastník semináře pracuje na  svém PC, získané 
dovednosti a znalosti si tak zkouší hned na místě 
a případné nesrovnalosti řeší přímo s lektorem.
Realizace projektu potrvá do  30.04.2013 a  mezi 
plánovanými kurzy je např. problematika 
spisových služeb pro zaměstnance příspěvkových 
organizací města a  členů zastupitelstev obcí 
ve spádové oblasti ORP Dvůr Králové nad Labem 
či práce s  produktem Microsoft Outlook pro 
zaměstnance MěÚ.
Projekt Dvůr Králové nad Labem – vzdělávací systém 
eGovernmentu (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/40.00086) je 
financován z  prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a  zaměstnanost a  ze státního 
rozpočtu ČR.

Ing. Ondřej Samek
vedoucí OI

NOVÁ uČEbNA EGON CENTRA DVůR KRÁLOVÉ NAD LAbEM

EGON centrum v budově bývalé ZŠ Komenského je určeno ke školení úředníků, zaměstnanců příspěvkových organi-
zací města a členů zastupitelstev obcí ve spádové oblasti ORP Dvůr Králové nad Labem Foto: autor článku

Technické služby informují 

V  Technických službách probíhá náročný 
a  proměnlivý podzim, kdy nás zaměstnávají 
práce na  městské zeleni, úklid komunikací 
od  spadaného listí a  snaha dokončit započaté 
opravy všech typů komunikací před nástupem 
zimního počasí. Do  toho jsme již měli pár dní, 
kdy bylo nutné nasadit i  techniku na  úklid 
sněhu. V  našem technickém zázemí se většina 
mechanismů jen přestrojuje z  jednoho 
účelu na  druhý, takže bylo nutné přerušit 
práce na  údržbě městské zeleně a  přestrojit 
mechanismy na  zimní údržbu. Tento fakt 
poněkud komplikuje naši práci a působí časové 
prodlevy, ale snažíme se, aby to na  naši práci 
mělo minimální vliv. 
Na  zimní období jsme připravili operační plán 
zimní údržby, který má za  cíl optimalizovat 
pohyb úklidové techniky po  městě za  účelem 
efektivnějšího odklízení následků klimatických 
změn. Bude zveřejněn na  našich webových 
stránkách a  je k  dispozici i  na  městském úřadě. 
Domníváme se, že je třeba preferovat odklizení 
sněhu pro pěší, aby se snáze dostali k dopravním 
prostředkům. Víc se budete setkávat při úklidu 
chodníků s  technologií vymetání strojními 
košťaty instalovanými na  naší technice. Ruční 
dočištění budeme provádět především 
za  pomoci pracovníků veřejné služby a  veřejně 
prospěšných prací. 
Dovoluji si apelovat také na  občany, aby 
s  nástupem sněhu byli více ukáznění při 
parkování, protože preferováním svých zájmů 
komplikují práci pro blaho všech. 
Přeji všem obyvatelům Dvora Králové hezké 
Vánoce a šťastný nový rok. 

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

zIMNí STADION 
Veřejné bruslení
Sobota 01.12.2012   14:00–15:30 hod. 
Neděle  02.12.2012    14:00–15:30 hod.
Pátek  07.12.2012    19:30–21:00 hod. 
Sobota  08.12.2012   15:30–17:00 hod. 
Neděle  09.12.2012   14:00–15:30 hod. 
Pátek  14.12.2012   19:30–21:00 hod. 
Neděle 16.12.2012   14:00–15:30 hod. 
Sobota  22.12.2012   14:00–15:30 hod. 
Neděle  23.12.2012   14:00–15:30 hod.
Pondělí  24.12.2012   14:00–15:30 hod.
Úterý  25.12.2012   13:30–15:00 hod.
Středa  26.12.2012   13:30–15:00 hod.
Čtvrtek  27.12.2012    13:30–15:00 hod. 
Pátek  28.12.2012   14:00–15:30 hod.
Sobota  29.12.2012   14:00–15:30 hod.
Neděle  30.12.2012   16:30–18:00 hod.
Pondělí  31.12.2012   14:00–15:30 hod.

bruslení s hokejkami
Toto bruslení je pouze pro děti do  10 let 
s  doprovodem osoby starší 18 let na  bruslích.  
Aktuální rozpis bruslení s  hokejkami najdete 
vzhledem k  jeho proměnlivosti na  webu 
technických služeb.
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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

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

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

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

Prodám byt 2+1 v OV, 60 m2 + sklep + půda 
+ dvorek, v  centru města (bezbariérový). 
Cena dohodou. Tel.: 737 844 809.

Prodám byt 1+kk, 29 m2, 1. poschodí 
v klidném domě s dvorkem a kůlnou, 
u ZŠ 5. května. Tel.: 605 849 347. 

Pronajmu byt 1+kk, 29 m2, ve Dvoře Králové, 
cena nájmu dohodou. Tel.: 731 924 644.

Pronajmu byt 1+1 v rodinném domku 
u „Berlinku“ staršímu páru. 
Cena nájmu dohodou. Tel.: 605 849 347.

 

JEDINÁ cestovní agentura v REGIONU, 
kde máte JISTOTU uskutečnění dovolené 

Se zájezdem získáte ZDARMA pojištění proti úpadku pořádající CK

 Garance nejnižší ceny
 Slevy všech CK i u nás 
 Široká nabídka 
 Dlouholeté zkušenosti 
 Dárkové certifikáty 

 Parkování  u  letiště  Praha
od 9 Kč za týden 

 Osobní přístup 
 Kompletní  cestovatelský 

servis  

O VAŠI                            
DOVOLENOU                      
SE POSTARÁME KOMPLETNĚ 

WWW.NETCESTOVKA.CZ

            499 320 004      dvur.kralove@invia.cz   

PRONÁjEM V AREÁLu 
NA SLOVANECh

• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2/rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

fITNESS CLub SLOVANY
POSILOVNA, SAUNA, 

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

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

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

WWW. S LOVAN Y. C Z

R E S TAU R AC E 

u SLuNCE 
D v ůr  K r á l ové na d L a b e m

gastronomickou cestu kolem světa, která začíná 
na Vánoce s tradiční českou kuchyní!

PRODÁM zDěNý bYT 1+1, 40m2 v OV 
po celkové rekonstrukci (prostorná koupelna 
s vanou a WC, plast. okna, plovoucí podlahy, 
nové topení, plyn. kotel, elektřina). Byt se 
nachází ve 2. NP, ul. Spoj. národů. K bytu patří 
komora na chodbě, 2 půdy, sklep. 
Cena: 790 000 Kč. Tel: 775 092 221.

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

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

Naši cestu kolem světa můžete sledovat na 
www.restauraceuslunce.cz.

Ochutnejte s námi pokrmy nejen z Evropy, 
ale i z různých koutů světa. 
Každý týden budete moci ochutnat jak speciality, 
tak i obyčejná národní jídla různých zemí. 
Připraví Vám je náš šéfkuchař, 
který do našeho města zavítal až z Irska. 
Vařil několik let ve známé restauraci Bon Apettite v Malahide, 
která byla oceněna dvěma michelinskými hvězdami. 
A my se teď díky němu můžeme pyšnit tím, že veškeré přílohy, 
včetně všech těstovin, chleba, knedlíků i dezertů,
si vyrábíme sami v naší restauraci! 

Věříme, 
že poctivým přístupem a  úctou k  používaným surovinám, 
dokážeme povznést gastronomii v  našem městě i  regionu 
o kousek výše!
Pavel Červinka
šéfkuchař

Prodám byt 2+1 v ov, 63 m2  ve Dvoře Král. n. 
L., lokalita Strž, dům po celkové revitalizaci. 
Cena 880 000 Kč. Tel.: 605 747 989.
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774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

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

byt 1+0 OV Dvůr Král.,15 m2,centrum,přízemí,sprch.kout,pro 1 os.  220.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,44 m2,nábřeží,zvýš.příz.,původní,okna na JZ  650.000 Kč
byt 1+1 OV Dvůr Král.,55 m2,lok.nábřeží,po rek.,pěkný,vč.kuchyně  699.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,62 m2,pěší zóna,k rek.,pavlač,supr cena  399.000 Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,ihned volný  470.000 Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,34 m2,podkroví,nová okna+topení,Česká čtvrť  460.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,27 m2,zvýš.příz.,po rekonstrukci,sprch.kout  620.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,51 m2,předěl.na 2+1,zděný,část.rek.,zahrada  730.000 Kč 
byt 1+1 OV Kocléřov,52 m2,prostorný,vč.nové kuchyně,dobrý st  350.000 Kč 
byt 1+1 OV Hostinné,37 m2,zvýš.příz.,centr.,cihla,dobrý st.,zahrada  550.000 Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,32 m2,1.p.,zděný,po rekonstrukci,okr.obce  3.800 Kč/měs.
byt 2+1 OV Dvůr Král.,68 m2,centrum,2p.,velký,nutná vnitřní rek.  599.000 Kč 
byt 2+kk OV Dvůr Král.,50 m2okraj obce,výb.stav,vol.od 1.12.  3.500 Kč/mes.+ink.
byt 2+1 OV Dvůr Král.,60 m2,př.na 3+1,výb.st.,pl.okna,pěkný,balkon 990.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,47 m2,Strž,2 p.,nová okna,pův.stav, volné  890.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,nadstandard,kompl.rek.,nutné vidět  1,190.000 Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,60 m2,před.na 3+1,výb.stav,po rek.,balkon  1,190.000 Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,64 m2,nábřeží,zděný,vč.kuchyně,výhodná c.  799.000 Kč 
byt 3+1 OV Úpice,70 m2,nová okna,zvýš.přízemí,balkon,dobrý stav  750.000 Kč 
byt 4+1 OV Dvůr Král.,70 m2,panel+zd.jádro,balkon+lodžie,pl.okna 1,390.000 Kč 
2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení  180.000 Kč 
rod.domek Dvůr Král.,1+1,1139 m2,5.květen,montovaný,zděné z.  850.000 Kč 
rod.dům Dvůr Král.,1+1,2+1,3+1,dvě garáže,439 m2,lok.Slovany  2,099.000 Kč 
rod.dům Komárov,4+1,1459 m2,dobrý stav,nová pergola,volné  1,090.000 Kč
rod.dům V.Vřešťov,4+1,2104 m2,obyt.část+stodola-nová střecha  1,190.000 Kč
rod.dům Dvůr Král.-Sylvárov,4+1,689 m2,u lesa,po kompl.rekonstr.  1,350.000 Kč
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  inf.v RK
st.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,supr místo,výhled,ÚP města,inf. RK  310 Kč/m2 
st.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,stavba CT, zákl.deska  150.000 Kč 
st.pozemek Trutnov-Bojiště,1506 m2,krásné slunné místo,lze stavět  765.000 Kč 
st.pozemek Huntířov,3160 m2,lze stavět,možné rozdělit,supr místo  220 Kč/m2 
st.pozemek Huntířov,563 m2,vč.st.dokument.,lze rozšířit-více inf.RK  350.000 Kč
pozemek Heřmanice-Slotov,2561 m2,louka,trasa DK-JA,i u Kuksu  59.000 Kč 
zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město,hory,el.ano,u lesa  100.000 Kč 
zděná chata Lanžov,1+kk,462 m2,k celoročnímu už.,výb.stav,u lesa  750.000 Kč 
býv.usedl.Ch.Hadiště,centrum,5426 m2,hosp.část,garáž,podnikání 1,650.000 Kč 
usedlost Vidonice,4+kk,11 921 m2,stodola,chlév,zd.kolna+dílna  1,886.000 Kč 
poloroub.chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  790.000 Kč 
garáž Dvůr Králové,lok.za Penny u koupalište,22 m2,výb.stav,el.ano  84.000 Kč
garáž Dvůr Králové,Rokycanova ul.,21 m2,horší stav,ihned volná  76.000 Kč 
garáž Dvůr Králové,Strž, 22 m2,dobrý stav,el.ano,vyklápěcí vrata  75.000 Kč

����������������������������������������

� �� �� �� ��
�� �� �� �� ��

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání technického směru, případně 

středoškolské vzdělání vyvážené praxí
- zkušenosti z  výrobního závodu a  s  řízením velkého 

kolektivu
- anglický nebo německý jazyk na úrovni komunikace

Nabízíme:
- zodpovědnou práci v úspěšné stabilní firmě 
- odpovídající finanční ohodnocení 
- řešení bydlení ve Dvoře Králové nad Labem

Termín nástupu po dohodě.

Další informace na: www.juta.cz 
Písemné přihlášky do 15.12.2012 adresujte na:
personalistku ředitelství společnosti JUTA, Dukelská 417,
544 15 Dvůr Králové nad Labem
Email: spalkova@juta.cz, tel.: 499 314 215 

bližší informace a nabídky: 
Mateřská škola JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem
Email: kralova@juta.cz, tel.: 724 044 726

vypisuje výběrové řízení na pozici 

Mateřská škola juTA 
Dvůr Králové nad Labem

KuChAŘKu NA PŘíLEŽITOSTNOu VýPOMOC 
v době nemoci nebo dovolené

juTA a. s.
Dvůr Králové nad Labem 

VýRObNí ŘEDITEL 
závodu JUTA ve Dvoře Králové nad Labem

hledá

Požadujeme: 
- vyučení v oboru
- praxe v mateřské škole nebo školní jídelně výhodou
- trestní bezúhonnost
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NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V  říjnu 2012 se narodilo 
v našem městě 6 občánků 
– 3 chlapci a 3 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

uzAVŘENÉ SŇATKY
V  měsíci září uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Ondřej Pacák a Dita Koudelková – 06.10.2012
Jan Horáček a Petra Matoušová – 27.10.2012 
Tyto údaje jsou zveřejněny na  základě 
souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Odpovědi na  otázku s  vyplněnou 
kolonkou jméno, příjmení, ulice 
vystřihněte a  vhoďte do  osudí 
v  městském informačním centru 
(MIC) na náměstí T. G. Masaryka. 

Losování výherce proběhne 
v MIC dne 19. prosince 2012.

Kde se nachází tato 
socha a co předsta-
vuje?
Nové kolo soutěže není těžké, 
ale svým způsobem zákeřné. 
Většina z nás kolem této sochy chodí, ale většinou 
jen odhaduje, co představuje. Kdo k ní skutečně 
přijde, slovo pradlena bude jistě to první co 
ho napadne. Tak se také tomuto místu říká – 
u pradleny. Co však skutečně socha představuje 
a kde je umístěna? Kdo bude znát i autora sochy 
a  rok jejího umístění, je skutečným dvorským 
znalcem.
Jen napovím, že autorem sochy je rodák 
z Jaroměře, který umřel ještě před instalací této 
sochy.

ÚMRTí
V  měsíci říjnu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 12 lidí, z  toho bylo 6 dvorských občanů, 
z toho 3 muži a 3 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

      Manželé Hlavatí děkují vedení města, jmenovitě 
p. starostce E. Vaňkové a zastupiteli p. P. Krausovi 
za  blahopřání ke  zlaté svatbě, konané dne 
3.11.2012 v  Obřadní síni Staré radnice. Zároveň 
děkují členům Veteran Car Clubu Dvůr Králové 
nad Labem za „spanilou jízdu“ městem.

   Rádi bychom touto cestou poděkovali Janu 
Rybovi a  Andreje Baierové za  uspořádání akce 
„Rozloučení s  podzimní fotbalovou sezónou“ 
formou bowlingového klání pro fotbalisty mladší 
a starší přípravky našeho města. 

za děti a jejich rodiče David Šikal

PODěKOVÁNí

jubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v říjnu 13 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 
5 manželských párů stříbrnou svatbu, 6 párů 
zlatou svatbu a 2 páry diamantovou svatbu.

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

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

VÁNOČNí KNIhA; BRIO 2012
Rozsáhlý ilustrovaný „špalíček“ nejkrásnějších próz 
s  tematikou Vánoc a  zimního času od  slavných 
světových autorů jako jsou bratři Grimmové, 
H. Ch. Andersen, A. S. Puškin, L. N. Tolstoj, M. 
A. Bulgakov, O. Henry, J. London, A. Daudet, K. 
Čapek aj. Zatímco povídky promlouvají hlavně 
k dospělým, dětem jsou určeny vánoční pohádky. 
Nechybí Paní zima bratří Grimmů, ruská lidová 
pohádka Mrazík či Děvčátko se sirkami Hanse 
Christiana Andersena. Vánoční kniha obsahuje 
ještě celou řadu dalších příběhů, které se nejlépe 
čtou, když za okny sněží a v pokoji voní purpura… 
Vzhledem ke  své obsáhlosti a  velkolepé 
kompozici nemá kniha obdoby, obsahuje několik 
stovek výpravných ilustrací Jindry Čapka, Zuzany 
Bočkayové-Brunckové a  Jitky Němečkové, kteří 
vytvořili překrásné výtvarné dílo oslavující poezii 
Vánoc.

Roční poplatky:
Děti do 15 let 50 Kč
Dospělý čtenář 130 Kč
Rodinný průkaz 160 Kč
Matky na MD, studenti, 
důchodci, ZTP 80Kč
Důchodci nad 70 let zdarma

NOVÉ KNIhY V KNIhOVNě

Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) 
hledá dobrovolného pracovníka, který 
bude zajišťovat gratulace občanům k  jejich 
životnímu jubileu. Podmínkou je ochota řídit 
vlastní automobil a slušné vystupování.

Bližší informace zájemcům sdělí předsedkyně 
KPOZ Lenka Štípková (telefon 499  318  255) 
nebo se osobně dostavte na  městský úřad 
ve  Dvoře Králové nad Labem, odbor VVS, 
kancelář cestovních dokladů. 

SETKÁNí býVALýCh juTAŘů
Radost a  nadšení. To vystihuje atmosféru 
příjemného setkání bývalých jutařů, které 
generální ředitel Ing.  Hlavatý pozval 
na prohlídku dalšího nového provozu ve Dvoře 
Králové n. L. Sešlo se jich 60 a  v  odpolední 
besedě s  ním zavzpomínali a  probrali nejen 
firemní záležitosti, ale i politiku a události, které 
současnost ovlivňují.

Věra Špalkové, personalistka

Minulá soutěž
Na  fotografii byl pomocný sádrový odlitek 
fragmentu původní štukatérské výzdoby secesní 
fasády domu čp. 72 v Revoluční ulici. Generální 
oprava průčelí tohoto domu byla provedena 
v letech 2005 a 2006, štukatérské práce provedl 
Jan Vavřena.
Sádrový odlitek je umístěn na zdi před zasedací 
místností paní starostky v  budově městského 
úřadu čp. 38 na náměstí TGM. 
Pokud víte o historii tohoto domu více, budeme 
rádi za vaše informace.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka
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Svazek obcí Královská věnná města pořádal v úterý 
13. listopadu v  královéhradeckém Adalbertinu 
soutěž o  titul Královna královských věnných měst. 
Každé z devíti věnných měst mohlo nominovat jen 
jednu soutěžící. 
Porota složená ze starostů a  místostarostů 
jednotlivých měst přisoudila toto hrdé postavení 
královny Tereze Lagutinové ze Dvora Králové 
nad Labem, která studuje na univerzitě v Liberci. 
„Volba nebyla jednoduchá, při vyrovnanosti 
soutěžících rozhodla po  dohodě porotců 
o  vítězce váha hodnocení předsedy poroty“, 
uvedl starosta Mělníka a předseda poroty Ctirad 
Mikeš. 
Během soutěžního večera každá dívka představila 
své město, přidala i  zajímavou perličku z  jeho 
historie či současnosti, ukázala svůj um či vtip 
ve  volné disciplíně a  ve  společné choreografii 
předvedla ukázku dobových tanců i  módní 
přehlídku historických společenských šatů. 
Královnu Terezu čeká nyní rok plný cestování 
a  zážitků v  královských věnných městech. 
Od každého z nich totiž jako odměnu za vítězství 
v soutěži dostala pozvání k návštěvě, samozřejmě 
s  ubytováním a  vstupenkami na  atraktivní 
kulturní akci. Milou příchuť měl soutěžní 
večer i  pro soutěžící za  Vysoké Mýto Jaroslavu 
Jeníkovou, která získala nejpočetnější podporu 
v internetovém hlasování veřejnosti probíhajícím 
ještě před soutěží.

Ing. Veronika Svobodová, 
členka výkonného výboru Královských věnných měst

KRÁLOVNOu VěNNýCh MěST SE STALA TEREzA 
LAGuTINOVÁ zE DVORA KRÁLOVÉ, GRATuLujEME!

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE – 
trh lidových řemesel
Stalo se již tradicí, že Hankův dům pořádá 
každoročně vánoční trh lidových řemesel. A  tak 
ani letos nebudete ochuzeni o  pestrou podívanou 
spojenou s  nákupem vánočních dárků a  dekorací 
pro potěšení. Přijďte se podívat v pátek 14. prosince 
od 10:00 do 17:00 hod. do Hankova domu a potěšte 
sebe i své blízké.
Lidoví řemeslníci budou předvádět řezbářské 
práce, pletení košíků, výrobu figurek 
z kukuřičného šustí, foukání skleněných figurek 
a  vánočních ozdob a  další. Nakoupit můžete 
ze širokého sortimentu keramiky, vánočních 
květinových vazeb a dekorací, šperků, podmalby 
na  skle, batiky a  ručně malovaného textilu, 
dřevěných hraček atd. Nebudou chybět ani 
opečené klobásy, teplá medovina, svařáček...
V  doprovodném programu vystoupí folklorní 
soubor Barunka z  České Skalice s  hrou o  Svaté 
Barboře a vánočními koledami. Na své si přijdou 
i malé děti – Boučkovo divadlo Jaroměř přijede 
s premiérou pohádky Sněhová královna a Divadlo 
Úsměv Praha zahraje pohádku O  cukrářce 
Barborce. Dále vystoupí pěvecký sbor CARPE 
DIEM ZUŠ R. A. Dvorského a souboru MUSICA PER 
LEGNI ze ZUŠ F. A. Šporka z Jaroměře.

Zuzana Čermáková, ředitelka Hankova domu

Tereza Lagutinová - královna královských věnných 
měst 2012

Město s novou vánoční výzdobou

V  průběhu měsíce října byl spuštěn nový web 
kina Svět a v polovině listopadu s ním související 
a našemu kinu chybějící rezervační systém. 
Zájemce o  vstupenku si u  vybraného filmu 
na  webu kina Svět kliknutím zarezervuje 
konkrétní sedadlo v sále. Rezervační systém mu 
vygeneruje kód, který si divák buď vytiskne, 
napíše na  papír nebo chytrým telefonem uloží 
příslušný QR kód. S  ním přijde k  pokladně 
v budově kina Svět. Po předložení tohoto kódu 
mu bude vstupenka na daný film prodána.
Filmy si vybírejte a lístky rezervujte na stránkách 
www.kino-svet.cz. Systém je v  testovacím 
režimu, proto prosíme o shovívavost v případě 
vzniklých problémů. 

Zuzana Čermáková, ředitelka Hankova domu

Rezervujte si lístky do kina Svět 
na webu

Již tradičně se od  3. do  6. ledna 2013 vydají 
do  ulic koledníci s  přáním „pokoje celému 
domu“ a za zpívání koled i s prosbou o pomoc 
potřebným lidem. Tříkrálová sbírka je jedna 
z největších dobrovolnických akcí české katolické 
charity, a to od roku 2001. Celostátní výnos sbírky 
v roce 2012 činil přes 74 mil. korun, které putovaly 
jak na  projekty oblastních a  farních charit, 
diecézních charit, tak i na humanitární pomoc.  
Pokud máte zájem se jako dobrovolník aktivně 
účastnit sbírky, nebo naopak chcete, aby vás 
navštívili Tři králové, zkontaktujte nás na  tel.: 
734  435  102, 491  616  381, nebo přes e-mail: 
farni.charitadk@seznam.cz.

Kateřina Hojná, farní charita Dvůr Králové   

Tříkrálová sbírka

Nově zrekonstruované náměstí T. G. Masaryka 
ve  vánočním čase netradičně oživí i  18 menších 
stromků. O  jejich výzdobu se postarají základní 
a  mateřské školy našeho města. Nově osvětlen 
bude i  vánoční strom. Nově doplněna bude i 
vánoční výzdoba a osvětlení stromku na náměstí 
TGM, přilehlých ulic a na stromku na Hankově 
náměstí. Přijďte si vychutnat předvánoční 
atmosféru už v  neděli 2. prosince na  slavnostní 
rozsvícení vánočního stromku.

Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

Oblastní charita Červený Kostelec 
středisko Domov sv. Josefa, první a stále jediné 

zařízení v ČR  
pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou  

Vás srdečně zve  
 7. prosince 2012  

do svého areálu v Žirči  
u Dvora Králové 

na  

adventní odpoledne 

od 14. hodiny 
 /dílničky pro děti, živá hudba, dárky,  

medovina a klobásky/ 
 a  

benefiční koncert  

 Ireny Budweiserové  
dříve zpěvačky Spirituál Kvintetu 

kostel sv. Anny v 18:00 hodin  
Vstupné 150 Kč;  studenti, důchodci, ZTP 100 Kč 

 
PŘIJĎTE SE ADVENTNĚ NALADIT!!!! 

Ve  čtvrtek 20.12.2012 se od  15 hodin 
uskuteční v  prostorách Domova důchodců 
Dvůr Králové nad Labem v Roháčově ulici 
vánoční koncert. Vystoupí zde soubor Musici 
Gaudentes ze ZUŠ Jana Hanuše z Prahy. 
Soubor je složen z  příčných fléten, které 
doprovází violoncella, baskytara, klávesové 
a  bicí nástroje. Na  programu jsou skladby 
od  známých hudebních skladatelů Bedřicha 
Smetany, Antonína Dvořáka, Franze 
Schuberta a  dalších. Chybět nebudou ani 
vánoční písně.
Součástí koncertu se stane i  výstava obrazů 
od  Radima Ranovice Nováka, současného 
malíře, který kombinuje olejomalbu 
s  různými technikami. Obrazy dotvořuje 
pískem, kamínky, včelím voskem a  různými 
modelovacími hmotami.
Přijďte si s  námi užít krásnou předvánoční 
atmosféru. Srdečně zveme všechny 
milovníky hudby a  výtvarného umění. 
Vstupné je dobrovolné. Záštitu nad celou akcí 
převzala starostka města Mgr. Edita Vaňková 
a  poslankyně sněmovny Ing.  Vladimíra 
Lesenská.

Mgr. Linda Mocová, sociální pracovnice

Vánoční koncert v Domově 
důchodců

Také v  našem dětském zařízení začíná pomalu 
adventní čas a  Ježíšek již vyhlíží dárečky, aby 
splnil dětská přání. Vzpomeňte si, prosím, 
na  děti, které nebudou o  Vánocích s  rodinou. 
V současné době máme v našem zařízení 19 dětí: 
šest chlapců ve věku 5–7 let, čtyři mladíky od 9 
do 15 let, čtyři princezny od 2 do 5 let a pět slečen 
ve věku 9–16 let. 

Jako každým rokem budeme mít pro ně umístěn 
Stromeček splněných přání v čekárně chirurgické 
ambulance na  náměstí Rašínově 1011. Pro 
předání dárečků volejte: 725 130 598.
Přejeme Vám krásný pohodový adventní čas 
a Vánoce plné lásky a rodinného štěstí.

V. Zilvarová
Dětská ozdravovna Království

STROMEČEK SPLNěNýCh PŘÁNí PRO DěTI z OzDRAVOVNY 
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V říjnu 2012 se opět naplno rozběhly práce v ke-
ramické dílně Základní školy Schulzovy sady. 
V nových prostorách jsme otevřeli dílnu vyba-
venou pecemi, hrnčířským kruhem a vším po-
třebným vybavením pro výrobu hodnotných 
keramických výrobků. O  využití dílny školáky 
i veřejností vypovídá spotřeba hlíny, která byla 
jen za měsíc říjen 150 kg. 
Spokojeny jsou nejen děti, ale i  jejich rodiče 
a  prarodiče, kteří v  podobě dětských výrobků 
získají trvalou památku na své potomky.

Mgr. Jana Vepřeková

CMYK STRÁNKA

V  sobotu 10. listopadu odpoledne se uskutečnil 
již 22. ročník STÍNADEL, skautské hry na  motiv  
známé knižní trilogie J. Foglara. Letošního ročníku 
se zúčastnilo skoro 300 soutěžících ze skautských 
oddílů celé naší republiky. Nechyběly oddíly z Jičína, 
Luže, Prahy, Liberce, Čáslavi, Litomyšle a další. 
Soutěžící se rozdělili na  dvě stejné skupiny – 
Mažňákovce a Losnovce. Tyto dvě skupiny svedly 
pětihodinový boj na  náměstí a  v  přilehlých 
ulicích o to, kdo získá více ulic, životy soutěžících 
soupeřovy skupiny, vlajku soupeřovy skupiny, 
plán Tleskačova létajícího kola apod. V ulicích se 
zjevoval i  Širokko a  Jan Tleskač na  létacím kole. 
Celá hra vyvrcholila v  parku, kde byly spočítány 
všechny body a následně na Velké Vontské radě 
byl zvolen Velkým Vontem Štěpán Mažňák, který 
díky svým přívržencům získal ze všech soutěží 
nejvíce bodů. Děkujeme početné skupině asi 40 
organizátorů, kteří museli věnovat nemalé úsilí 
pro zdárný průběh celé hry.

Zveme všechny rodiče, příbuzné, 
příznivce skautingu na 

VÁNOČNí SKAuTSKOu 
bESíDKu 

v neděli 9. prosince 2012 od 14 h 

  v aule královedvorského gymnázia. 

Zveme také (školáky i předškoláky) na 

SKAuTSKOu VÁNOČNí DíLNu 
konanou 

v sobotu 15.12.2012 od 14 h
ve skautské vile 

na rohu ulic  Kotkova a Pl. Švece na „Nebíčku“.
 

Děti si budou moci odnést drobné výrobky 
a  zahrát si hry. Vánoční občerstvení bude 
zajištěno.

Martin Stránský

zPRÁVY z MATEŘSKÉ šKOLY DRTINOVA
Pod oficiálním názvem organizace Mateřská škola, 
Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1 444 se skrývá 
každodenní provoz na  našich pěti odloučených 
pracovištích. 
Řídícími strategiemi a  vzájemnou spoluprací 
se snažíme, aby kvalita poskytovaných služeb 
na  jednotlivých pracovištích byla srovnatelná, 
ale zároveň vycházela ze specifik jednotlivých 
MŠ, která jsou dána např. již historicky nebo 
možnostmi pracovišť. Všechny nás však spojuje 
každodenní úsilí o  kvalitní spolupráci s  rodinou 
dítěte. 
Na  podporu vzájemných vztahů tak pravidelně 
2x za pololetí školního roku zařazujeme společná 
setkání rodičů a dětí na programu mateřské školy. 
Rodiče tak mají možnost vidět děti při spolupráci 
s  učitelkou i  v  kolektivu kamarádů. Stávají 
se aktivními účastníky programu a  mnohdy 
pomáhají i  s  jeho organizací paním učitelkám. 
Bývá navázán užší kontakt mezi školkou a rodinou 
a to je dobrý základ pro další společnou cestu.
Na  podzim se tak v  MŠ Drtinova uskutečnilo 
v  jedné třídě „Sólo pro brambory“, ve  druhé 
třídě „Jablíčkové odpoledne“. V  MŠ Dvořákova 
proběhla „Klobouková soutěž“.
V MŠ Roháčova se děti s rodiči pobavily na námět 
„Princeznička na  bále“. V  MŠ Lipnice se konalo 
“Loučení s  podzimem“ a  v  MŠ Žireč „Dýňové 
odpoledne“. V  současné době již žijeme všichni 
přípravami na setkání v době adventu.
Život v mateřských školách je veselý, pestrý a plný 
zajímavých akcí díky pracovitým a  obětavým 
učitelkám, školnicím a kuchařkám.

O  naší činnosti přinášíme pravidelně zprávy 
na www.materskeskolky.cz na pracovištích je také 
učitelkami zpracováván školní časopis.

Havelková Věra, , ředitelka MŠ

Evropský den jazyků na Gymná-
ziu Dvůr Králové nad Labem
Dne 26. září se slavil  Evropský den jazyků a oslavili 
ho i  studenti gymnázia, a to přímo dvakrát: jednou 
vystoupením pro své spolužáky a 7. listopadu i pro 
své rodiče. 
Studenti vytvořili pásmo 20 scének, ve  kterých 
vystřídali češtinu, angličtinu, ruštinu, němčinu, 
francouzštinu, latinu  a  též  jazyk pohybový  či 
jazyk matematický, ten je obzvlášť  specifický 
a srozumitelný jen vyvoleným. 
Kdo se nechtěl jenom smát, mohl tajit dech při 
nádherném pěveckém výkonu Šárky Hulíkové. 
Na závěr jsme slyšeli „Yellow submarine“, vlastně 
„Gelbes U-Boot“, i když spíše to byla подлодка a  
není vyloučené, že to byla jenom ponorka.
Mé poděkování patří nejen účinkujícím, ale také  
Martinu Kozákovi za  technické zázemí a  všem, 
kteří nás přišli začátkem listopadu podpořit. 

Mgr. Lada Marousková
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

V  rámci týdne se strašidýlky jsme jako tradičně 
využili plodů podzimu a  děti si s  rodiči vydlabaly 
strašidlácké dýně, které jsme využili nejen k výzdobě 
školky, ale i jako nezbytné rekvizity pro náš „Večer se 
strašidýlky“.
Děti s  rodiči přišly v  poslední říjnový večer 
do  školky, aby se v  přestrojení za  strašidla 
společně vydaly na  stezku plnou dobrodružství 
a  překvapení. Místo zápisného jsme dětem 
připnuly svítící náramek a vyslaly je po světýlkové 
cestě, která je dovedla na  tajné místo, kde 
na  ně čekal poklad střežený velkým bubákem. 
Na zpáteční cestě se na zahradě školky skrývala 
bonbónková strašidýlka, která si děti musely 
potmě najít. Před bubákem se nakonec 
všechny děti sešly v  bezpečí školky, aby si 
o  zážitcích popovídaly nad hrníčkem dobrého 
čaje s  cukrovím. Všichni jsme si celý večer užili 
a  odměnou za  náročnou přípravu nám byly 
rozzářené oči dětí a spokojenost rodičů.

L. Kovářová, učitelka MŠ Verdek

Večer se strašidýlky v mateřské 
škole Verdek

O  tom, že třída vyzdobená vlastními silami je 
ta nejhezčí, ví své žáci III. třídy (3.–5. ročníku) 
Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové 
nad Labem. Sami si totiž navrhli a vytvořili tapety 
do  své třídy. Jednotlivci, kteří si troufli na  velké 
dílo, ozdobili stěny ve  stylu graffiti, kolektivní 
prací je tapeta s motivem africké přírody.

Celé dílo bylo vytvořeno během čtrnácti dnů 
v  hodinách pracovního vyučování. Žáci ke  své 
práci přistoupili velmi zodpovědně a s nadšením. 
Výsledkem je překrásná výzdoba třídy, v níž jde 
učení téměř samo.

Kateřina Píšová
 třídní učitelka

ŽÁCI SI VYRObILI VLASTNí TAPETY DO TŘíDY

Keramika v zš Schulzovy sady

Podzimní prázdniny v jedničce
Již ve  středu 24. října vyrazilo na  třídenní 
potáborové setkání skoro 20 dětí. Výletníci 
tentokrát zamířili do Nového Města nad Metují,  
kde si užily pátrací hru, prohlídku muzea 
a  výšlap okolím na  zříceninu hradu Výrova 
a  Klopotovským údolím. Chybět nemohly hry 
a soutěže, nebo návštěva cukrárny. 
Další velká skupina dětí dorazila i  s  dýněmi 
o  den později přímo do  Jedničky. Na  tradiční 
přespávací akci Ať žijí duchové spojenou 
s  dlabáním dýní, výrobou halloweenských 
dekorací i stezkou odvahy přišlo 26 dětí a nikdo 
nelitoval. Dvoudenní pobyt v  Jedničce jsme 
si zpestřili také hrami na  Xboxu, strašidelnými 
pohádkami a návštěvou zoo. 
V  pátek 26. října vyjela skupina dětí a  rodičů 
na  výlet do  města stavebnic a  papírových 
modelů. V  Polici nad Metují navštívili muzeum 
Merkuru a  letos nově otevřené Muzeum 
papírových modelů. Zde všechny nadchla 
především stavba Ocelového města, jehož 
dokončení autor plánuje až na  rok 2016. Děti 
ocenily, že si samy mohou vystřihnout a  slepit 
letadlo či domeček, které zde dostaly zdarma.

Mgr. Iveta Hanušová 
ředitelka DDM Jednička

SKAuTSKÉ STŘEDISKO hLÁSí: 
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ŽuPNíhO DESETIbOjE SE 
zÚČASTNILO 130 zÁVODNíKů

V  sobotu 10. listopadu se konal v  královédvorské 
sokolovně Přebor župy Podkrkonošské v desetiboji, 
kterého se zúčastnilo 128 závodníků ze šesti 
sokolských jednot. Jedná se o  nejvyšší účast 
v historii desetiboje. V barvách Sokola Dvůr Králové 
závodilo 61 závodníků od 4 do13 let.
Závodníci musí v desetiboji prokázat sílu, rychlost 
i obratnost ve skocích přes švihladlo, šplhu, skoku 
z  místa, člunkovém běhu, překážkové dráze, 
shybech, motorickém testu s tyčkou, hodu na cíl 
a zvedání nohou a hodu plným míčem.
Děti podávaly výborné výkony. Skoro dvacet 
závodníků předvedlo 15 shybů, nejdelší skok 
z místa předvedla J. Holubcová ze Dvora Králové 
výkonem 208 cm, dorostenka A. Zákravská 
z  Náchoda naskákala snožmo přes švihadlo 96 
skoků za půl minuty.
Sokol Dvůr Králové se může pyšnit tím, že pro 
letošní rok má v desetiboji 7 župních přeborníků, 
6 závodníků vybojovalo stříbro a  4 závodníci 
získali bronz.
Desetiboj se vydařil. Děkujeme městu Dvůr 
Králové za poskytnutí upomínkových předmětů 
jako odměny pro závodníky.

Mgr. Pavlína Špatenková

PŘEbOR ČOS VE SKOCíCh NA TRAMPOLíNě VE DVOŘE KRÁLOVÉ 

Synchronní dvojice patří na trampolínách mezi divácky nejzajímavější Foto:  Josef Jiráček

Závod se konal 13. října ve  sportovní hale 
královédvorské SŠIS a  zúčastnilo se ho 61 
závodníků z  šesti oddílů. Letošního závodu se 
mohly zúčastnit i  oddíly ČSTV, a  tak do  Dvora 
přijeli ti nejlepší závodníci.
Skákalo se ve  čtyřech kategoriích žactva 
a  dvou kategoriích dospělých, v  jednotlivcích 
i  synchronních dvojicích. V  nejmladší věkové 
kategorii děvčat ročníku 2001–2004 se do  finále 
probojovala na  osmém místě A. Zapletalová. 
Ta ještě ve finálové sestavě své umístění zlepšila 
a obsadila 7. místo. Další naše závodnice se umístily 
v  nejvíce obsazené kategorii (29 startujících) 
takto: M. Seidenglancová 13., A. Hulíková 14., A. 
Vodehnalová 16., B. Vosáhlová 17., A. Trníková 
21., M. Hrnčířová 22. místo. Velkou smůlu měla 
Andrea Trníková, když při její sestavě selhalo 
zařízení měřící výšku skoků a musela po skončení 
kategorie svoji volnou sestavu opakovat. Ta se jí 

však nepovedla, a ztratila tak dost bodů. 
Ve  stejné věkové kategorii žáků se do  finále 
probojovali J. Drtina na  3. místě a  A. Svoboda 
na  5. místě. J. Drtina svoji 3. pozici udržel, A. 
Svoboda klesl na  8. místo. Další náš závodník 
N. Steiner obsadil 9. místo. Ve starších žákyních 
obsadila A. Nováková 8. a  B. Fišerová 9. místo, 
v žácích T. Větvička 5. místo.  
V  synchronních dvojicích zaskákala výborně 
dvojice Trníková-Vosáhlová a obsadila 3. místo. 
Také dvojice Svoboda-Drtina zaskákala 
dobře a  obsadila 2. místo. Dvojice děvčat 
Nováková-Seidenglancová ztratila hodně 
na synchronnosti a obsadila 4. místo.
Závod se vydařil a poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na  jeho přípravě a  průběhu. Dále 
děkuji městu, panu místostarostovi Kubicovi 
a sponzorům, kteří věnovali ceny pro závodníky.

Jaromír Bek

Dvorští diabetici nezahálí
Cukrovkou onemocní mnoho z nás, ale je potřeba 
o své nemoci vědět více a vzdělávat se. V letošním 
roce jsme se opět vydali do  Deštné v  Orlických 
horách. Zúčastnilo se nás celkem 30 diabetiků 
s lékařkou, vedoucí skupiny a zdravotní sestrou.
Bylo krásné počasí a  vycházky, turistika 
a  výlety se vydařily, pohybová aktivita nám 
pomáhala udržet kondici. Nechyběly ani hole 
a nácvik chůze s nimi. Každé ráno jsme plavali 
po skupinách v krytém bazénu přímo v chatě. 
Rozcvička při ranním sluníčku rozjasnila naše 
tváře.
Rekondiční pobyt je hlavně o edukaci diabetiků. 
Přednášky paní doktorky byly velmi poučné 
a  zajímavé, procvičení paměti a  zručnosti při 
cvičení také zvýšily kvalitu dalšího vzdělávání. 
Hlavní součastí výuky diabetků byl program 
konverzační mapy. Edukační sestra nás opět 
podrobně vyzkoušela ze znalostí komplikací při 
diabetu. 
Taneční večery pořádané majitelem chaty 
byly veselé a  velmi prospěšné k  pohybové 
aktivitě. Tancovali všichni. Závěrečný večer 
končil ohodnocením s  odměnami a  dárkovým 
večerem, který nikdy nesmí chybět.
Týden na  horách byl pro celou skupinu velmi 
prospěšný a  věříme, že se k  nám přidá více 
nových diabetiků a  budou se s  námi nejen 
bavit, ale i vzdělávat. Každý měsíc jsme plavali 
v  bazénech v  Jilemnici, Jičíně, Hradci Králové 
a  v  Liberci. Cesta byla vždy spojena s  malým 
výletem.
Děkuji všem sponzorům a  celé skupině 
diabetiků za vzorné plnění úkolů.

Jaroslava Malá

V Lipnici pravidelně cvičí rodiče a děti, předškolní 
děti, žactvo a  ženy všech věkových kategorií. 
Kromě běžných cvičebních hodin pořádají 
cvičitelky s dětmi výlety po okolí.
Žáci a žákyně se zúčastňují orientační soutěže 
„Medvědí stezkou“, v letošním roce se 10 našich 
závodníků v  různých věkových kategoriích 
probojovalo do republikového kola. Naše ženy 
také cvičily na  všesokolském sletu v  Praze. 
Mezi ženami jsou rovněž velmi oblíbené výlety 
na  kolech. Jezdí se celé léto, tak jak to počasí 
dovolí. 
Pro veřejnost jsme letos uspořádali pochod 
za písničkou okolo Lipnice, dětský den a turnaj 
v nohejbale. Za tuto podporu všech děkujeme. 
Tyto akce jsou mezi veřejností velmi oblíbené. 
Dále jsme pro děti připravili dětský karneval 
na  ledě a  večerní putování se skřítkem 
Podzimníčkem. Pokud je příznivé počasí, 
udržujeme pro veřejnost přírodní ledovou 
plochu. 
To vše pro sportovní vyžití obyvatel okrajové 
části Dvora Králové n. L. zajišťuje dobrovolně 
a  nezištně 7 cvičitelek a  1 cvičitel za  pomoci 
ostatních členů výboru TJ. Ovšem bez finanční 
pomoci města a místních podnikatelů by se ani 
tato dobrovolná činnost nedala uskutečňovat. 
Tímto děkujeme za pochopení a podporu. 
Zveme mezi nás další zájemce o cvičení, hlavně 
předškolní děti, žáky a  žákyně. Nabízíme 
všestranné sportovní vyžití pod vedením 
zkušených cvičitelek. 

Marie Hetflejšová

V kulečníkové herně SKK Dvůr Králové nad Labem 
proběhlo otevřené mistrovství ČR ve  volné hře 
za  účasti 8 hráčů. Soutěž probíhala ve  dvou 
skupinách o 4 hráčích, z každé skupiny postupovali 
2 do semifinále. 
Nejlepšího výkonu ve skupinách dosáh Hurdálek 
z oddílu LOKO Trutnov, který zahrál partii na jeden 
náběh, t. j. sérii 300 karambolů. Do  semifinále 
v  neděli však postoupili z  A  skupiny M. Bláha 
z BPOP Třebíč a  J. Kopl ze Žarošic. Ze skupiny B 
to byl J. Frieda a Z. Horáček z domácího oddílu. 
Semifinálová utkání proběhla jednoznačně pro 
vítěze skupin Friedu a  Bláhu, kteří oba shodně 
sehráli partie na  jeden náběh tj. 400 serii (hrálo 
se do 400 kar.). O  třetí místo se tedy utkali Kopl 
s Horáčkem. Partii do 400 kar. nakonec po těsném 
boji vyhrál a  3. místo získal J. Kopl poměrem 
400:380. Ve  finále na  první náběh udělal Bláha 
1 karambol, Frieda kontroval 238 karamboly. 
Druhým náběhem ale Bláha dohrál partii serií 
399 karambolů, vyrovnávacím náběhem Frieda  
zahrál 162 karambolů a bylo vyrovnáno. O vítězi 
musel rozhodnout tzv. rozstřel (hra do  40 kar.). 
Ten vyhrál Frieda, když Bláha udělal jen 3 kar. 
a Friedovi stačily 4 kar. k vítězství. Blahopřejeme!

Křížek Miloslav

Mistrovství ČR v kulečníku 
ve Dvoře Králové nad Labem

Rok 2012 v Tj SOKOL Lipnice
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Město Dvůr Králové nad Labem se umístilo ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys 
na 3. místě. Na fotografii jsou zástupci 3 podnikatelsky nejpřívětivějších měst v Králové-
hradeckém kraji: Nové Paky, Dobrušky a Dvora Králové nad Labem (Mgr. Dušan Kubica).

Betlémy mohou mít několik podob. Betlémy pohledem dětí ze ZUŠ R. A. Dvorského jsou 
velmi netradiční a stojí za zhlédnutí. Výstava BETLÉMY TROCHU JINAK bude od 6. pro-
since umístěna v galerii ZUŠ na náměstí TGM (více v příloze KdeCo). Foto: K. Sekyrková

V Domově pro seniory v Roháčově ulici probíhala v rámci víkendu s canisterapií praktická 
část školení. Pejsky i jejich pány čekala simulace návštěvy u člověka s postižením, reakce 
na invalidní vozík, způsob přijímání pamlsku a chování psa ve skupince osob. Víkend po-
řádalo občanské sdružení Podané ruce, o. s. – Psí pac z Podkrkonoší.  Foto: D. Hoblová

V sobotu 10. listopadu odpoledne se začali scházet první účastníci STÍNADEL 2012, kte-
ří hře přizpůsobili i  styl oblečení. Akci pořádalo skautské středisko Dvůr Králové n.L.  
- více informací na. str. 10.  Foto: M. Stránský

V královéhradeckém Adalbertinu byla v úterý 13. listopadu zvolena královna věnných 
měst. Každé z  devíti věnných měst reprezentovala jedna soutěžící. Výsledky čtěte 
na str. 9.  Foto: archiv Královská věnná města

Ve sportovní hale ve Strži se konal 15.-18.11. již 20. ročník republikového turnaje ve stol-
ním tenise pro mentálně postižené sportovce v rámci Speciální olympiády. Zástupce 
účastníků a pořadatelů přivítalo v konšelské síni Staré radnice vedení města.  Foto: K.S.

Tradičnímu Večeru s duchy pořádaného ZŠ Schulzovy sady letos nepřálo počasí. Předpo-
slední říjnový večer se oblékl do deštivého kabátu. To však neodradilo řadu rodičů s dětmi, 
kteří i přes nepřízeň počasí na strašidelnou stezku vyrazili a úkoly duchů a strašidel plnili 
s velkou chutí.  Foto: P. Špatenková

Kladením máků na hroby válečných hrdinů na dvorském hřbitově připomněla sta-
rostka města Mgr.  Edita Vaňková Den válečných veteránů. Proč se na  hroby váleč-
ných obětí kladou 11. listopadu právě máky, si přečtěte na str. 5. Foto: K. Sekyrková


