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hlavní budova muzea má na zimu nový kabát

Úřední hodiny o Vánocích
Po dobu vánočních prázdnin bude městský 
úřad otevřen pro veřejnost stejně jako po celý 
rok kromě vánočních svátků a  31.12.2013, 
kdy bude uzavřen.
Úřední hodiny pro veřejnost:
po, st: 08–17:00 hod. a  út, čt, pá: 08–11:30 
hod.
Mimo tyto hodiny vám budou pracovníci 
úřadu k dispozici jen po předchozí domluvě.
Na pokladně vás obslouží v tuto dobu:
po, st:  07:30–16:30 hod., 
út, čt:  07:30–14:45 hod.,
pá:  07:30–13:15 hod.
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V  říjnu tohoto roku byla dokončena rekonstrukce 
objektu hlavní budovy muzea, včetně montáže 
nového panoramatického výtahu k  průčelí 
Špýcharu. Ve  stručnosti se s  vámi v  následujícím 
textu podělíme o  fakta a  zajímavosti z  historie 
budovy, přípravy a realizace stavby.

historie domu
Kohoutův dvůr byl postaven v  30. letech  
18. století Šporkovým úředníkem Ferdinandem 
Athanasiem Bergerem. K  provoznímu 
a  architektonickému spojení nové budovy 
a  stávajícího Špýcharu dal v  roce 1738 zřídit 
monumentální pískovcový portál, složený 
z  průjezdu a  branky. Vlevo od  průjezdu je 
branka s  pravoúhlým kamenným ostěním, nad 
ní v  reliéfu sv. Florián (patron hasičů) chránící 
popisovou budovu s letopočtem 1738. Plná atika 
nese plastiky Panny Marie, sv. Jana Křtitele a Jana 
Evangelisty od chrudimského sochaře a řezbáře 
Josefa Procházky. Pro zajímavost je nutno uvést, 
že objekt má nepřístupné jedno podzemní 
podlaží.
Objekt velice utrpěl za  prusko-rakouské války 
v roce 1866, poté byl opraven pouze v nejnutnější 

míře. Částečná úprava objektu v  roce 1906 
spočívala v  úpravě řemeslnických provozoven, 
které se nacházely v 1. patře a v suterénu. Byla zde 
udírna, vinopalna, sklenářství.  Stavební práce 
tehdy vedl radní a stavitel Thym.  V roce 1924 byla 
za spolupráce se Státním památkovým úřadem 
v  Praze dle fotodokumentace opět částečně 
obnovena celá fasáda objektu. Byla opatřena 
novým nátěrem v  přibližném odstínu khaki.  
Následně byl zbourán dům na  severovýchodní 
straně uzavírající dvůr s bránou a lokalita pozbyla 
své malebnosti a intimity. V letech 1973–1975 byl 
objekt naposled rekonstruován. Realizaci dle 
vcelku kvalitní projektové dokumentace ateliéru 
SÚRPMO realizoval  OSP, pracoviště Dvůr Králové 
n. L., v  kvalitě a  provedení odpovídajícímu 
tehdejší době.  

Příprava obnovy fasády
Realizované rekonstrukci předcházela dlouho-
dobá a  rozsáhlá předprojektová a  projektová 
příprava zadaná již v roce 2002 projekční kance-
láři Ing.  Pavla Tschiedela. Byla provedena geo-
detická zaměření fasád, restaurátorský průzkum 

V  této kategorii bylo dne 20.11.2013 oceněno 
město v letošním ročníku Ceny Královéhradeckého 
kraje za  přínos v  sociálních službách, konkrétně 
za  inovativní a  mimořádný přístup samosprávy 
k problematice osob bez domova. 
Město je zřizovatelem příspěvkové organizace 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 
nad Labem, která zajišťuje sociální služby 
pro osoby bez přístřeší, a  to azylový dům 
s  názvem Dům Žofie - služba je provozována 
ve  zrekonstruovaném přízemí městského 
objektu v  Bezručově ulici. Od  listopadu 
nově zajišťuje sociální službu - noclehárnu 
v  přilehlém objektu. Svůj prosociální postoj 
město také vyjadřuje každoročním vyhlášením 
dotačního programu na podporu sociální oblasti. 
Cena udělená městu Dvůr Králové nad Labem 
je významným oceněním všech, kteří se podílejí 
na zajištění pomoci lidem v tíživé životní situaci. 
Zároveň je také závazkem, aby i v dalších letech 
byla sociální oblast nadále podporována a bylo 
naplňováno její hlavní poslání, kterým je 
pomoci lidem překonat krizové životní události 
a jejich návrat zpět do běžného života…

Bc. Kateřina Pištorová 
vedoucí odboru ŠKS

DVůR KRÁLoVÉ NAD LAbeM 
 - MěSTo PoDPoRujíCí SoCIÁLNí SLužbY

Rozsvícení vánočního stromu
na náměstí TGM
Město Dvůr Králové n. L. a  DDM Jednička 
zvou v  neděli 1. prosince všechny děti 
i dospěláky na čertovskou nadílku spojenou 
s rozsvícením vánočního stromu na náměstí 
TGM. V aule SŠIS bude od 15:00 do 16:30 hod. 
připraven program plný „čertovin“. Poté se 
přesuneme čertovskou stezkou na  náměstí 
TGM, kde se v 17:30 hod. slavnostně rozsvítí 
vánoční strom.

Na  konci listopadu došlo ke  změně 
telefonních čísel na vybraných pracovištích 
městského úřadu včetně registru vozidel:
Registr vozidel (ul. Nedbalova):

Technik registru vozidel:
Bc. Libor Prokop 499 318 259
Registrační pracovnice:
Jindřiška Lukáčová 499 318 262
Iveta Sedláková 499 318 273
budova městského úřadu (nám. TGM)
Lenka Brunová, DiS. (ODP)  499 318 135
Ivana Huňatová (RIM) 499 318 136 
Milena Červeňáková (VVS)  499 318 137
Ing. Zdeněk Navrátil (OŽP)  499 318 138

Nová telefonní čísla  
registru vozidel a MěÚ

Ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové 
nad Labem Mgr.  Marcela Hauke se starostkou města 
Mgr. Editou Vaňkovou při přebírání ceny v Hradci Králové  
 Foto: archiv KHK
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Propagační materiály Podkrkonoší oceněny na Tourpropag 2013

Držitelé řidičských průkazů (ŘP) jsou povinni  
si do  31. prosince 2013 vyměnit ŘP vystavené 
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Uplynutím 
stanovené doby pro jejich výměnu řidičské 
průkazy pozbývají platnosti. 
Žádáme tímto všechny držitele platných ŘP, které 
byly vydány před 1. květnem 2004, aby požádali 
o výměnu včas. Určené pracoviště pro ORP Dvůr 
Králové nad Labem je MěÚ Dvůr Králové nad 
Labem, evidence řidičských průkazů, náměstí  
T. G. Masaryka 38.
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního 
poplatku, pokud nedochází současně ke změně 
údajů zapisovaných do  řidičského průkazu. 
Počítejte s  tím, že vydání ŘP je možné do   
20 dnů od  podání žádosti. Pokud potřebujete 
nový řidičský průkaz vydat v  kratší lhůtě, tj. do   
5 pracovních dnů od  podání žádosti, bude vás 
výměna ŘP stát 500 Kč.

Hana Petrášová, Marie Pohlová  
odbor ODP

Čokoládový adventní kalendář

V rámci 17. ročníku Tourpropagu 2013 – soutěžního 
festivalu tištěných propagačních materiálů 
z  oboru cestovního ruchu – byly vyhlášeny dvě 
soutěžní kategorie: Soubor tiskových materiálů 
propagujících destinaci a Soubor tiskovin hodnocen 
v  souvislosti s  odpovídajícími elektronickými 
formami propagace. Sdružení Podzvičinsko, které 
propaguje turistickou oblast Podkrkonoší a  jehož 
členem je i  město Dvůr Králové nad Labem, si 
dovezlo z Písku hned dvě ocenění. 
Do  soutěže se přihlásilo 66 subjektů s  kolekcí 
tiskovin v kategorii Soubor tiskovin a 41 subjektů 
v  kategorii Synergie tištěných materiálů 
a  elektronických médií. Soutěže se zúčastnily 
velké organizace jako je Česká centrála 
cestovního ruchu Czech Tourism, Klub českých 
turistů, jednotlivá města, kraje, informační 
centra, destinační společnosti ale i  komerční 
subjekty. Porota tak srovnávala kvalitu velice 
různorodých materiálů.
I když je sdružení Podzvičinsko malým subjektem, 
v  soutěži se prosadilo. Pozitivně ohodnocena 
byla kvalita a originalita jak tiskových materiálů, 

tak i  webových stránek www.podkrkonosi.eu. 
V  kategorii Soubor tiskovin obsadilo dokonce 
první místo! V  kategorii Synergie tištěných 
materiálů a  elektronických médiích nezůstalo 
pozadu – získalo zvláštní cenu poroty. 

Porota ocenila v  případě sdružení Podzvičinsko 
propagační materiál s  čistým a  přehledným 
grafickým řešením. Důraz byl kladen také 
na  informační obsah a  jazykovou správnost 
u cizojazyčných mutací. V neposlední řadě porota 
zvažovala praktičnost využití tiskovin, zaměření 
na  cílové skupiny, promyšlenost materiálů jako 
celku i efektivnost výroby materiálů.

Klára Davidová
Sdružení Podzvičinsko

Výměna řidičských průkazů

(subdodávka ak. soch. Jiří Kašpar), k  dispozici 
byl stavebně historický průzkum, který zdoku-
mentoval celkový vývoj domu od doby výstav-
by po  současnost. Jako podklad pro navazující 
projekční práce byly důležité také v muzeu archi-
vované historické fotografie. Z restaurátorského 
průzkumu pak vycházela zvolená barevnost 
exteriéru objektu. Až koncem roku 2009 bylo 

vedením města, jakožto investorem akce, roz-
hodnuto o aktualizaci projektové dokumentace, 
do které byl doplněn panoramatický hydraulický 
výtah na budově Špýcharu a dále šikmá schodiš-
ťová plošina s automatickým sklápěním podlahy. 
Po nutných stavebnělegislativních záležitostech 
započala na jaře 2012 samotná výstavba.  

Realizace obnovy
Vlastní realizace byla prováděna při ctění zásad 
konzervačního přístupu k  dílu. Generálním 
dodavatelem stavby byla vybrána ostravská firma 
RESA - sanace a  rekonstrukce, s. r. o., která však 
z  důvodu ekonomické situace ve  společnosti 
odstoupila od  uzavřené smlouvy o  dílo. Než 
byl vybrán nový zhotovitel díla, původní 
subdodavatel, firma Lestav, s. r. o., se vypořádal 

s obtížnou opravou barokního krovu a položením 
nové střešní krytiny z  přírodní břidlice. 
V následném výběrovém řízení byla vybrána firma 
Josef Pišta a  spol., společnost s. r. o. Technický 
dozor města zajišťovala Bc. J. Valentová, externě 
spolupracoval Ing. R. Tomášek.  Restaurátorskou 
činnost provedl ak. soch. Jiří Kašpar. Uznání si 
zaslouží pracovníci památkové péče, kterým patří 
za jejich cenné rady poděkování. 

Celý projekt mohl být realizován díky dotaci 
ve  výši 92,5 % způsobilých nákladů projektu 
z  Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. Městu již byla proplacena první 
žádost o  platbu ve  výši bezmála 1,5 mil. Kč. 
S ukončením projektu ke konci roku 2013 bude 
podána závěrečná žádost o proplacení zbývající 
přislíbené dotace.

Ing. Pavel Tschiedel, autorský dozor
Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

hLAVNí buDoVA MuzeA MÁ NA zIMu NoVý KAbÁTNová střecha zŠ v žirči
Ještě před příchodem zimy se základní škola 
v  Žirči dočká dokončení rekonstrukce střešního 
pláště. V  polovině října firma KP - Realizace 
střech, s. r. o., zahájila práce na  druhé etapě 
celkové rekonstrukce střechy, která zahrnuje 
montáž podstřešní folie, nového laťování 
a  oplechování, betonových tašek, nadstřešních 
žlabů, dešťových svodů a hromosvodu. Celkové 
náklady na rekonstrukci činí 649.869 Kč vč. DPH.

Tomáš Machek 
 odbor RIM

Prosincové zastupitelstvo
Ve  čtvrtek 5. prosince 2013 se od  15:00 hod. 
koná jednání Zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem. Přesný program je  
zveřejněn na  úřední desce a  na  webu města  
www.dvurkralove.cz.

Místní čokoládovna Carla letos schovala 
čokoládičky pro děti do  adventního kalendáře 
s  motivem královédvorského náměstí. 
K zakoupení jsou v koloniálech za 19,90 Kč.  

Ing. Kateřina Sekyrková

Průjezd krytý půlkruhovým klenbovým pasem je lemován dvěma pilastry s úseky kladí a lukovitě vypjatou římsou 
obíhající plasticky zdobený Bergerův znak s monogramem vlastníka(na foto průjezd vlevo dole).  Foto: K. Sekyrková
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TeChNICKÉ SLužbY INFoRMují

Veřejné bruslení 
Neděle  1. 12. 14:00–15:30 hod.
Pátek  6. 12. 20:30–22:00 hod.
Neděle  15. 12. 14:00–15:30 hod.
Sobota  21. 12. 14:00–15:30 hod.
Neděle  22. 12. 14:00–15:30 hod.
Pondělí  23. 12. 14:00–15:30 hod.
Úterý  24. 12. 14:00–15:30 hod.
Středa  25. 12. 14:00–15:30 hod. 
Čtvrtek  26. 12. 14:00–15:30 hod. 
Sobota  28. 12. 14:00–15:30 hod.
Neděle  29. 12. 14:00–15:30 hod.
Pondělí  30. 12. 14:00–15:30 hod.
Úterý  31. 12. 14:00–15:30 hod.

bruslení s hokejkami 
... je určeno pro děti do  10 let s  doprovodem 
rodičů, případně osoby starší 18 let na bruslích.
Neděle   1. 12. 09:15–10:30 hod.
Neděle  15. 12. 09:15–10:30 hod.
Sobota  21. 12. 09:15–10:30 hod.
Neděle  22. 12. 09:15–10:30 hod.
Pondělí  23. 12. 09:15–10:30 hod.
Úterý  24. 12. 09:15–10:30 hod.
Středa  25. 12. 09:15–10:30 hod.
Čtvrtek  26. 12. 10:00–11:15 hod.
Neděle  29. 12. 09:15–10:30 hod.
Pondělí  30. 12. 10:00–11:15 hod.
Úterý  31. 12. 09:30–10:45 hod.

Přejeme krásné Vánoce a  správný krok 
do nového roku 2014.

Ing. Miroslav Petrů,
ředitel TSm

Nově vysázené stromy ve městě a jeho okolí

jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo

Na hrubých lukách je nově vysazeno 
60 dubů letních
V polovině listopadu se technické služby pustily 
na  Hrubých lukách do  výsadby 60 ks dubu 
letního. Na tuto výsadbu se městu podařilo získat 
finanční příspěvek od Agentury ochrany přírody 
a  krajiny ČR ve  výši 100.000 Kč. Vysázené duby 
se stanou výraznou přírodní dominantou okolí 
a vytvoří harmonický krajinný prvek. Poskytnou 
také vhodné prostředí a stín nejen pro obyvatele 
města, ale i pro různé druhy živočichů. 

Myslivci s dětmi z DDM jednička 
vysázeli 16 ovocných stromů
Město uspělo se svojí žádostí o poskytnutí grantu 
Nadace Partnerství na podzimní výsadbu stromů. 
Za  slunného říjnového počasí byl realizován 
projekt, na  kterém se s  městem podílelo 
Myslivecké sdružení Choustníkovo Hradiště 
spolu s dětmi ze zoo kroužku DDM Jednička. 

Zatímco myslivci již vykopávali jámy pro 
vysokokmeny stromů, děti se dozvěděly cenné 
informace o  celoroční práci myslivců, o  životě 
zvěře a  rostlin v  lese. Do  samotné výsadby 
provázené výkladem o péči a ochranně stromků 
se děti zapojily s opravdovou vervou.
Pro výsadbu 8 hrušní a  8 jabloní byla vybrána 
mez pod Kostelním lesem (jižně od  Nové Vsi 
u  Dvora Králové). Založením tohoto stromořadí 
vznikl krajinotvorný a  estetický prvek, který 
časem obohatí lokalitu i svými plody.
Na  realizaci tohoto malého, avšak jistě velmi 
přínosného projektu za  cca 15.000 Kč přispěla 
Nadace Partnerství grantem ve  výši 12.925 Kč. 
Spoluúčast města činí 2.000 Kč. Výsadba 
a následná péče je zajištěna myslivci ve spolupráci 
s dětmi z DDM Jednička.

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM

Vánoční výzdoba 
města
Vánoční osvětlení naši 
pracovníci TSm postupně 
instalovali od  začátku 
listopadu. Nyní se 
dodělávají poslední 
úpravy, aby mohlo být 
vše spuštěno před první adventní nedělí, která 
letos vychází na 1. prosince.
S ohledem na výši rozpočtu nebylo v našich silách 
zajistit rozšíření vánoční výzdoby, kterou jsme 
loni avizovali. I  přesto si myslíme, že výzdobou 
městu ostudu neuděláme. 

zimní údržba města
Přijali jsme nový operační plán zimní údržby 
a rádi bychom byli v zásazích rychlejší a pečlivější, 
než nám tento plán ukládá. Na  druhou stranu 
máme velké problémy s naší stárnoucí technikou, 
ale i tak se potkáte v ulicích města opět s něčím 
novým. Rozšíříme úseky chodníků, o  které se 
bude starat náš loňský přírůstek Husquarna. 
V  ulicích přivítáme nový sypač a  věříme, že 
v  průběhu této zimy zakoupíme ještě jeden 
malotraktor na úklid chodníků. 

hrátky na ledě
DDM Jednička připravil ve  spolupráci s  naší 
organizací pro žáky 4.–6. tříd ZŠ zábavné 
soutěžní hrátky na  ledě. Akce se koná  
18. prosince na  zimním stadionu. Je 
nutné děti předem přihlásit, nejpozději  
do  11. prosince. Bližší informace najdete 
na plakátech, nebo na tel.: 499 320 353 či e-mailu:  
dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

Torzo ledničky někdo odložil ke  kontejnerům 
na  tříděný odpad u  dětského hřiště v  ul. 
Slunečná. To, že elektrozařízení mezi barevné 
kontejnery na  tříděný odpad nepatří, snad již 
nemusíme opakovat. Navíc však v tomto případě 
při neodborné demontáži elektrozařízení 
mohlo dojít k  úniku škodlivin (např. freonů 
a těžkých kovů). Takto „upravené“ elektrozařízení 
neodeberou kolektivní systémy v  rámci 
zpětného odběru zdarma. Větší elektrozařízení 
(kompletní) se odevzdávají do  sběrného dvora, 
drobné spotřebiče lze odložit i  do  červených 
kontejnerů, které jsou rozmístěny po  městě.  
Do  sběrného dvora mohou bezplatně 
odevzdávat elektrozařízení i občané jiných obcí 
a podnikatelé.

upozornění:
Vybraná stanoviště kontejnerů na tříděný odpad 
jsou od  listopadu 2013 sledována fotopastmi.  
Fotoaparáty reagují na  pohyb a  umí posílat 
snímky strážníkům městské policie e-mailem 
nebo na mobilní telefon. Hlídky potom vědí, kdy 
a kam mají vyrazit. 
Odkládání odpadů mimo kontejnery je 
přestupkem dle § 47 písm. h) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích v platném znění, za který lze 
uložit pokutu do 50.000 Kč.

hLAVNí buDoVA MuzeA MÁ NA zIMu NoVý KAbÁT

Společně s  těmito Novinami královédvorské 
radnice dostáváte do  rukou čtrnáctidenní 
stolní kalendář města pro rok 2014, ve  kterém 
vám chceme poskytnout aktuální ucelené 
informace o  možnostech předcházení vzniku 
a  třídění odpadů z  domácností. 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 i  přehled kulturních, sportovních 
a  společenských akcí, které se budou konat 
v našem městě v roce 2014.
V letošním roce provede roznos novin a kalendáře 
Farní charita Dvůr králové nad Labem. 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. TGM 2).
Projekt „Odpadový kalendář – rok 2014“ podpořil 
Královéhradecký kraj,  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 ŽP

odpadový kalendář na rok 2014
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Pronájem nebytových prostor MAS KRÁLoVÉDVoRSKo PRACuje NA STRATeGII ÚzeMí 
Pracovní skupiny
V  úterý 14. listopadu proběhlo první setkání 
pracovní skupiny s  cílem tvorby Integrované 
strategie území Královédvorska (ISÚ). Zúčastnilo 
se cca 25 občanů regionu, kteří svůj zájem 
o  spolupráci vyjádřili v  říjnovém dotazníkovém 
šetření. 
Na základě výsledků prvního veřejného jednání 
a  debaty na  místě bylo vybráno 12 hlavních 
okruhů, kterými by se měly budoucí pracovní 
skupiny zabývat. Účastníci se rozdělili do 5 skupin 
podle vybraného tématu a snažili se vytvořit pro 
dané okruhy vize pro rok 2020. Při této práci se 
již také rodily první nápady na konkrétní kroky, 
jejich přesnější definice si však vyžádá pomoc 
odborníků na danou problematiku.

Vyhodnocení dotazníkového šetření
V  říjnu proběhlo na  území celé MAS 
Královédvorsko dotazníkové šetření. Zpět se 

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
pronájem nebytového prostoru č. 1 v  č. p.  40 
v ulici náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 
nad Labem, výměra 47,72 m2 v  2. nadzemním 
podlaží objektu. Minimální cena činí  
400 Kč/m2/rok.
Zájemci najdou bližší informace na  webových 
stránkách města nebo na  odboru RIM - tel.: 
499 318 116.

Jaroslava Hiltscherová, odbor RIM

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k pronájmu tyto volné  byty  formou obálkové 
metody:
1) byt č. 21 v  č. p.  940 ul. Tyršova, Dvůr 
Králové nad Labem, o  velikosti 3+1, celková 
plocha 90,94 m2, minimální nájemné  
5.509 Kč/měsíc, zveřejnění č. 136/2013. 
Žádosti lze podat do  pondělí 09.12.2013  
do 17:00 hod. na podatelnu MěÚ. 
2) byt č. 132 v  č. p.  400 ul. Švehlova, 
Dvůr Králové nad Labem, o  velikosti 1+1, 
celková plocha 84,80 m2, minimální nájemné 
4.444 Kč/měsíc, zveřejnění č. 138/2013.
Žádosti lze podat do  pondělí 31.01.2014  
do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ. 

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k  prodeji tento volný byt formou obálkové 
metody:
byt č. 22 v č. p. 1984, ul. Roháčova, Dvůr Králové 
nad Labem, o  velikosti 2+1, celková plocha  
65,70 m2, za  nabídkovou cenu 874.989 Kč, 
zveřejnění č. 137/2013.
Nabídky na výši kupní ceny  lze podat do pondělí 
06.01.2014 do 17:00 hod. na podatelnu MěÚ. 

Podrobné informace lze získat na úřední desce 
MěÚ a osobně na odboru RIM Městského úřadu 
Dvůr Královénad Labem.

Nabídka prodeje i pronájmu 
volných městských bytů

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k prodeji 
pronajatý nebytový prostor č. 2 v  č. p.  511 ul. 
Tylova, Dvůr Králové nad Labem, o  celkové 
ploše 83,90 m2 (zveřejnění č. 99/2013). 
Minimální nabídková cena je 601.065 Kč. 

Žádosti lze podat do  pátku 21.02.2014 
do  13:30 hod. na  podatelnu MěÚ. Podrobné 
informace lze získat na  úřední desce MěÚ 
a osobně na odboru RIM Městského úřadu Dvůr 
Královénad Labem.

Petra Holzhauserová,
odbor RIM

1. setkání pracovní skupiny se konalo 14. listopadu 
na MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Setkání dalších 
pracovních skupin proběhne v měsíci lednu. 
  Foto: archiv MAS Královédvorsko

Pronajatý nebytový prostor 
v centru k prodeji

Vánoční stromky na náměstí
Stejně tak jako v  loňském roce budou i  letos 
na části náměstí T. G. Masaryka umístěny malé 
smrčky, které na  konci listopadu ozdobí děti 
ze školských zařízení a  mateřského centra 
Žirafa.  V předvánočním shonu tak budete mít 
příležitost prohlédnout si originální vánoční 
ozdoby vyrobené našimi dětmi. Věříme, že 
se vám tato myšlenka s  vánoční výzdobou 
samotného náměstí líbí a  započatá tradice 
také letos přiláká na vánoční nákupy do centra 
města více nejen místních lidí. 
Těchto 22 kusů stromků dodaly městské lesy, 
stojany dodal pivovar Tambor, po jednom kusu 
Kavárna biograf a Restaurace Stará radnice. 
Stojany přivezla a vše nainstalovala stavební 
firma Bořek. Vše zdarma! Děkujeme!

Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

nám vrátilo 290 vyplněných dotazníků, z  nichž 
byla cca polovina tištěných a  zbylá část byla 
vyplněna na  internetu. Děkujeme tímto všem, 
kteří nám vyplněním dotazníku pomohli 
definovat prioritní oblasti k  řešení, se kterými 
budeme dále pracovat. Shrnutí, ale i  podrobné 
výsledky najdete na www.MASKD.cz. 

Poděkování za dobrovolné  
příspěvky
Občanské sdružení Místní akční skupina (MAS) 
Královédvorsko je financováno pomocí dotací 
a členských příspěvků. 
Povinné poplatky za členství jsou stanoveny 
až od příštího roku. 
Za zaplacení letos 
dobrovolného 
příspěvku děkujeme 
paní Nancy Engelen 
z hotelu Pod Zvičinou, 
obci Mostek, městu 
Dvůr Králové n. L.,  
Farní charitě Dvůr Králové n. L. a Klubu 
kaktusářů Dvůr Králové n. L. 

2. veřejné jednání
V  době tisku novin – 26. listopadu – proběhlo 
v salonku hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové i 2. 
veřejné jednání, kde jsme pokračovali v hledání 
možností rozvoje regionu – tentokráte největších 
hrozeb i příležitostí. Podrobnosti o tomto jednání 
najdete spolu s  videosestřihy a  fotogalerií ze 
všech jednání na  stránkách www.maskd.cz 
a www.facebook.com/MASKralovedvorsko. 

Tréninková výzva
V pondělí 9. prosince 2013 budou na stránkách 
wwww.MASkd.cz zveřejněny podmínky tzv. 
tréninkové výzvy na  podporu jednorázových 
akcí v  oblasti kultury, sportu a  dalších 
volnočasových aktivit. Podpořeny budou akce 
pro širokou veřejnost konané na  území MAS 
Královédvorsko.

Jan Holan, Lenka Křížová
projektoví manažeři

Krajské dotační programy 2014

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo 
na  svém zasedání dne 04.11.2013 dotační 
programy pro rok 2014. Oproti loňskému roku 
došlo u většiny oblastí ke změnám. 
V  oblasti regionální rozvoje je nově zařazen 
program Podpora hasičské techniky pro obce 
s  JPO (jednotka požární ochrany). V  oblasti 
volnočasové aktivity lze žádat o  podporu 
na Rekonstrukci a modernizaci objektů a zařízení 
využívaných pro volný čas dětí a  mládeže. 
Z  této oblasti byl samostatně vyčleněn sport 
a  tělovýchova, kde je možné žádat mimo jiné 
o  dotaci s  projektem do  programu Pohybová 
gramotnost. Nově je podporováno školení 
nejen trenérů a  rozhodčích, ale i  cvičitelů.  
V  oblasti kultura a  památková péče je nově 
zařazen program Podpora publikační činnosti 
a  literatury. Žádosti a  projekty v  Programu 
obnovy venkova budou od  letošního roku 
nově administrovány také prostřednictvím 
dotačního portálu Královéhradeckého kraje 
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz, kde 
najdou žadatelé podrobnější informace 
k  jednotlivým dotačním titulům, zejména pak 
termíny podání žádostí.

Ing. Veronika Tomková
odbor RIM

Noclehárna má za sebou první 
měsíc svého provozu
V listopadu začala ve Dvoře Králové nad Labem 
pomáhat lidem bez domova noclehárna tak, 
jak jsem již psala v  minulém čísle. Od  prvního 
dne si služba našla své zájemce o  přespání. Již 
nyní se však ukazuje, že kapacita pět lůžek bude 
pro zimní období nedostačující, proto jsme 
přistoupili k jejímu navýšení na 7 lůžek.  
Během prvního týdne provozu této sociální 
služby nás navštívila redaktorka Českého 
rozhlasu Hradec Králové paní Dana Voňková. 
Měla možnost hovořit s pracovníky i s klienty této 
služby. Všichni se shodli na tom, že si velmi váží 
toho, co pro ně město udělalo - mají možnost 
se vyspat v  čisté posteli, vykoupat se a  najíst. 
Pro většinu z  nás věci zcela samozřejmé. Bližší 
informace o  poskytování této sociální služby 
najdete na  www.psdvurkralove.cz, nebo na  tel. 
734 684 104 (Bc. Lucie Chaloupková, DiS., vedoucí 
Domu Žofie). Mgr. Marcela Hauke, 

ředitelka 
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Koncerty Královédvorského 
chrámového sboru

NoVÉ KNIhY V KNIhoVNě SLAVoj

boianjiu Šani: 
VěČNý NÁRoD Se 
STRAChY NeTřeSe, nakl. JOTA, 2013.  
V  románu Věčný národ se strachy netřese 
přišla autorka na  způsob, jak ukázat dopady 
války na životy mladých Izraelců. Její téma je 
závažné, ale nejde o skličující čtení. Jedná se o 
knihu vtipnou a plnou života. 

Šani Boianjiu 
(*1987) se narodila 
v Jeruzalémě. 
Je označována 
za jeden 
z největších 
literárních talentů 
nastupující 
generace. Hned 
její první román 
byl nominován 
na prestižní cenu 
WOMEN’S PRIZE 
FOR FICTION.

V  letošním prosinci bude možnost v  našem 
městě i  jeho okolí slyšet Královédvorský 
chrámový sbor na několika koncertech. 
Společně s  Královédvorským chrámovým 
orchestrem půjde o  dva koncerty – v  sobotu  
7. 12. v kostele Povýšení sv. Kříže v Choustníkově 
Hradišti a  v  sobotu 21. 12. ve  Dvoře Králové 
v  kostele Církve československé husitské. Oba 
tyto koncerty začínají v 17:00 hod. 
Sbor s  doprovodem varhan pak bude možno 
slyšet na  koncertě v  malebném kostele sv. 
Josefa ve  Vlčkovicích v  neděli 15. 12. od  16:00 
hod. nebo na  půlnoční mši 24. 12. v  kostele  
sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové. 
Na  výše uvedené koncerty je vstupné 
dobrovolné a  všichni posluchači jsou srdečně 
zváni.  

MgA. Vít Havlíček

Nerecyklované úsporné zářivky představují 
ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, 
plastů, kovů a  hlavně zhruba 75 kilogramů 
toxické rtuti ročně. Pokud by se toto množství 
dostalo do  přírody, mohlo by znečistit vodu 
v  objemu až pěti vodních nádrží Lipno či téměř 
238 Máchových jezer.

Podle analýzy společnosti EKOLAMP, úsporné 
světelné zdroje recykluje téměř 90 % firem, ale 
jenom 40 procent domácností. Na  skládkách 
tak ročně končí až 60 % doma použitých 
a vyřazených úsporných světelných zdrojů. 
Zásadním důvodem pro recyklaci úsporných 
žárovek je toxická rtuť, která je uvnitř světelného 
zdroje neškodná a  pro svícení nutná. Podle 
informací společnosti EKOLAMP, která zajišťuje 
zpětný odběr a  recyklaci osvětlovacích zařízení, 
se ročně recyklací zpracuje více než 25 kilogramů 
rtuti. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, 
mohlo by znečistit vodu v objemu více než jedné 
vodní nádrže Lipno či téměř 80 Máchových jezer. 
Zátěž pro životní prostředí představuje rtuť jen při 
neodborné likvidaci. Při náhodném rozbití zářivky 
je třeba místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt 
do sběrného dvora. 

V  Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit 
v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných 
dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které 
se nacházejí v  obchodních centrech, úřadech 
nebo v řadě firem. Více informací o místě zpětného 
odběru a správné likvidaci osvětlovacích zařízení 
je k dispozici na www.ekolamp.cz.

V  našem městě máme malou sběrnou nádobu 
umístněnou na  chodbě hlavní budovy 
městského úřadu v přízemí (na adrese náměstí T. 
G. Masaryka 38). 
Ve  sběrném dvoře (Seifertova 2936) mohou 
použité zářivky, výbojky, úsporné žárovky 
a  elektrozařízení zdarma odkládat občané 
i podnikatelé. 

Provozní doba sběrného dvora v zimním 
období (od 1. listopadu do 30. března)
Pondělí 13:00–17:00 hod.
Úterý zavřeno
Středa 7:30–11:30 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek 13:00–17:00 hod.
Sobota 8:00–12:00 hod.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Na skládkách končí 60 procent úsporných žárovek, 
zamořují tak zbytečně okolí

Pospíšilová zuzana: MoKRÉ PohÁDKY, 
Grada Publishing, a. s., 2013.  
Víte, že voda má 
zázračnou moc? Umí 
najít ztracenou cestu, 
přičarovat poklad 
nebo potrestat 
nespravedlnost. 
Začtěte se do dvaceti 
„mokrých“ pohádek 
Zuzany Pospíšilové 
a uvidíte. Všechny 
mají společné téma, 
kterým je voda. 
Ať už jde o rybník, 
tůňku, potok, moře, 
déšť, kroupy, mlhu nebo kapku potu, s každou 
podobou vody připlouvá do této knížky jiný 
pohádkový příběh a jiná vodní bytost. 
Pospíšilová, Z. (* 1975) je dětská psycholožka 
píšící knihy pro děti. Narodila se v Karviné jako 
nejstarší ze tří sourozenců. Po absolvování 
gymnázia studovala na Filozofické fakultě v Brně 
obor psychologii. 

Ve  dnech 07.–10.10.2013 proběhl další letošní 
mobilní svoz nebezpečných odpadů, spojený 
se sběrem elektrozařízení, objemného 
odpadu, železného šrotu a textilu. Při letošním 
podzimním svozu bylo sebráno 9,94 tun 
nebezpečných odpadů, 12 ks televizorů 
a počítačových monitorů, 13 ks ledniček, 6 kusů 
velkých spotřebičů, 115 kusů malých spotřebičů, 
32 tun objemného odpadu, 600 kg železného 
šrotu, 670 kg plastů a 2,3 tuny pneumatik. Dále 
bylo svezeno 1,5 tuny textilu použitelného pro 
humanitární účely.
Ve  dnech 31.10.–06.11.2013 proběhl mobilní 
svoz zahradního odpadu, při kterém občané 
odevzdali 42 tun větví a listí.
Další svozy nebezpečných odpadů, 
elektrozařízení, objemného odpadu, železného 
šrotu a  textilu se budou konat v  termínech 
14.–17.04.2014. Jarní svoz zahradního odpadu 
připravujeme na 03.–09.04.2014.

Ing. Eva Šírková 
 odbor ŽP

zhodnocení svozů odpadů

Koncem října jsme měli možnost uspořádat 
v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem 
benefici. Divadlo Antonína Dvořáka z Příbrami 
včele s  představitelkou hlavní role herečkou 
Bárou Hrzánovou se zřeklo honoráře a  přijelo 
pro naše zařízení zahrát již víc než deset let 
vyprodávaný kousek autorky Ireny Douskové 
- Hrdý Budžes. Za tuto roli byla paní Hrzánová 
oceněna v r. 2003 cenou Thálie. 
Představení samotné bylo zážitkem pro 
vyprodaný sál, pro našich patnáct přítomných 
vozíčkářů, i  pro nás, organizátory. Už to, když 
jsme šli do  zákulisí přivítat hlavní hrdinku 
večera paní Hrzánovou a  zjistily jsme, že 
vůbec nemusíme mít trému, jak by se před 
mediálně známým člověkem očekávalo, bylo 
také zážitkem. Rozesmátá drobná herečka 
působila velmi spontánně, mile a skromně. Živě 
se zajímala o  osudy klientů, vtipkovala s  nimi 
a  za  focení s  nimi všem poděkovala. Nabídla 
nám i další možnou spolupráci.
Domov si může na  konto nového venkovního 
výtahu připsat sumu cca 80.000 Kč, a  to díky 
nejen lidskému přístupu divadla v Příbrami, ale 
i vstřícnosti Hankova domu. Děkujeme!

Jitka Holcová a Dáša Flosová
Domov sv. Josefa, Žireč

hrdý budžes vyprodal sál hankova 
domu – pro Domov sv. josefa
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KuRzY ANGLICKÉho jAzYKA
Dvůr Králové nad Labem Mgr. Martin Kučera,
tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.czPROVEDEME KONTROLU KOMÍNU 

S POTVRZENÍM PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 
1 ks za 300 Kč.  Tel.: 603 217 922. V ýKuP KoVů

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
LIKVIDACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR, PLASTY.
PRoVozoVNA: SLoVANY 3051

(BÝV. TIBA – SLOVANY)
PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00

TEL.: 777 086 085, 777 082 083

eShoP WWW.DITeTI.Cz
Dětské zboží, hračky, těh. a kojící trika ad.
VÝPRODEJ, os. odběr DKnL až do 23. 12.

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.

PRoNÁjeM V AReÁLu 
NA SLoVANeCh

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

• sportovní haly – tenis, volejbal, florbal
• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2/rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání
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774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

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

Prodej zavedené restaurace ve Dvo-
ře Král.n.L.-Lipnice, výborný stav, 
369 m2, zahrádka s krbem. V patře 
lux.byt 5+1 se zimní zahradou.   
DK3082S. CENA: 4.200.000 Kč

Prodej rozestavěného srubu ve Vilan-
ticích. Platné stav.povolení, poz. 1872 
m2, krásné místo u rybníka, vč.pro-
jektu, pěkný pískovcový sam.sklep.   
TU3146S.CENA: 590.000 Kč

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

Prodej rodin.domu 5+1 ve Dvoře 
Králové n.L. se zahrádkou v Podhar-
ti, výměra 382 m2. Dům v dobrém 
stavu, zděná garáž 500 m od domu.   
DK3099S.CENA: 1.399.000 Kč

Prodej pěkného RD v centru Mi-
letína se velkou zahradou, slunný 
poz., výměra 1598 m2, posezení, 
dobrý stav, všechny sítě, ihned volný.     
JC3141S.CENA: 1.190.000 Kč 

Prodej útulného zděného bytu 
1+1 ve Dvoře Králové n.L,  OV, 38 
m2, centrum, 2 NP, výborný stav, 
nová koupelna, okna, ihned volné!
DK3032S CENA: 550.000 Kč

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

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

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

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

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

Prodej zděného RD 2+1 v Ch. 
Hradišti, zahrada 1585 m2, ga-
ráž, menší stodola, k vnitřní 
rekonstrukci, cena k jednání. 
TU3129S. CENA: 790.000 Kč 
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NoVí obČÁNCI 
MěSTA
V  říjnu 2013 se narodilo 
v našem městě 10 občánků 
– 5 chlapců a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V  měsíci říjnu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 22 lidí, z toho bylo 14 dvorských občanů, 
6 mužů a  8  žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  říjnu  
19 občanů s  gratulací a  kytičkou. Ve  stejném 
období oslavilo 7 manželských párů stříbrnou 
svatbu a 7 párů zlatou svatbu. Na Staré radnici 
bylo slavnostně přivítáno 17 novorozených 
občánků našeho města.

Bc. Lenka Kumprechtová, předsedkyně KPOZ

PozVÁNKA

SňATKY
V  měsíci říjnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Martin Čech a Veronika Wolfová  – 05.10.2013

Na  zvičině, v  kapli sv. Jana Nepomuckého 
uzavřeli sňatek:
Pavel Jelínek a Andrea Neumannová – 19.10.2013

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Vyplněné soutěžní kupóny odevzdávejte 
do  speciálního boxu v  městském informačním 
centru (MIC) na náměstí TGM. 
Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC  
dne 20. prosince 2013.

Ing. Kateřina Sekyrková,  šéfredaktorka

Minulá soutěž
Minulá otázka patřila 
do  Dvora Králové, ale ne 
přímo do  místní zástavby. 
Fotka byla pořízena na pod-
zim letošního roku před pa-
vilonem slonů v zoo Dvůr Králové. Autorem 
krásně vybarvených listů kolem reliéfu byla 
příroda sama, autorem reliéfu v podobě slona 
je místní ak. soch. Jaroslav Černý, který podob-
ným způsobem „označil“ i další pavilony v míst-
ní zoo. K nepřehlédnutí je jeho strom u ptačího 
pavilonu nebo barevní plazi u vchodu do pavi-
lonu vodního světa. 
Všechny došlé odpovědi byly správné, pro vý-
hru si do městského ifnormačního centra může 
přijít vylosovaná Ivana Mühlsteinová. 
Gratulujeme!

SouTěžNí oTÁzKA:
Nová otázka bude pro vnímavého člověka lehká, 
ostatní čtenáři budou nuceni se při svých pro-
cházkách městem nejen dívat dolů pod nohy, 
ale také kolem sebe na  fasády nových i  starých 
domů. 
Kde se nachází tento kamenný úl? Napište, jaké 
alespoň další 2 znaky má tento dům na své fasá-
dě a jaký mají pro tento dům význam (mají-li).

S o u h l a s í m  s e 
 z v e ř e j n ě n í m  

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO / NE
Jm é no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pří j m ení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

jubILeA A VíTÁNí obČÁNKů

NA jAKÉM DoMě Ve DVoře KRÁLoVÉ NAD LAbeM Se NAChÁzí TeNTo ÚL?

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

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

PoDěKoVÁNí

Zveme všechny lidi dobré vůle na předvánoční 
setkání uživatelů s  rodinnými příslušníky, 
přáteli a známými, které se uskuteční ve čtvrtek 
19. 12. od  15 hodin v  domově důchodců 
v  Roháčově ulici. Součástí akce bude vernisáž 
obrazů současné malířky Marcely Řezníkové, 
která své umění věnuje malbě krajin, zátiší 
s  květinami a  historických objektů ve  stylu 
realismu, naturalismu a  impresionismu. Bude 
zde i  možnost zakoupit si jako vánoční dárek 
šperky Swarovski Elements a přírodní dárkovou 
kosmetiku Saloos a  Boemi. Návštěvníci si také 
mohou prohlédnout výstavu výrobků obyvatel 
domova. Do  programu jsme zařadili i  malé 
taneční překvapení.
Celé odpoledne bude doprovázet k  poslechu 
i  tanci hudební skupina Duo Scarabeus 
z  Hradce Králové. Záštitu nad akcí převzala 
starostka města Mgr. Edita Vaňková.
Přijďte si s  námi užít krásnou předvánoční 
atmosféru a  pohladit si duši příjemnými 
zážitky. Srdečně zveme všechny milovníky 
hudby a  výtvarného umění. Zároveň touto 
cestou přejeme všem pohodové prožití 
vánočních svátků a do roku 2014 pevné zdraví 
a spokojenost v rodinném i pracovním životě.

Mgr. Linda Mocová
sociální pracovnice

V  říjnu tohoto roku jsem absolvoval  kurz 
internetu ve  zdejší Městské knihovně Slavoj. 
Přes dvacet let jsem vzdoroval vymoženostem 
dnešní moderní doby a  hlavně všemu co 
se týká výpočetní techniky a  internetu. 
V  současné době jsem však pocítil potřebu se 
s  touto moderní technologií blíže seznámit 
už z  toho důvodu, že se má dcera s  celou 
rodinou přestěhovala do  Londýna a  internet 
je nejlevnější a  nejjednodušší způsob 
komunikace. 

Kurzu, který probíhal po  celý měsíc říjen, 
se účastnilo dvanáct zájemců převážně 
seniorského věku. Nejprve nás zaměstnanec 
knihovny pan František Zoufalý seznámil 
s  obecnými zásadami při práci na  internetu. 
Po  úvodních hodinách, kdy jsme již zvládli 
základní počítačové úkony, jsme měli 
možnost získat také takové informace 
a  praktické dovednosti, které každý z  nás 
nejvíce potřeboval. V  tomto směru nám bylo 
maximálně vyhověno.

Po celou dobu trvání kurzu panovalo mezi námi 
klidné a  přátelské ovzduší. Velice jsme ocenili 
především vstřícný postoj pana Zoufalého, 
který svou trpělivostí a  empatií u  nás zcela 
odboural strach z  neznámého. Všichni jsme 
odcházeli spokojeni a s elánem.
Tímto bych chtěl poděkovat Městské knihovně 
Slavoj za  pořádání kurzů  a  hlavně panu 
Zoufalému za to, že je člověk na svém místě.

Antonín Valášek
za celou skupinu kurzistů

Děkujeme vedení i  personálu hotelu Central 
ve  Dvoře Králové nad Labem za  perfektní 
organizaci naší svatební oslavy.

Andrea a Pavel Jelínkovi

... NIKDY NeNí PozDě!



strana 9

Noviny královédvorské radniceNKR č. 11/2013

GYMNÁzIuM PořÁDÁ PRo PARTNeRSKÉ zÁKLADNí ŠKoLY 
zAjíMAVÉ AKCe

Večer s duchy  
v Schulzových sadech

Malí hosté v MŠ Slunečná 2

Třída pro žáky se specifickými poruchami učení

Gymnázium ve  Dvoře Králové nad Labem 
získalo grant na  podporu přírodovědného 
vzdělávání z  fondu EU. Součástí schváleného 
projektu jsou i  plně hrazené akce pořádané 
pro žáky partnerských základních škol 
z  Královéhradeckého kraje: na  exkurzích je 
hrazeno ubytování, stravování, doprava (včetně 
místní), vstupy, průvodci i  programy, kterých se 
zúčastníme. 
Účastníci přednášek a praktik neplatí vstupné, 
lektoři jsou placeni z  grantu. Partnerskými 
školami gymnázia jsou ze Dvora Králové nad 
Labem ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž, z ostatních  
škol je to ZŠ Dubenec, ZŠ Teplice nad Metují, ZŠ 
Malé Svatoňovice, ZŠ Rtyně v  Podkrkonoší, ZŠ 
Třebechovice pod Orebem a ZŠ Voděrady. 
Pro velký zájem se na  exkurzích děti 
z  partnerských škol střídají a  učitelé musejí ze 
zájemců i vybírat.
Po  úspěšné třídenní exkurzi na  Šumavu 
ve dnech 20.–22. 9. 2013, která byla úvodní částí 
celého projektu, se vydal autobus s 51 účastníky 
na Moravu. Naplnily ho děti ze ZŠ Dubenec, ZŠ 
Teplice nad Metují, ZŠ Malé Svatoňovice a  ze 
Dvora Králové nad Labem ze ZŠ Schulzovy 
sady, ZŠ Strž a  z  prvního a  druhého ročníku 
nižšího gymnázia. Za  pět dní exkurze v  době 
podzimních prázdnin jsme navštívili Ostravu, 
Olomouc a Brno.
V  Ostravě si děti pod dohledem vedoucích 
prošly zoologickou zahradu a  vyplňovaly 
pracovní listy. V  Olomouci nás zoologickou 
zahradou provedly dvě průvodkyně a  děti 
opět vyhledávaly odpovědi do  pracovních 
listů. Večer jsme vyslechli zajímavou přednášku 
RNDr. Jiřího Šafáře, zoologa Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR v Olomouci, na téma „noční 
život v Litovelském Pomoraví“. Kromě krásných 
fotografií jsme poslouchali i  hlasy zvířat, která 
lze v nočním lese uslyšet. 
S  odbornými průvodci jsme prošli Javoříčské 
jeskyně s  nejkrásnější krápníkovou výzdobou, 
kde jsme kromě výtvorů neživé přírody mohli 
pozorovat i  obyvatele jeskyní – vrápence 
a netopýry. 
V Brně děti plnily v zoologické zahradě v rámci 
kampaně na záchranu fauny jihovýchodní Asie 

různé úkoly na  zajímavé stezce „Kdo zachrání 
saolu?“, procházely zahradou i  po  setmění 
a  pozorovaly večerní chování zvířat. Další 
dva dny v  Brně byly věnovány celkem čtyřem 
velice zajímavým programům, které pro nás 
připravilo ekologické centrum Lipka: Tajemství 
Země, soutěžní hra na hradě Špilberk, Jedovatí 
živočichové a Kamenná kolonie. Navštívili jsme 
také muzeum Anthropos, věnované zejména 
historii vývoje člověka. 
Tento náročný, ale snad i  zajímavý program 
zvládly děti velice dobře. Těšíme se, že se 
alespoň s některými z nich setkáme na dalších 
akcích, o  kterých budeme partnerské školy 
pravidelně informovat. 
První pozvánku dostanou školy na 30. 11. 2013 
do  gymnázia, tentokrát na  seminář věnovaný 
přípravě zájemců o  biologickou olympiádu 
kategorie C a D. Téma je velice zajímavé – bude 
se probírat světlo a barvy v životě rostlin.

RNDr. Jana Dobroruková

Konec října je tradičně na  naší základní škole 
v  Schulzových sadech ve  Dvoře Králové n. 
L. spojen s  akcí Večer s  duchy, která má již 
dlouholetou tradici. I v  letošním roce přilákala 
velké množství dětí, jejich rodičů i  prarodičů. 
Počasí nám opravdu přálo, po slunečném dnu 
nastal mrazivý večer a  ve  strašidelném parku 
čekalo na  děti nové dobrodružství. Prostor 
se rozzářil světýlky, lucerničkami i  lampióny, 
mezi kterými se účastníci setkávali s  velkými 
i  malými duchy, se strašidly i  čaroději. Ten, 
kdo se trošku bál, podržel se ruky maminky 
či tatínka a  i  s  malým rozechvěním se pustil 
do plnění úkolů. 

Na startu si zavěsil každý účastník na krk siluetu 
ducha, na  kterou po  trase získával razítka 
za  splněné úkoly, vyrobil si malou lucerničku, 
kterou mu duchové rozsvítili. Nejprve na každého 
čekal průchod strašidelnými hradbami. Parkem 
se ozývaly výkřiky, houkání sovy, ale i  radost 
ze splněných úkolů. V  cíli se promrzlí poutníci 
zahřáli a doplnili síly pravým duchařským čajem. 
Večer plný zážitků se opravdu vydařil. 

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Od 4. do 10. listopadu proběhla ve školách akce 
„Týden pro inkluzi“ pořádaná neziskovými 
organizacemi Rytmus, o.s., a Člověk v tísni, o.p.s. 
Zapojili jsme se do  této akce pozváním dětí 
předškolního věku ze zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně 
Království. Sešli jsme se ve  středu 6. listopadu 
v  naší MŠ na  dopoledních činnostech. Děti 
si společně zacvičily, zdolávaly překážkovou 
dráhu. Po svačince se společně pustily do výroby 
papírového ježka, kterého si odnesly na památku. 
Počasí nám nebylo moc nakloněno k  pobytu 
venku, ale krátkou vycházkou jsme seznámili děti 
s okolím naší MŠ. Před obědem jsme se společně 
rozloučili.

Bc. Naděžda Benciová

V září jsme na Základní škole a Praktické škole 
Dvůr Králové nad Labem, ulice Přemyslova  
479, otevřeli třídu pro děti s  DYS-poruchami. 
Vznik této třídy byl iniciován zvláště potřebou 
speciálněpedagogické péče (nápravné péče, 
reedukace, aktivní zapojení rodičů do  terapie) 
o žáky se specifickými poruchami učení. 
V  pracovním týmu DYS-třídy působí zkušení 
speciální pedagogové. Působíme v  oblasti 
terapeutické, konzultační, informační, 
dokumentační a  vzdělávací. Terapeutická 
činnost DYS-třídy představuje jak speciálně 
pedagogickou péči zaměřenou na  reedukaci 
a  nápravu specifických poruch učení, tak 
i  na  aktivity vedoucí ke  smysluplnému 
a aktivnímu využití volného času. Ve své práci 
využíváme tradiční a  osvědčené reedukační 
metody, ale i nově ověřované formy a přístupy. 
V  individuální nápravné péči pracujeme 
podle metodických materiálů našich 
předních odborníků – prof.  Z. Matějčka,  
PhDr.  Z. Žlaba, PhDr.  P.  Kuncové,  
doc. O. Zelinkové, Mgr.  J. Bednářové a dalších. 
Pro nápravu využíváme také počítačových 

programů, práci s  internetovými programy 
určenými pro žáky se specifickými poruchami 
učení a práci s interaktivní obrazovkou.
Mezi naše cílové skupiny patří i  rodiče dětí, 
neboť i  na  jejich zapojení závisí výsledek 
reedukačního procesu. Pod vedením speciálně 
pedagogických pracovníků jim pomáháme 
zhostit se jejich nelehkého úkolu a  vytváříme 
týmovou spolupráci. Neboť stále platí, že 
žádná zázračná metoda nenahradí intenzivní 
individuální práci s dítětem v prostředí malého 
kolektivu spolužáků, ovšem při kvalitní 
spolupráci s rodinou.
Základní škola a  praktická škola ve  Dvoře 
Králové nad Labem poskytuje také péči žákům 
s  vadami řeči a  jako jedna z  mála v  republice 
i žákům s Aspergerovým syndromem. I u těchto 
dětí využíváme nejnovějších poznatků 
při reedukaci a  nápravě. Samozřejmostí je 
i spolupráce s odborníky..

Lenka Podrazilová
 Kateřina Jáklová
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žáci ze zŠ Strž se vydali 
do Rumunska

STRAŠIDLA V jeDNIČCe
Stalo se již tradicí, že podzim bývá nabitý 
nejrůznějšími akcemi plnými strašidel, duchů, 
bubáků a podobných potvůrek. Nejinak tomu 
bylo i  v  Jedničce. Na  konci října byla pro děti 
připravena „halloweenská“ akce s  přespáním 
v  DDM, plná nejrůznějších zábavních aktivit. 

Děti dlabaly dýně, vyráběly halloweenské 
svícny a papírové duchy, nechyběly nejrůznější 
hry a  soutěže a  večer samozřejmě i  stezka 
odvahy. Společně jsme navštívili také 
strašidelně vyzdobenou dvorskou zoo. Téměř 
třicet dětí tak prožilo den a  noc podzimních 
prázdnin na akci, která se již po několik let těší 
veliké oblibě.
V  polovině listopadu zavítala strašidla 
do  Jedničky podruhé. Na  podvečerní akci 
přišla téměř stovka dětí a  rodičů. Hned 
u  vstupu dostal každý návštěvník na  cestu 

V  rámci projektu Comenius 2013–2015 „Art 
Snapshots of the Past and Present“ se vydala 
skupina žáků a učitelů naší školy do rumunského 
Satu Mare, kde se setkala se zástupci dalších  
9 zahraničních partnerských škol.
Naše setkání započalo na  vlakovém nádraží  
v Satu Mare, kde si nás vyzvedly naše dočasné 
rodiny a zavezly nás do svých domovů. Vše pro 
nás bylo nové. 
První noc, po  22 hodinách cesty vlakem, 
proběhla klidně. Z  nedělní návštěvy muzea 
jsme si odnesli znalosti o historii tamní oblasti. 
Následující den jsme navštívili zdejší školu 
studentů, u  kterých jsme bydleli. Prohlédli 
jsme si mnoho tříd a  tělocvičnu. Mladší žáci 
pro  nás měli dokonce připravené krátké 
vystoupení. V  útery jsme podnikli dlouhou 
cestu autobusem. První zastávku jsme udělali 
ve  skanzenu ukazujícím významné obytné 
a  hospodářské budovy. Dále jsme si prohlédli 
„veselý hřbitov“. Ve  středu nás přivítal zámek 
v Carei. 
Na  závěr pobytu si pro nás hostitelé připravili 
vystoupení v  muzeu. Zahrály nám děti 
z  hudební školy, vystoupil místní folklórní 
soubor a  zazpíval dětský pěvecký sbor. Náš 
pobyt jsme zakončili opět ve škole – slavnostní 
večeří. 

Robert Hamšík
 Ondřej Hlavsa

Přes 150 dětí se svými rodiči i  prarodiči přišlo 
do  naší školy prožít jedno příjemné nedělní 
odpoledne. Ve  třídách byly připraveny zábavné 
úkoly, za  jejichž splnění dostávaly děti indicie 
k vyluštění tajenky. Děti zdobily perníčky, skládaly 
vlaštovky a vrtulníky, plnily úkoly na interaktivní 
tabuli i na počítači, luštily názvy písniček, hádaly 
názvy pohádek, zařádily si ve  školní tělocvičně. 
Také pracovníci ZOO Dvůr Králové si připravili pro 
děti zajímavé úkoly. Děti určovaly, komu patřily 
vystavené kožešiny, mohly si sáhnout na  hada, 
želvu i  chameleona. Po  celou dobu se dobře 
bavily nejen děti, ale také dospělí, kteří neodolali 
a úkoly plnili také.
Po vyluštění tajenky pokračovala cesta účastníků 
do  parku, kde se mohli svézt na  bílém koni. 
Za svou účast děti obdržely pamětní list a malého 
perníkového koníčka.

Ke  zdaru této již tradiční akce přispěly nejen 
pěkně připravené úkoly na  stanovištích, ale 
také výborné občerstvení, které připravila školní 
kuchyně, a  v  neposlední řadě i  pěkné počasí, 
které nedělní odpoledne provázelo.

Pavlína Špatenková

S  blížícím se novým rokem se přiblížil i  čas 
Tříkrálové sbírky. Opět vás v  tříkrálovém čase 
navštíví koledníci, aby vám popřáli vše dobré 
v novém roce. Přinesou upomínkové předměty 
– cukr, kalendářík, zazpívají koledu a  poprosí 
o příspěvek do kasičky. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky každým rokem narůstá, 
což nás velice těší, a  za  což moc děkujeme. 
Pomáháte nám tak v  činnosti charity – v  roce 
2013 konkrétně s  dofinancováním Občanské 
poradny, která i díky této pomoci může fungovat 
zdarma již desátý rok.
Pokud i  letos podpoříte naši Tříkrálovou sbírku, 
pomůžete opět dobré věci. 
Koledovat budeme v termínech: 
03.01.–08.01.2014, případně 10.01.–12.01.2014.
Kontakt pro dobrovolníky, kteří se chtějí také 
zúčastnit, případně pro objednání koledníků: 
sekretariat@charitadk.cz

Tříkrálová sbírka

V sobotu 4. ledna 2014 od 18:00 hod. v kostele  
sv. Mikukáleše v  Horní Brusnici proběhne 
Tříkrálový koncert Muzikálové Vánoce, kde 
vystoupí přední český zpěvák Petr Kolář 
a pěvecká skupina Diamantes ze Dvora Králové 
nad Labem. Během večera zazní muzikálové, 
filmové a  vánoční písně společně s  největšími 
hity Petra Koláře!
Vstupenky jsou v  předprodeji v  městském 
infocentru. Pro dvorské občany je doprava 
na  akci zajištěna autobusy zdarma! Více 
informací naleznete na  www.muzikalovevanoce.
cz. Přijďte se podívat na krásné prostory kostela 
a  zažít ojedinělou hudební produkci, která vám 
zajistí příjemnou vzpomínku na  závěr vánoční 
doby! 

Petr Kolář a skupina Diamantes 
v horní brusnici

Martin na bílém koni  
v zŠ Schulzovy sady svítící náramek a vydal se na  trasu osvětlenou 

pouze loučemi. Na  strašidelných stanovištích 
se děti setkaly s  různými bytostmi a  plnily 
drobné úkoly. U  „Pavoučího muže“ musely 
prolézt zrádnou pavučinou, u  Jožina přejít 
bažinu, na dalším stanovišti nakrmit hladového 
vlkodlaka. „Krutopřísná čarodějnice“ odhalila 
pomocí své kouzelné koule všechny zlobivé 
děti a kolem spícího upíra se zase všichni museli 
potichu proplížit tak, aby ho nevzbudili. Největší  
respekt však budila „Mumie Hrůzná“.  Při jejím 
řevu tuhla krev v žilách a i ty nejstatečnější děti 
si dávaly velký pozor, aby se držely v bezpečné 
vzdálenosti. V  Jedničce se každý, kdo měl 
zájem, mohl stát na  chvíli i  „Lovcem duchů“ 
nebo si vyrobit malé strašidélko na  památku 
v  dílničce u  „Barbuchy“, kde byl připravený 
i teplý čaj pro všechny „zmrzlíky“. Kolem sedmé 
hodiny byla všechny strašidla připravena 
ulehnout k  zimnímu spánku. Na  zahradě stály 
v  řadě postýlky a  bílá paní, kterou všechny 
děti společně přivolaly, uspala strašidla 
ukolébavkou. Společně jim přejme, ať se jim 
dobře spí, ať je zima krátká a příští rok nás určitě 
pobaví novými nápady a strašidelnými úkoly.

Sylvie Černotová

SKAuTSKÉ STřeDISKo hLÁSí
Ve Stínadlech to znovu 
vře. Nad celou čtvrtí se 
ozývá bojovná píseň 
Vontů. Stávajicí Velký Vont 
hlásil, že již dál nechce 
vládnout a chce předat 
svoji funkci někomu 
mladšímu. Zájemci o tuto 
funkci jsou dva: Otakar 
Losna a Štěpán Mažňák. 
Oba mají přibližně stejný počet příznivců. 
A  vontská tradice říká, že vládnout může 
pouze jeden. Ten, který vyhraje velký boj… 
V  tomto duchu se 16. listopadu uskutečnil  
23. ročník STíNADeL, skautské hry pořádané 
naším střediskem. Dvě stejné skupiny – 
Mažňákovců a  Losnovců – bojovaly převážně 
na  náměstí a  okolních ulicích našeho města 
o  plán Tleskačova létajícího kola, ulice, životy 
a vlajku soupeřovy skupiny. Po pětihodinovém 
boji proběhlo v  parku sečtení všech bodů 
za  splněné úkoly. Vítězem STÍNADEL 2013 se 
stali Mažňákovci.
Zveme všechny rodiče, příbuzné, příznivce 
skautingu na  mikulášskou skautskou 
besídku, pořádanou v  neděli 8. prosince 
2013 od  14:00 hod. v  aule královedvorského 
gymnázia.
Zveme také (školáky i  předškoláky) 
na skautskou vánoční dílnu konanou v sobotu 
14.12.2013 od  14:00 hod. ve  skautské vile 
na rohu ulic Kotkova a Plk. Švece na „Nebíčku“. 
Děti si budou moci odnést drobné výrobky 
a  zahrát si hry. Vánoční občerstvení bude 
zajištěno.
Již tradičně se zapojí skauti k  šíření 
betlémského světla. V  sobotu 21.12.2013 
ve  13:58 hod ho převezmou královedvorští 
skauti na  vlakovém nádraží. Betlémské světlo 
bude k dispozici pro nejširší veřejnost nejprve 
od  14:30 hod do  15:30 hod. na  náměstí TGM.  
V  následujících dnech si budete moci odnést 
Betlémské světlo do svých domácností ze všech 
tří královedvorských kostelů – katolického, 
husitského i evangelického.

Martin Stránský
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Od ledna roku 2011, v místě bývalé Obalovny 
živičných směsí v ul. Nová Tyršova ve Dvoře 
Králové n. L., provozuje svoji činnost školicí 
středisko skupiny EUROVIA CS, a.s.
Životní prostředí zatěžující výroba 
obalovny byla nahrazená ekologicky čistým 
provozem, ve  kterém i  po  zahájení činnosti 
školicího střediska pokračovala 2,5 roku 
trvající nákladná sanace a  dekontaminace 
horninového podloží.
Jelikož se jedná o  lokalitu bývalého 
kamenolomu, byla v  podzimních měsících 
roku 2012 na  pozemcích společnosti 
v  nejkritičtějším místě instalována pevná 
zábrana s  výstrahou zamezující možnosti 
pádu z  lomové stěny. Stalo se tak v  zájmu 
bezpečnosti a  ochrany osob, občanů 
pohybujících se v rámci svých volnočasových 
aktivit ve  volně přístupném lesním terénu 
nad lomovou stěnou. Z  nepochopitelných 
důvodů se stala tato zábrana výzvou 
vandalismu.
I přesto společnost v rámci předcházení rizik 
z  pohybu nad lomovou stěnou a  možného 
pádu do  hloubky instalovala v  minulých 
dnech dalších 18 sloupků osazených značkou 
zákazu vstupu nad hranu lomové stěny.
Upozorňujeme tímto občany pohybující 
se ve  zmiňovaných místech na  možné 
nebezpečí uklouznutí a  pádu do  hloubky. 
Žádáme o  respektování zákazu vstupu. 
Věříme, že nová investice společnosti bude 
pochopena jako účinná prevence rizik 
a nestane se zase terčem vandalismu.

Ing. Beáta Antonická,  vedoucí školicího střediska
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župní přebor v desetiboji upozornění všem tancechtivým  
absolventům gymnázia!

Nabídka psů v místím útulku

Královédvorská sokolská jednota uspořádala 
letos již 11. ročník župního desetiboje, kterého se 
zúčastnila stovka závodníků. Většinu závodníků 
postavila na  start pořádající jednota. Pro ty 
nejmladší to byl vůbec první závod v životě.
Desetiboj prověří závodníky po všech stránkách. 
Mezi disciplíny patří šplh, hod medicinbalem, 
skoky přes švihadlo, dřepy, člunkový běh, 
překážková dráha, shyby, skok z místa, motorický 
test s  tyčkou a  nohy za  hlavou na  šikmé ploše.
Děti tak musí prokázat sílu, rychlost, obratnost, 
koordinovanost i  schopnost orientace. Diváci 
viděli mnoho pěkných výkonů především 
v podání místních a náchodských závodníků.
Odměnou vítězům byly diplomy a  medaile, 
pro všechny účastníky byly připraveny drobné 
upomínkové předměty, které do  soutěže 
věnovalo město Dvůr Králové n. L. a  TJ Sokol 
Dvůr Králové n. L.

Pavlína Špatenková

Ples absolventů Gymnázia Dvůr Králové nad 
Labem pořádá Klub NATURA  v  roce 2014 až 
v  sobotu 1. března. K  tanci i  poslechu Vám 
tentokrát bude hrát jihočeská skupina Pohoda 
tým! Už název je příslibem dobrého prostředí pro 
tuto výjimečnou společenskou příležitost.

RNDr. Jana Dobroruková

Tito psi (a  spousta dalších) čekají na  nové pány 
v místním útulku. Aktuální nabídku umístěných 
psů najdete na  internetových stránkách: 
www.utulek-dknl.estranky.cz. Další fotografie psů 
si můžete prohlédnout na  nástěnce ve  výloze 
obchodu Hobby centrum Pištorovi.
Každé odpoledne od  14:00 do  16:00 hod. je 
možné přijít vyvenčit některého z  útuláků (děti 
pouze v doprovodu dospělé osoby).
Psí útulek Dvůr Králové n. L.
17. listopadu 3129 (za tenisovými kurty)
otevírací doba: 
pondělí–pátek 8:00–12:00, 14:00–17:00 hod.

eMIL – mladý 
kříženec 
německého 
ovčáka. 
K lidem je 
vstřícný. Rád 
se proběhne 
na procházce, 
ale dokáže 
i jen tak 
lenošit 
ve výběhu. 
Vhodný 

huGo – dvouletý kříženec. Vstřícný a tempe-
ramentní pes. Bezva parťák na procházkách, je 
poslušný, zvyklý venčený dětmi.

FRANTA 
– mladý 
kříženec 
plný energie. 
K lidem 
velmi milý 
a kontaktní. 
Po zvládnutí 
základů 
poslušnosti 
bude bezva 
parťák pro 
aktivní mladé 
lidi.

společník na zahradu, není náročný na intenzivní 
pohyb.

Od 1. do 20. prosince budou v zoo připraveny 
stromečky ke  zdobení pro školní kolektivy. 
Po  ozdobení stromku si mohou děti 
prohlédnout zoo a to za pouhých 10 Kč na žáka. 
Stačí se pouze zaregistrovat na  našem webu  
www.zoodvurkralove.cz.
S  prvním prosincovým dnem se v  zoo rozzáří 
unikátní hra světel, vánočně nasvícené 
pavilony a  cesty. Pokladna bude otevřena  
do  16:00 hod. a  pavilony do  18:00 hod. 
O víkendech se pokladna zavře až v 18:00 hod. 
a pavilony ve 20:00 hod. Druhou, třetí a čtvrtou 
adventní neděli dostanou návštěvníci jako 
dárek výraznou slevu na  vstupném. Její výše 
bude zveřejněna na  webu a  facebookovém 
profilu zoo každé pondělí před aktuální 
adventní nedělí, ostatní dny platí vstupné zimní 
sezony. Od 20.12.2013 do 05.01.2014 bude platit 
vstupné vánoční sezony a  pokladny budou 
otevřené až do  19:00 hod., kromě 24. 12. a   
31. 12., kdy budou otevřeny do 16:00 hod.   
Dne 5. prosince od  13:00 do  17:00 hod. bude 
v zoo probíhat Mikulášská nadílka. 
Ve  středu 11. prosince v  18:00 hod. se budou 
v naší zoo zpívat koledy. Královédvorská zoo se 

VÁNoČNí  
zoo DVůR KRÁLoVÉ

Pozor na nebezpečná 
místa u bývalého 
kamenolomu

tak poprvé připojí k akci „Česko zpívá koledy“. 
V  zoo budeme zpívat za  hlavním vchodem. 
Pokladna bude otevřena do  18:00 hod., 
pavilony do 20:00 hod. a vstupné od 17:00 hod. 
bude za  symbolických 10 Kč.  Za  symbolickou 
částku se budou také hned za  vchodem 
podávat horké africké nápoje a africký koláč.

Jana Myslivečková, ZOO Dvůr Králové
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V  základní a  praktické škole Dvůr Králové nad Labem funguje od  září třída pro žáky se 
specifickými poruchami učení. Pro nápravu se používají mimo jiné počítačové programy. 
Součástí výuky se tak stává i práce s interaktivní tabulí (více na str. 9).
 Foto: archiv ZŠ  a PrŠ

Bára Hrzáňová si zcela získala nejen klienty Domova sv. Josefa, ale celé obecenstvo, 
když výtěžek z představení Hrdý Budžes, se kterým hostovala v místním Hankově domě, 
věnovala právě Domovu sv. Josefa v Žirči. Více na str. 5.  Foto: archiv Domov sv. Josefa

V sobotu 26. října proběhlo na ostrově lemurů v místní zoo předávání ceny Dřevěná 
stavba roku. Královédvorská zoo v  této anketní soutěži zvítězila se svým velkým 
lanovým hradem.  Foto: archiv ZOO Dvůr Králové

V lese nad nemocnicí se konala další stezka lesního moudra, které se zúčastnilo cca 180 
dětí ze základních škol Schulzovy sady, Kocbeře a Vítězná. Akce získala finanční podporu 
od  Královéhradeckého kraje. S  organizací celé akce již tradičně velmi pomohli studenti 
místního gymnázia. Na fotografii je zachyceno botanické stanoviště. Foto: E. Šírková

Sdružení Podzvičinsko, které v rámci podkrkonoší propagauje také naše město, slavilo 
úspěch na  festivalu tištěných propagačních materiálů z  oboru cestovního ruchu - 
TOURPROPAG 2013.  Více informací čtěte na str. 2.

Ve  čtvrtek 21. listopadu byl na  náměstí TGM usazen vánoční strom - jedle kazašská 
od soukromého dárce z ulice Na Výsluní. Slavnostní rozsvícení proběhne v  neděli  
1. prosince 2013 v 17:30 hod. Foto: K. Sekyrková

Letos 16. listopadu bylo možné opět po  roce zahlédnout pobíhat v  rámci skautské 
hry Stínadla po městě dvě skupiny - Mažňákovce a Losnovce. Kdo vyhrál letos v rámci  
23. ročníku této hry, to se dozvíte na str. 10. 
 Foto: archiv Junák

Zástupci mysliveckého sdružení Choustníkovo Hradiště zasadili pod dohledem 
dětí ze zoo kroužku při DDM Jednička ovocné stromy na mez pod Kostelním lesem. 
Stromořadí tvoří 16 ovocných stromů - 8 jabloní a 8 hrušní. Více na str. 3.
 Foto: V. Tomková


