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Prosincové zastupitelstvo
Nejbližší termín jednání Zastupitelstva 
města Dvůr Králové nad Labem je pláno-
ván na  17. prosince, opět od  15:00 hod. 
do sálu Hankova domu Jedním z bodů jed-
nání je schválení rozpočtu na rok 2015.

Úřední hodiny MěÚ  
během svátků
Na  městském úřadě vám budou úředníci 
k dispozici v úředních hodinách i v prosin-
cových dnech mezi svátky kromě 31. pro-
since 2014, kdy bude úřad uzavřen.

Královédvorské vánoční trhy
Zveme širokou veřejnost na  královédvor-
ské vánoční trhy, které se konají v  pátek 
12. prosince od 10:00 hod. do 17:00 hod. 
v Hankově domě a na náměstí V. Hanky.

Ing. Kateřina Sekyrková, odbor KTÚ

Uzavření registru vozidel dne  
9. prosince
Z  technických důvodů bude v  úterý 
9. prosince po  celý den uzavřen registr 
vozidel v ulici Nedbalova.

Alena Řeháková, ODP

Dotační progra-
my a možnosti

2 Nová alej v Lipnici
Fotosoutěž

3 Novinky odpadové-
ho hospodářství

3 U3V - letní semestr 
v knihovně

8 Nový sponzor 
místního hokeje

11
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mestodknl
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Seznamte se s novými členy vedení města 
Na  začátku ustavujícího zasedání Zastupitel-
stva města Dvůr Králové nad Labem (dále ZM) 
složilo 20 přítomných členů zastupitelstva slib 
tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na  svou čest a  svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v  zájmu města 
a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“ 
Zároveň bylo novými členy ZM zvoleno vedení 
města Dvůr Králové nad Labem na  období  
2014-2018 v tomto složení:
Starosta:  Ing. Jan Jarolím
1. místostarosta: Mgr. Alexandra Jiřičková 

2. místostarosta:
Ing. Dušan Sedláček (neuvolněný)
3. místostarosta:
Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. (neuvolněný)
Další členové rady: 
Ing. Jan Kříž, Mgr. Jana Špačková, Pavel Kraus 
Složení nového vedení tak odpovídá obsahu 
koaliční smlouvy, která byla podepsána 30. října 
2014 zástupci volebních hnutí a stran ANO 2011, 
Šance pro Dvůr, TOP 09 a  VOLBA PRO MĚSTO. 
Součástí smlouvy byla dohoda o partnerství při 
hlasování o  volbě nového starosty, místosta-
rostů a personálním obsazení rady města.

Pokračování na str. 2

Zastupitelé města pro volební období 2014-2018 (zleva):  Pavel Kraus, MUDr. Antonín Petráček, Mgr. Marta Staníková, MVDr. Jaroslav Rapáč, Jaroslav Kratěna, Jan Metelka, Bc. Marie 
Jarkovská, Mgr. Jana Špačková, Mgr. Alexandra Jiřičková, Ing. Jan Jarolím, Mgr. Emil Kudrnovský, Ph. D., Ing. Dušan Sedláček, MUDr. Libor Seneta, Jan Bém, Nasik Kiriakovský, Ing. Jan Kříž, 
Luděk Krýza, Jan Štípek, Mgr. Dušan Kubica, Mgr. Edita Vaňková. 
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Nástěnný kalendář 
Město Dvůr Králové nad Labem vydalo 
ve spolupráci s městským muzeem kalendář 
s  historickými fotografiemi našeho města 
a blízkého okolí na téma „Voda vodička“. 

Vybrané snímky pochází z  fotoarchivu 
muzea. Kalendář můžete zakoupit v měst-
ském muzeu, v  městském informačním 
centru nebo knihovně Slavoj za 70 Kč. 

Bc. Petra Zivrová
odbor ŠKS

Pozor na falešné 
 „provozovatele vAK“
Z  neoficiálních zdrojů se v  poslední době 
množí informace o lidech z agentury, která 
nabízí občanům Dvora Králové nad Labem 
uzavírání smluv o  dodávce pitné vody 
za  výhodnějších podmínek, než nabízí 
Městské vodovody a  kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem, s. r. o. (dále MěVaK). 
Upozorňujeme všechny odběratele, že 
se jedná podvod. Doporučujeme takto 
oslovené odběratele, aby ihned ohlásili 
činnost těchto lidí na  Policii ČR, případně 
také provoznímu oddělení MěVaKu – tel.: 
499 628 661, 605 292 547.
Jediným subjektem, který má právo uza-
vírat odběratelské smlouvy stran dodávek 
pitné vody a  odvádění odpadních vod 
v našem městě je MěVaK. 

Ivo Antonov
vedoucí provozního úseku

Dotační programy 
Královéhradeckého kraje  
na rok 2015
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
schválilo dne 3. listopadu 2014 většinu 
svých dotačních programů na rok 2015.
Podmínky jednotlivých dotačních pro-
gramů, termíny pro podání žádostí 
a  základní dokumenty jsou zveřejňo-
vány postupně na  krajském portále  
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz. 
V  současné době zde najdete podmínky 
pro dotační oblasti Volnočasové akti-
vity, Kultura a  památková péče, Program 
obnovy venkova, Sport a tělovýchova. 
Pro oblast volnočasových aktivit, sportu 
a  tělovýchovy je na  1. prosince 2014 
od  14:45 hod. v  sále Zastupitelstva Krá-
lovéhradeckého kraje připraven seminář 
– pozvánka je také na  www.kr-kralovehra-
decky.cz v sekci krajské dotační programy. 

Mgr. Dušan Kubica, odbor RISM

Pokračování ze str. 1

Seznamte se s novými členy vedení města 
Kompetence členů vedení v rámci 
městského úřadu:
ing. Jan Jarolím: 
KTÚ (kancelář tajemníka úřadu)
OEMM (ekonomika a majetek města)
RISM (rozvoj, investice a správa majetku)
OŽÚ (obecní živnostenský úřad),
Mgr. Alexandra Jiřičková:
VVS (všeobecná vnitřní správa)
ŠKS (školství, kultura a sociální věci)
RAF (rozpočet a finance)
ing. Dušan Sedláček:
VÚP (výstavba a územní plánování)
OŽP (životní prostředí)
Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.: 
ODP (doprava a silniční hospodářství)
OI (informatika)

Na  prvním zastupitelstvu byli také zvoleni čle-
nové do dvou výborů zastupitelstva. 
Členy kontrolního výboru se stali: Nasik Kiria-
kovský, Jaroslav Kratěna, Luděk Krýza, Ing.  Jan 
Kříž a Jan Bém. 
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena 
Mgr.  Edita Vaňková, dalšími členy jsou Pavel 
Kraus, Mgr.  Dušan Kubica, Ing.  Petr Mrázek 
a Ing. Jitka Šenkýřová.
Další výbory zastupitelstva budou postupně 
vznikat na  nejbližších jednáních ZM (např. 
17.12.2014 od 15:00 hod. v sále Hankova domu).
Prezentace všech členů vedení je již nyní k dis-
pozici na  městském webu www.dvurkralove.cz, 
na stránkách tohoto tištěného periodika je zve-
řejníme v následujích dvou číslech. 

Ing. Kateřina Sekyrková
odbor KTÚ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo  
14. února 2014 výzvu (č. 22) pro podávání žádostí 
o  finanční podporu Zavádění ICT (informační 
a  komunikační technologie) v  územní veřejné 
správě v  Integrovaném operačním programu. 
Jejím cílem je posílit bezpečnost dat, elektronizo-
vat procesy a digitalizovat data za účelem sdílení 
rychlé a efektivní práce.

Město Dvůr Králové nad Labem podalo žádost 
o  podporu 30.05.2014. Na  přelomu září a  října 
MěÚ obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Projekt bude realizován ve třech etapách. Před-
mětem první etapy je pořízení výpočetní tech-
niky pro MěÚ (servery, koncová zařízení včetně 
monitorů a periferií) společně s nákupem licencí 
pro celé řešení. Druhá etapa řeší bezpečnostní 
infrastrukturu. Budou rozšířena stávající dis-
ková pole, aktivní prvky, nástroj pro sběr logů 

i  analýzu dat, licence monitoringu síťového 
provozu a hardware a software nutný pro elek-
tronické ověření. V  rámci poslední etapy bude 
pořízeno formulářové řešení pro vyřešení elek-
tronizace procesů v rámci ORP Dvůr Králové nad 
Labem (obec s rozšířenou působností).
Ukončení poslední etapy projektu je plánováno 
k  31.10.2015. Celkové způsobilé výdaje projektu 
činí 3.991.740 Kč vč. DPH, přičemž dotace činí 85 %.
Projekt Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC 
v  ORP Dvůr Králové nad Labem vč. elektroni-
zace procesů (reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09367) je 
financován z  prostředků Evropské unie, Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj prostřed-
nictvím Integrovaného operačního programu 
a z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem.

Ing. Ondřej Samek
vedoucí odboru informatiky 

Získané dotace zvýší bezpečnost dat 
a efektivitu jejich zpracování v celém ORP
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Nová třešňová alej v Lipnici
Od  října letošního roku máme v  našem 
městě novou třešňovou alej. Byla vysazena 
na Den stromů (20. října) v Lipnici s vydat-
nou pomocí dětí z  místní mateřské školy. 
Je tvořena 10 ks vysokokmenných třešní, 
které jsou několika různých odrůd, aby 
třešně dozrávaly postupně. První stromy 
budou rodit již za  3 roky, děti pak budou 
moci ochutnat plody své práce. Věříme, že 
děti potom budou trávit více volného času 
venku – na třešních, které si zde budou moci 
volně trhat, a  nebudou tolik sedět u  počí-
tače. Finanční prostředky ve  výši 13.795 Kč 
město získalo z  Programu péče o  krajinu 
v  roce 2014. Získaná podpora pokryla 
náklady v plné výši.

Ing. Dušan Sedláček
 místostarosta

Pohled skrz objektiv – 
fotosoutěž
Městská knihovna Slavoj ve  spolupráci 
s  městem Dvůr Králové nad Labem, měst-
ským kulturním zařízením Hankův dům 
a  městským muzeem vyhlašuje druhý roč-
ník fotosoutěže na  téma Město Dvůr Krá-
lové nad Labem. 
Soutěž je určena všem zájemcům o fotogra-
fování, vítány jsou snímky jak od  amatér-
ských fotografů, tak od profesionálů. Každý 
soutěžící může do 15. srpna 2015 odevzdat 
do  městské knihovny k  hodnocení libo-
volný počet barevných nebo černobílých 
momentek, u  kterých musí být zřejmé, že 
byly pořízeny ve Dvoře Králové nad Labem. 
Snímky v tiskovém rozlišení minimálně 300 
dpi nahrané na CD či DVD je vhodné doplnit 
o  náhledy jednotlivých fotografií společně 
s  popiskem. Dále je nutné přiložit souhlas 
o  případném publikování soutěžních foto-
grafií. Formulář bude umístěn na webových 
stránkách knihovny www.slavoj.cz. 
Autoři nejúspěšnějších fotografií získají 
zajímavé ceny. Vítězné a  nejoriginálnější 
snímky budou prezentovány na  výstavě, 
která proběhne v  září 2015 v  prosto-
rách městské knihovny Slavoj v  rámci 
oslav týkajících se první písemné zmínky 
o našem městě. Průběžně budou fotogra-
fie používány k  propagaci našeho města 
zveřejněním v  propagačních materiálech, 
kalendářích, na tisk pohlednic atd. 

Mgr. Marta Staníková
 MěK Slavoj

Průvodce stálou expozicí 
vánočních ozdob v muzeu

Od  listopadu 
si mohou náv-
štěvníci stálé 
expozice vánoč-
ních ozdob 
v  městském 
muzeu zakoupit 
za  45 Kč tiště-
ného průvodce 
historií fouka-
ných ozdob 
v  Podkrkonoší 

a zároveň i touto expozicí. Katalog je dvoj-
jazyčný – v českém a anglickém jazyce. Text 
doprovází historické černobílé fotografie 
z výroby ozdob i barevné fotografie přímo 
z expozice.

Technické služby informují
Podzim je v  plném proudu 
a nás jako každý rok v tomto 
období nejvíce zaměstnává 
úklid listí po  celém městě. 
Vedle toho jsme také zapo-
čali údržbu městských dře-
vin. Z těchto prací můžeme uvést tvarování živých 
plotů v  ul. náměstí Rašínovo, Legionářská, R. A. 
Dvorského, Tylova, nábřeží Jiřího Wolkera, Macha-
rova, Pod Slévárnou a Štefánikova – sídliště. Naši 
pracovníci upravovali průjezdné profily komuni-
kací v  okrajových částech města. V  rámci rekon-
strukce ul. 28. října jsme zahájili práce na výsadbě 
dřevin, kterým předcházely zemní úpravy.
Co se týká úseku komunikací, pracovali jsme 
na  opravě kamenného chodníčku u  muzea 
včetně jeho odvodnění. 
Odvodňovali jsme komunikace a  opravovali 
výtluky na Sylvárově, Novém Vorlechu a na Slo-
vanech. Naplno se také rozjely přípravy a reali-
zace vánoční výzdoby, jejíž součástí bylo umís-
tění vánočního stromu.
Malé ohlédnutí stojí také za  slavnostním uzavře-
ním „našeho“ projektu na  znovuoživení altánu 
v  parku Schulzovy Sady, kde v  úterý 21. 10. pro-
běhla menší akce za  účasti zástupců TSm, ZUŠ 
a  realizátora výmalby p.  Sobla, kteří ocenili žáky 
s nejlepšími výtvory řešící právě nový kabát altánu.
Jedna smutnější zpráva se týká našich autobu-
sových zastávek, resp. graffiti, jež bylo součástí 
zastávek v ul. Tyršova (U Zpěváčků) a v ul. Spo-
jených národů. Došlo zde k nepochopitelnému 
vandalskému útoku a  přestříkání podpisu 

uměleckého podpisem bezduchým. Myslíme 
si, že alespoň tvůrci tohoto umění by měli mít 
respekt sami k  sobě, a  neničit tak díla svých 
„graffiťáckých kolegů“. Toto jejich konání nás 
nezastaví a  budeme dále pokračovat ve  snaze 
zkrášlovat naše město.
Vážení občané,
přeji vám klidný advent, krásné vánoční svátky 
a úspěšný rok 2015.

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

Opravený kamenný chodník vedoucí k budově muzea

Největší investiční akce letošního roku v  našem 
městě – rekonstrukce ulic 28. Října a  Smetanova 
–  je téměř u  konce. Po  rekonstrukci vodovodu 
a stávající kanalizace a vybudování nové dešťové 
kanalizace, kterou realizovalo město Dvůr Králové 
nad Labem, se blíží ke konci i rekonstrukce povrchů 
vozovek, jejímž investorem je Správa a údržba sil-
nic Královéhradeckého kraje (dále SÚS). 

Ulice Smetanova
Město jako investor vodohospodářské infra-
struktury dokončilo stavební práce podle uza-
vřené smlouvy dne 18.07.2014. Následovalo 
předání staveniště pro vlastní rekonstrukci 
komunikace investorovi SÚS Královéhradec-
kého kraje a firmě Metrostav, a. s.
Vozovka v  ulici Smetanova je na  konci listo-
padu připravována k  plnému spuštění do  pro-
vozu. Část komunikace již slouží i jako objízdná 
trasa při dopravě ve  směru k  vlakovému 
nádraží. Dokončeno je nové veřejné osvětlení. 
Do  konce roku budou postupně dokončovány 
ještě chodníky po  obou stranách komuni-
kace, vybudován bude parkovací záliv u  ZŠ 5. 
května pro stání pěti automobilů a  přibydou 
zde ještě dva další sloupy veřejného osvětlení.  
Ulice 28. října
I  v  této ulici město dokončilo kompletní vodo-
vod a  kanalizaci ve  smluvně určeném termínu, 
tedy k  30.09.2014. Spodní část od  kruhového 
objezdu směrem k vlečce měla stanovený termín 
dokončení 30.08.2014. Pro realizaci komunikace 
byla investorovi (SÚS Královéhradeckého kraje) 
a zhotoviteli (Metrostav, a. s.) předána dokonce 
ještě o  dva týdny dříve. Firma Metrostav, a. s., 
nedodržela termíny dokončení smluvených 

stavebních prací,  které jsme zmiňovali v před-
chozích číslech NKR, a bude po dokončení díla 
investorem penalizována.
Na konci listopadu se začne pokládat nový asfaltový 
povrch. Tyto práce by měly být dle slov Mgr. Jiřího 
Novotného, zástupce investora, dokončeny v první 
dekádě měsíce prosince. S  rekonstrukcí chodníků 
a veřejného osvětlení se počítá v příštím roce. 
Objízdné trasy pro tranzitní dopravu zatím tedy 
zůstávají beze změny a vedou přes obec Bílá Tře-
mešná. K vlakovému nádraží a zpět pak stále vedou 
ulicemi Alešova, A. Staška, Smetanova, L. Janáčka 
a J. Suka, a to až do zprůjezdnění ulice 28. října. 
Zprávy o  aktuálním stavu dokončovacích prací 
a  předpokládaném datu obnovení provozu 
na  komunikaci budeme průběžně zveřejňo-
vat na  městském webu www.dvurkralove.cz. 
Nová lipová alej
Do  konce letošního roku bude mezi kruhovým 
objezdem na  Denisově náměstí a  ulicí Drtinova 
vysazeno po obou stranách komunikace celkem 
50 kusů lip, které vytvoří oboustranné stromo-
řadí, a téměř 1200 kusů keřů. Již nyní jsou připra-
vovány pásy mezi vozovkou a chodníky pro tuto 
výsadbu, kterou realizují technické služby města. 
Nová zeleň v této lokalitě nahradí lípy, které byly 
nedávno pokácené především z bezpečnostních 
a zdravotních důvodů. Celkové náklady na reali-
zaci výsadeb jsou téměř 550.000 Kč. Město Dvůr 
Králové nad Labem uspělo s žádostí o příspěvek 
na novou výsadbu stromů a keřů v ulici 28. října 
u Nadace ČEZ v grantovém programu „Stromy“ – 
příspěvek Nadace ČEZ byl schválen v maximální 
možné výši 200.000 Kč s termínem plnění do 
konce roku 2014.

odbor RISM

Vánoce již bez objízdných tras
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Distribuce odpadového 
kalendáře 2015
Společně s těmito Novinami královédvorské 
radnice dostáváte do  rukou již avizovaný 
čtrnáctidenní stolní kalendář města pro rok 
2015. Roznos novin spolu s  kalendářem 
a  katlogem pečovatelské služby provede 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem. 
Pokud noviny s  kalendářem neobdržíte 
do úterý 2. prosince ve svých schránkách, 
můžete si je vyzvednout na recepci měst-
ského úřadu (nám. T. G. Masaryka 38) nebo 
v městském informačním centru (nám. T. G. 
Masaryka 2). 

Termín prosincového pytlového 
svozu odpadu
V  rámci zlepšení odpadového hospodář-
ství město Dvůr Králové nad Labem zkouší 
od roku 2010 tzv. pytlový sběr tříděných 
odpadů. Jedná se o  službu, která zjedno-
dušuje třídění tím, že není nutné odpady 
odnášet do  barevných kontejnerů, ale 
plní se do  pytlů přímo v  domácnostech. 
V  určený den se naplněné pytle odváží 
od domů jako běžné popelnice. 
Pilotní projekt probíhá v  lokalitě 5. kvě-
ten – mapka je zveřejněna na  městském 
webu www.dvurkralove.cz spolu s  dal-
šími detailními informacemi. Účast v  sys-
tému je dobrovolná; rozmístění a  počet 
velkoobjemových kontejnerů na  ulicích 
zůstává nezměněno. Odpady se třídí přímo 
v  domácnostech do  barevně odlišených 
plastových pytlů (žluté na  plasty, modré 
na  papír, oranžové na  nápojové kartony 
a  červené na  textil). Sběrný den je každý 
poslední pátek v měsíci. 
Vzhledem k tomu, že letošní poslední pro-
sincový pátek připadá na 2. svátek vánoční, 
bude prosincový pytlový svoz proveden již 
v pátek 19.12.2014.
Od  příštího roku připravujeme rozšíření 
pytlového sběru v  pilotní oblasti města 
o drobný kovový odpad.  Další podrobnosti 
naleznete v příštím čísle NKR.

Ing. Eva Šírková,  odbor ŽP

Nominujte dobrovolníky 
do soutěže o ZLAToU KoRUNU 
Znáte dobrovolníky, kteří dlouhodobě pra-
cují s dětmi a mládeží? Nominujte je na Zla-
tou korunu Královéhradeckého kraje.   
Podmínkou je, aby nominovaný byl starší 18 
let a pracoval s dětmi a mládeží minimálně 
po dobu tří let, a to v neziskové organizaci, 
škole nebo školském zařízení se sídlem 
v Královéhradeckém kraji. Návrhy na nomi-
naci podává jakákoli právnická osoba, která 
do  12.12.2014 zašle kompletně vypl-
něný nominační formulář a  požadované 
přílohy písemně na  adresu: Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, odbor školství, 
Pivovarské náměstí 1245, 500  03 Hradec 
Králové, nebo prostřednictvím podatelny 
KÚ a  současně e-mailem společně s  min.  
2 fotografiemi navrhovaného pracov-
níka při dobrovolnické činnosti na  e-mail:  
tzavisky@kr-kralovehradecky.cz. 
Více informací a  formuláře ke  stažení 
najdete na webu Královéhradeckého kraje 
www.kr-kralovehradecky.cz. 

Mgr. Martina Götzová
Královéhradecký kraj

Již od  roku 2012 můžeme v  našem městě třídit 
použité oblečení, textil, obuv, kabelky a  dětské 
hračky (dále jen textil) do oranžových kontejnerů. 
V  listopadu a  prosinci letošního roku rozmístí 
město ve  spolupráci s  Diakonií Broumov dalších 
5 ks kontejnerů na  textil, které mohou využívat 
i občané jiných obcí a podnikatelé.  

Kontejnery se nachází na těchto místech:
1. u křižovatky ulic Mánesova a nábř. Benešovo  
2. u křižovatky ulic Erbenova a 17. listopadu
3. v ulici El. Krásnohorské
4. v ulici K. Světlé* 
5. v Macharově ulici*
6. u křižovatky ulic Slunečná a Okružní* 
7. u křižovatky ulic Rybova a Josefa Suka*   
 (za bývalou prodejnou ve Smetanově ulici)
8. v Máchově ulici (umístění do konce roku 2014)
Do kontejneru je možné odevzdat letní a zimní 
oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony, látky (minimálně 1m2), peří, péřové 
a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, 
obuv (nepoškozenou a svázanou) tašky, kabelky, 
batohy (jen funkční), plyšové hračky. Savý textil 
může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící 
hadry. Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou 
roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, chybí 
knoflíky) do  kontejneru prosím nedávejte, Dia-
konie Broumov nemá možnost věci opravovat. 
Veškeré věci musí být čisté, suché a  zabalené 
do igelitových tašek či pytlů.
Vše je odváženo do  Diakonie Broumov, kde se 
dále přetřídí. Na  celém procesu se podílejí lidé 
z okraje společnosti, kteří mají v Diakonii azylové 
ubytování a i pracovní uplatnění. Více informací 
vám sdělí pracovníci Diakonie Broumov na  tel. 
č. 224  316  800, 224  317  203 nebo pracovníci 
odboru životního prostředí na tel. č. 499 318 121 
nebo e-mailem na adrese sirkova.eva@mudk.cz.  

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Další kontejnery na sběr textilu

Péče o památky a objekty 
v památkové zóně má svá pravidla
Ve Dvoře Králové nad Labem se nachází městská 
památková zóna, která je znázorněna  na  mapě. 
Povinnosti vlastníků objektů, které jsou kulturní 
památkou nebo se nacházejí v  městské památ-
kové zóně, jsou uvedeny v památkovém zákoně č. 
20/1987 Sb., o  státní památkové péče v  platném 
znění.

Tento zákon reguluje veškeré zásahy u  zapsa-
ných kulturních památek, které jsou zapsány 
v  Ústředním seznamu kulturních památek ČR 
(http://monumnet.npu.cz), to znamená, že vlast-
níci musí předem požádat o  závazné stano-
visko státní památkové péče. Žádost o  toto 
závazné stanovisko je k  dispozici na  webu 
města www.dvurkralove.cz v  sekci dokumenty, 
formuláře, nebo na  v  budově MěÚ na  odboru 
ŠKS, kde můžete zamýšlené práce konzultovat 
s odbornou referentkou státní památkové péče 
Ing. Táňou Novákovou, tel.: 499 318 296, e-mail: 
novakova.tana@mudk.cz, . 
Rovněž vlastníci (správci, uživatelé) jakékoliv 
nemovitosti v  památkové zóně, jsou povinni 

k  zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním 
úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, 
odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržo-
vacím pracím na  této nemovitosti si předem 
vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností.
Mezi další regulace prací nejen v  rámci památ-
kové zóny patří povinnost stavebníka oznámit 
stavební činnost plánovanou na území s arche-
ologickými nálezy. Příslušným orgánem je 
Archeologický ústav Av ČR (Letenská 4, 118 01 
Praha 1 – Malá Strana). Dle dosavadní praxe 
doporučujeme nejméně 10 pracovních dní pře-
dem písemně oznámit zahájení zemních a  sta-
vebních prací organizaci oprávněné k provádění 
archeologických výzkumů. 
Orgán státní památkové péče obecního úřadu 
obce s  rozšířenou působností může za  nespl-
nění povinností vyplývajících ze zákona o státní 
památkové péči uložit pokutu až do  výše 
2.000.000 Kč.

Ing. Táňa Nováková
 odbor ŠKS
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Koncerty Královédvorského 
chrámového sboru
V  adventním období letošního roku bude 
možnost v našem městě i  jeho okolí slyšet 
Královédvorský chrámový sbor na  něko-
lika koncertech. Společně s  Královédvor-
ským chrámovým orchestrem půjde o  dva 
koncerty – v neděli 30. 11. od 18:00 hodin 
v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři a v sobotu 
20. 12. od  17:00 hod. ve  Dvoře Králové 
v  kostele Církve československé husitské. 
Na  programu bude Česká mše vánoční od   
J. E. Kypty, ale i skladby dalších autorů. Sbor 
s doprovodem varhan pak bude možno sly-
šet na koncertě v kostele sv. Josefa ve Vlčko-
vicích v sobotu 13. 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 
jsou srdečně zváni. Více na www.kchs.cz.    

MgA. Vít Havlíček

Křížovka o hodnotné ceny 
Centrum investic, rozvoje a  inovací 
(CIRI), Hradec Králové pro vás připravilo 
křížovku, která je tematicky zaměřená 
na  třídění odpadů. Za  její správné vyluš-
tění můžete vyhrát MP3 a MP4 přehrávače, 
flash disky a  další zajímavé ceny. Bohužel 
křížovka je rozsáhlá a  do  novin se neve-
jde – zájemci si ji mohou stáhnout zde:  
www.cistykraj.cz/verejnost-souteze.html, 
nebo si pro ni mohou přijít do městského 
informačního centra, kde vám ji za  2 Kč 
vytiskneme. Vyplněnou křížovku je třeba 
doručit do 12.12.2014 na adresu CIRI, Sou-
kenická 54, 500  03 Hradec Králové nebo 
odeslat z výše uvedené webové adresy.

Ing. Eva Šírková, odbor ŽP

Běluňští táborníci 1. běhu využili pěkného pod-
zimního počasí a  vyrazili v  počtu 21 účasnt-
níků na  cyklistický výlet. Sešli jsme se ráno  
v 10 hodin, naložili kola na auta a hurá do Ján-
ských Lázní. Tam jsme nasedli na  lanovku 
a nechali se vyvézt na Černou Horu. Pro někoho 
to byla úplně první jízda nad zemí s  trochou 
strachu, ale nakonec plná radosti.
Cestou do  Pece pod Sněžkou jsme se zastavili 
na Černohorském rašeliništi, které patří k území 
až do dnešní doby nejméně ovlivněné činností 
člověka. Další naše putování mělo zastávku 
u  smečky tažných psů, kde jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací o  jejich výcviku. 

Poté už jsme vyrazili na  tolik očekávanou 
bobovou dráhu. Užili jsme si parádních sjezdů 
na 900 m dlouhé dráze. 
I  když se nám nechtělo, museli jsme vyrazit 
na cestu zpátky. Na kolech jsme dojeli do Svobody 
nad Úpou, kde jsme zakotvili na svačinu. Mezitím 
naši řidiči vyšlapali kopec do  Jánských Lázní pro 
auta. Naložili jsme kola a hurá zpátky do Dvora. 
Celý výlet se nám líbil a  moc jsme si ho užili, 
včetně nejmladšího 15měsíčního člena výpravy, 
který cestu absolvoval ve  svém vozíku. Nyní 
už se můžeme těšit na  další akce kamarádů 
z Běluně.

Monika Peišmanová

Běluňáci opět v akci

Strašidla v Jedničce
Podzim již tradičně patří v  Jedničce strašidlům 
a  nejinak tomu bylo i  letos. Na  konci října 
o podzimních prázdninách se děti mohly setkat 
s bubáky různého druhu na halloweenské pře-
spávací akci s názvem „Ať žijí duchové“. Během 
celodenního programu, věnovaném strašidlům, 
dlabaly děti dýně, vyráběly tužkovník – mumii 
a dýňová strašidla z bambulí, nebo hrály různé 
halloweenské hry. V  podvečer jsme nezapo-
mněli navštívit také strašidelně vyzdobenou 
Zoo a  po  večeři zbyl ještě čas i  na  halloween-
ské kuchtění, kde si děti upekly muffiny a další 
straši-dobrůtky. Závěrem celé akce byla samo-
zřejmě tradiční Stezka odvahy. 
Druhou, rovněž již tradiční akcí Jedničky, bylo 
„Uspávání strašidel“. Letos nám počasí opravdu 
přálo, nejenom že nepršelo ani nechumelilo, 

ale na polovinu listopadu bylo i nezvykle teplo. 
Snad i  proto se strašidlům nechtělo za  žádnou 
cenu do  postýlek. Než se dětem, které přišly 
i s rodiči do Jedničky, nakonec podařilo nezve-
dené bubáky uspat, musely splnit různé úkoly, 
které si pro ně záludná strašidla připravila. 
Prolézt pavučinou, projít kolem upíra, poznat 
pavouka po hmatu nebo sebrat mumii balónek, 
to chtělo také notnou dávku odvahy. Naštěstí 
šikovných a  odvážných dětí přišlo do  Jed-
ničky letos hodně a  tak, ač se strašidla snažila 
jak mohla, děti je nakonec s  pomocí Bílé paní 
zahnaly do postýlek, aby až do jara pěkně spala. 
A  k  Jedničce se teď pro změnu začali stahovat 
andělé a čerti, copak asi pro děti chystají?

Sylvie Černotová, DiS.
DDM Jednička

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

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

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

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

v ÝKUP KovŮ – ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR
EKoLoGiCKÁ LiKviDACE AUTovRAKŮ

LIKVIDACE PLASTŮ, SKLA
ODVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ 
PRovoZovNA: SLOVANY 3051

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00

TEL.: 777 086 085, 777 082 083

PRoNÁJEM AREÁLU NA SLovANECH
SPORTOVNÍ HALY – TENIS, VOLEJBAL, FLORBAL

VÝROBNÍCH A SKLADOVÝCH PROSTOR 350 KČ/M2/ROK

KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 550 KČ/M2/ROK

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

OBJEDNÁVKY HALY, ÚČETNICTVÍ  – TEL.: 605 388 122

OSTATNÍ PRONÁJMY  –  TEL.: 603 703 001

WWW.SLovANy.CZ

Nové kadeřnictví v TESCU v DKnL hledá kadeř-
nice na  ŽL nebo DPP. Požadujeme vyučení 
v oboru – nájemné neplatíte. Životopis zasílejte 
na email: kadernik100czk@seznam.cz, 
tel.: 777 331 487.

SBD, Kollárova 1429, 544 01 Dvůr Králové n Labem

NABÍZÍ DRUŽSTEvNÍ ByT  3+1
v Erbenově ulici, plocha 67 m2

Cena: 980.000 Kč
Volejte: tel. 604 794 189

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

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

• OBRÁBĚČ KOVŮ, NÁSTROJAŘ
 Požadavky: vyučen v oboru

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

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

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

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

... užitek a tradice

Změna ordinační hodin – oRL 
MUDr. Bassam Zumot

Tyršova 1118, Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 621 366

 Pondělí 8:00–12:00 (poslední pacient v 11:45) 
  13:00–17:00 (poslední pacient v 16:45)
 Úterý 8:00–12:00 (poslední pacient v 11:45)
 

Středa
 8:00–12:00 (poslední pacient v 11:45) 

  13:00–15:00 (poslední pacient v 14:45)
 Čtvrtek 8:00–12:00 (poslední pacient v 11:45) 
  13:00–15:00 (poslední pacient v 14:45)
 Pátek 8:00–12:00 (poslední pacient v 11:45)

  inhalace od 7:30 hod. po celou ordinační dobu.

Volejte č. 734 178 517 nebo pište na: noviny@mudk.cz. 

Odpovědná osoba: Ing. Kateřina Sekyrková
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TRIGA REALITY realitní kancelář

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

Prodej slunného bytu 3+1 v OV v Koc-
léřově, zděný, pl. 113 m2, přízemí, 
vč.kuch.linky, výborný stav, v ceně 
zahrádka a plech.garáž.   
TU4056S. CENA: 820.000  Kč

Prodej zděné řadové garáže ve Dvo-
ře Králové n.L., vl. pozemek 20 m2. 
Výborný stav, rozvody el., centrum 
5 min. pěšky, ihned k dispozici.       
DK4065S. CENA: 79.000 Kč

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

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

Prodej slunného zděného bytu 
3+1 ve Dvoře Králové n.L. , OV, 
pěkná lodžie na JZ, plocha 72 m2. 
Centrum, výtah, 3p. Ihned volné.      
DK4064S.CENA: 999.000 Kč 

Rodinný dům 5+1 v B. Třemešné, 
výb. stav, po rekonstrukci, 599 
m2,pergola,bazén, stání pro 3 
auta, pod lesem, doporučujeme!  
TU4019S.CENA: 2.240.000 Kč

Prodej prostorného slunného bytu 
3+1 ve Dvoře Král. lok. 5.květen, 
OV, pl. 71 m2, zděné, ihned volné, 
dobrý stav, plynové topení, 1. p.  
DK4044S.  CENA: 990.000 Kč 

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

Prodej zděného rodinného domku 
3+1, Dvůr Králové n. L., pozemek 
557 m2. Jde o klidnou vilovou 
čtvrť, pěkné místo, ihned volné.  
DK4057S. CENA:1.990.000 Kč

Prodej zahrádky s chatkou na slun-
ném místě, Dvůr Králové n.L. , vlastní 
pozemek, vým. 412 m2, oploceno, 
elektřina zavedena, dobrá cena. .    
DK4066S. CENA: 129.000 Kč

Prodej dvougeneračního RD 1+1, 
4+1, Ch. Hradiště,  poz. 964 m2, 
kompl. rekonstrukce, pergola, sklep, 
garáž, dva vchody, dva vjezdy.    
TU4045S.  CENA: 2.800.000 Kč

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

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

Prodej nemovitosti. Zdánlivě jednoduchá 
věta o  jejíž naplnění se ve  svém životě 
pokusil téměř každý. Nicméně cesta k jejímu 
naplněné může být buď úplně jednoduchá 
nebo naopak velmi komplikovaná s  nebla-
hými důsledky a  finančními dopady. Jak 
tomu předejít?  Především zodpovědným 
přístupem každého vlastníka a  prodávají-
cího nemovitosti. Rozhodnu-li se pro prodej 
nemovitosti, mám v  podstatě 2 možnosti. 
Buď si budu prodej zajišťovat sám svými 
silami nebo prodej svěřím zprostředkovateli 
tj. realitní kanceláři.

Prodej vlastními silami mi může na  jednu 
stranu zdánlivě ušetřit peníze za  případ-
nou provizi realitní kanceláři, na  druhou 
stranu přináší celou řadu rizik spojených 
s  prodejem nemovitosti, vyžaduje hodně 
vynaloženého času a energie, znalost práv-
ních úprav týkajících se prodeje nemovitostí 
včetně katastrálního a  nového občanského 
zákona a v konečném důsledku delší časový 
průběh celé transakce.

Prodej prostřednictvím zprostředkovatele 
celou transakci může značně urychlit a zjed-
nodušit, byť za  tuto službu musíte zaplatit. 
Ale za tento rychlý a hlavně právně ošetřený 
průběh se to určitě vyplatí protože i  tuto 
provizi můžete zakalkulovat do  prodejní 
ceny své nemovitosti.  Základním kriteriem 
úspěšného prodeje je především výběr 
správného zprostředkovatele.  Bohužel 
i do obchodu s nemovitostmi pronikají různí 
šmejdi. Vzhledem k tomu, že realitní činnost 
není nijak povolována či omezena, stává se 
její výkon cílem i různých rádoby „poradců“, 
kteří se schovávají za  různé značky 
a v mnoha případech mají buď pochybnou 
minulost či vedle toho vykonávají další čin-
nosti. A  o  jejich odbornosti nemluvě. Nic-
méně jsou dobře vyškoleni k tomu, aby svoji 
rétorikou dokázali přimět vlastníka nemovi-
tosti k podpisu příslušných smluv k prodeji 
nemovitosti.  

A jaká je rada? Na to jsme se zeptali Ing. Petra 
Mrázka, který se v obchodě s nemovitostmi 
pohybuje již 22. rokem.

Tak je to úplně jednoduché. V  případě, že 
se rozhodnete pro prodej nemovitosti a jste 
kontaktováni různými zprostředkovateli 

a  chcete se rozhodnout pro výběr toho 
správného, postačí Vám k  tomu několik 
základních a snadno zjistitelných informací. 
Předně se zajímejte o  to, jak dlouho pří-
slušná realitní kancelář působí na  realitním 
trhu. Chtějte vidět příslušná živnostenská 
oprávnění k  realitní činnosti s  datem jejich 
vydání. Dále se zajímejte o  to, jak dlouho 
příslušný makléř v  této společnosti působí 
a zda má oprávnění jednat jménem této rea-
litní kanceláře. Dále se zajímejte o  ukázku 
obdobných prodaných nemovitostí, která 
tato realitní kancelář zprostředkovala 
za  posledních 24měsíců. Dále se zajímejte 
o  sídlo této realitní kanceláře, zda a  jak 
dlouho sídlí ve Vaši lokalitě a  zda se jedná 
o plnohodnotně vybavenou kancelář s veš-
kerým zázemím a  provozní dobou. Dále 
se zajímejte o  členství příslušné realitní 
kanceláře v  profesních organizacích.  Zají-
mejte se o způsoby prezentace nemovitostí 
z nabídky této realitní kanceláře a vyžádejte 
si i reference o této realitní kanceláři.  K tomu 
stačí použít  internet, kde si můžete „pro-
lustrovat“ jak samotnou realitní kancelář 
tak i  konkrétního makléře, zda nepřebíhá 
z jedné společnosti do druhé apod.

Toto vše Vám zabere pár minut Vašeho času 
a v konečném důsledku významně ovlivníte 
prodej Vaši nemovitosti a  Vaši závěrečnou 
spokojenost. A  jsou to mnohem důležitější 
věci než samotná výše provize…..

V  tomto ohledu bych doporučil místní rea-
litní kancelář TANA, která působí na trhu již 
od roku 1992, má ve svých řadách zkušené 
makléře s  mnoholetou praxí, absolvova-
nými školeními, stovky prodaných nemovi-
tostí v  regionu, obrovskou databázi stovek 
poptávajících klientů čímž se značně urychlí 
obchod, stále ji najdete na  té samé adrese 
v ulici Palackého, kde svoji činnost před 22 
lety zahájila  a  která využívá co nejširších 
marketingových aktivit k  prezentaci nemo-
vitostí od  vlastních novin až po  exporty 
na  téměř všechny realitní servery a  je čle-
nem největšího profesního sdružení realit-
ních kanceláří Realitní komory. 

Více informací získáte na  www.tana.cz či 
osobně na ulici Palackého 741. Dvůr Králové 
n.L. nebo na tel. č. 728 451 040.

Šmejdi pronikají i do realit?
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  říjnu 2014 se narodilo v  našem městě  
15 občánků – 6 chlapců a 9 děvčat

Bc. Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

Sňatky
V  měsíci říjnu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem manželství tito snoubenci:
Rudolf Pilný a Jitka Prokopová  – 04.10.2014
Robert Vojtěch a Denisa Alušíková – 04.10.2014
Jan Čurda a Taťána Pilná  – 25.10.2014

V obci Kuks uzavřeli manželství:
Michal Makalouš a Nikola Dostálová – 10.10.2014

Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého 
souhlasu snoubenců.

Úmrtí
V  měsíci říjnu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 28 lidí, z toho bylo 18 dvorských občanů, 
12 mužů a  6  žen.

Simona Vykouřilová,  matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili v  říjnu při životních jubileích 23 
občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období 
oslavilo 10 manželských párů stříbrnou 
svatbu, 7 párů zlatou svatbu a dva páry svatbu 
diamantovou. Na Staré radnici bylo slavnostně 
přivítáno 10 novorozených občánků našeho 
města.

Bc. Lenka Valášková, předsedkyně KPOZ

Znáte své město?
Soutěžní otázka: 
Kde se v okolí Dvora Králové nad Labem nachází 
tento kamenný rozcestník?
Ano, přiznávám, otázka z  minulého čísla není 
lehká, ale protože vycházka během vánočních 
svátků je příjemným zpestřením posedávání 
za plným stolem, ráda vám napovím více.
Vaší první zastávkou může být Hotel pod Zviči-
nou. Odtud je to k  tomuto rozcestníku zhruba 
790 m, po  zpočátku červené turistické značce 
s  převýšením 102 m. Pokud půjdete od  kamen-
ného rozcestníku po zelené turistické značce dále 
na Zvičinu a potom ke kapličce v sedle pod Zviči-
nou, našlapete cca 616 m s převýšením nejdříve 
11 m dolů a poté 17 m nahoru.  Pokud využijete 
moderní techniku a  vezmete si GPS přístroj, 
můžete mi případně poslat tyto údaje opravené, 
neboť uvedená čísla pocházejí pouze z  měření 
na mapě. 
Kamenný rozcestník se 
nachází skrytý v lese, pár 
metrů od  tříramenné 
křižovatky turistických 
cest.  Na  levé straně 
tohoto otesaného ka– 
mene (z  pohledu foto-
grafie) je zakreslena šipka 
směřující  dolů k  Lázním 
pod Zvičinou. Pozor, 
na  podzim byl podél 
široké cesty vedoucí 
v blízkosti rozcestníku natažen drát znemožňující 
dobytku opustit tamní pastviny.
Odpovědi vhazujte do  schránky připravené 
v městském informačním centru (MIC) na náměstí 
TGM do úterý 30. prosince 16:00 hod. 

Ing. Kateřina Sekyrková

vzpomínka
Dne 15.12.2014 uplyne rok od  úmrtí našeho 
drahého Vladimíra Landy. Vzpomeňte s námi. 

manželka Helena a synové Marek a Libor

Dne 1. prosince 2014 vzpomeneme nedožitých 
80. narozenin našeho milovaného manžela, 
tatínka a  dědečka pana MUDr.  Miloslava 
Roubíka, od  jehož úmrtí uplynulo 6. července 
2014 již šest let. Nikdy nezapomeneme 
a v našich srdcích a vzpomínkách je stále s námi.
Děkujeme za tichou vzpomínku všem přátelům 
a známým.

manželka Věra a dcera Hana s rodinou

Poděkování
Děkuji internímu oddělení a  personálu 
v  nemocnici ve  Dvoře Králové n. L., kteří se 
starali o  moji maminku Marii Hegrovou, které 
je 89 let. Také za vzornou péči a  lidský přístup 
MUDr. Legátové

dcera Edita Voříšková, Pardubice

Děkuji paní primářce MUDr.  Vidasovové 
a  jejímu zdravotnickému týmu 
za nadstandardní péči o moji maminku, p. Marii 
Podolníkovou. Poděkování patří i paní primářce 
MUDr.  Stránské, která se spolu se svými lékaři 
a zdravotníky interního odd. zdejší nemocnice 
o ni dlouhou dobu starala. 

Mgr. E. Hynková

Chtěla bych poděkovat HZS Královéhradeckého 
kraje ze stanice Dvůr Králové nad Labem 
a jednotce SDH obce Bílá Třemešná, kteří u nás 

zasahovali dne 25. 9. 2014. Za  to jim patří můj 
velký dík, obdiv a poklona.

P. Fatrová

Pozvánky  

Vážení absolventi! 
Pokud máte zájem zúčastnit se xIx. plesu absol-
ventů královédvorského gymnázia, zapište si 
do kalendáře datum sobota 28. února 2015. Ples 
se tradičně koná v  Hankově domě, hrát bude 
hudební skupina Jari – Kurri – Band. Vstupné 
zůstává stejné – 200 Kč a doufáme, že si vezmete 
s  sebou něco navíc nejen na  občerstvení, ale 
i na skvělou tombolu! 
Vstupenky si můžete zamluvit a  zakoupit pro 
sebe, lépe pro skupiny bývalých spolužáků 
v  předprodeji v  Hankově domě od  pondělí  
2. února 2015. Dále je možné zakoupit vstu-
penky i při každém večerním programu v Han-
kově domě (plesy, divadla). Těšíme se na Vás!

Klub NATURA, organizátor plesu

Základní škola Schulzovy sady – úsek 
Legionářská – zve diváky na představení školní 
akademie s  názvem Tak jde čas…, která se 
uskuteční dne 16. prosince 2014 v  Hankově 
domě od  15:00 a  18:00 hodin, vstupné 70 Kč. 
Předprodej vstupenek v kanceláři na budově B. 

Gymnázium zve všechny občany na  vánoční 
zpívání v pátek 19. 12. 2014 od 8:30 do 9:30 hod. 
na podloubí před ZUŠ na náměstí T. G. Masaryka. 

V únoru 2014 vzniklo v městské knihovně Slavoj 
nové konzultační středisko Univerzity třetího 
věku při PEF ČZU v Praze. Společně s OS Krko-
noše a Podkrkonoší tak knihovna nabízí zájem-
cům o  studium všeobecné, zájmové a  nepro-
fesní vzdělávání. Kromě virtuálních přednášek 
mají studenti možnost pobesedovat s odborní-
kem na  dané téma nebo se zúčastnit exkurze 
vztahující se k probírané látce. V současné době 
pravidelně dochází na  přednášky 32 studentů.  
Pro značný zájem nabízíme možnost vzdělávání 
dalším šestnácti studentům z  řad seniorů. Pro 

letní semestr, který bude zahájen v únoru 2015, 
vybrali současní studenti téma Kouzelná geo-
metrie a  Život a  dílo Michelangela Buonarroti. 
Pokud by vás jedno z témat zaujalo, neváhejte 
se zapojit. Přihlášky pro studium jsou k  dispo-
zici v oddělení pro dospělé a jejich uzávěrka se 
datuje k 15. 1. 2015. 
Bližší informace na  www.slavoj.cz, v  knihovně 
nebo na tel. 721 390 348.

Mgr. Marta Staníková 
 MěK Slavoj

Univerzita třetího věku – příjem 
přihlášek do letního semestru

Děti výtvarného kroužku Hankova domu neče-
kaly na Ježíška a již na prvních hodinách nového 
školního roku usedly ve  svém ateliéru za  nové 
stolky, které jsou přizpůsobeny potřebám 
předškolních dětí.  Za  plného nasazení malých 
výtvarníků tak vznikla i podzimní výzdoba foyer 
Hankova domu – DEŠTNÍKOVÝ STROM. 
Další dárek dorazil do Hankova domu z Havířova 
– jednalo se o  cenu pro Aničku Bělohoubko-
vou za 3. místo v mezinárodní výtvarné soutěž 
kresby a grafiky „Krásná jako kvítka…“. Anička si 
i s rodiči přišla cenu převzít za potlesku ostatních 
dětí. Srdečně gratulujeme!   

Vanda Kotíková

Dárky pro malé malíře Hankova domu
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Akce ZŠ Schulzovy sady pro 
dvorskou veřejnost 
Základní škola Schulzovy sady pořádá 
každoročně během podzimu cyklus tra-
dičních akcí pro děti (a  nejen pro ně) 
z  celého města.  Začali jsme stále popu-
lárnějším Během Schulzovými sady, kde 
se letos na start postavilo přes 600 borců 
ve věku od 6 do 15 let. 
Pokračovali jsme 11. října výtvarnou dílnou 
Podzimní listování. Na 150 malých výtvar-
níků se nechalo inspirovat tématy pod-
zimu a  během sobotního odpoledne tvo-
řilo různé zábavné i dekorativní předměty. 
Na  závěr si u  ohýnku pochutnali na  vlast-
noručně opečených vuřtech. Velké náv-
štěvnosti se 30. října těšil oblíbený večer 
s  duchy. Tajemná atmosféra večerního 
parku s cestami nasvícenými svíčkami, stra-
šidelné kontroly a  hrůzu nahánějící úkoly 
přilákaly stovky malých odvážlivců vybave-
ných planoucími světýlky. Ještě že jim sílu 
dodával kouzelný lektvar ze školní jídelny.
Více než stovka dětí očekávala 8. listopadu 
příchod Martina na bílém koni. Čekání si 
krátily plněním zajímavých úkolů v prosto-
rách školy a  na  Martina si mohly všechny 
zahrát při malé projížďce na  hřbetu sku-
tečného poníka. V čase tohoto vydání NKR 
proběhl Mikulášský karneval. Rej masek 
pod taktovkou vychovatelek školní družiny 
a s programem studia VOSA zavířil 29. 11. 
v aule SŠIS. 
Krásné Vánoce popřejí divákům v Hankově 
domě 16. prosince žáci a  pedagogové 
z úseku školy v Legionářské ulici při před-
stavení školní akademie. Těšíme se na vaši 
návštěvu a  děkujeme všem účastníkům 
za spolupráci, zájem a podporu.

Mgr. Ivan Jugl
ředitel školy

Život v naší třídě 
Rok se chýlí ke  konci a  ve  školním pro-
středí uběhlo první čvrtletí. Přestože se 
naše třída od loňska rozrostla, žáčci si bez 
problémů zvykli na  společný kolektiv. 
Snaží se,  v  učení i  dovednostech udělali 
pokrok. Každý jinak veliký, ale pro každého 
tak důležitý. Někdo se musel o krůček vrá-
tit, aby ten krůček, který nakonec vede 
kupředu, vůbec zvládl. Co nás nejvíce těší, 
děti chodí do školy rády. 

Málokdo si uvědomí, že tak běžná věc, jako 
je umět říci a  pochopit slovo ANO a  NE 
nebo držet tužku v  ruce, je pro někoho 
velice náročná a  leckdy dlouho nezvla-
datelná činnost. Pokud takovouto pro 
někoho samozřejmost nebo maličkost 
„naše“ děti nakonec dokáží, je to obrovské 
štěstí a pro ně i jejich blízké tak podstatná 
věc. Stejně tak pro nás.

Petra Teuberová, ZŠ speciální a praktická škola 
DČCE Vrchlabí, odloučené pracoviště Dvůr Králové n. L

Aktuality z gymnázia: Volby a stipendia

Příběhy bezpráví 2014

V  listopadu proběhly volby členů Školské rady 
při Gymnáziu Dvůr Králové n. L. Zástupcem 
rodičů nezletilých studentů se stal MUDr. Tomáš 
Deml, reprezentanty učitelů RNDr. Jana Dobro-
ruková a  PhDr.  Ivo Rejchrt. Do  nové rady dále 
patří již dříve určení Jakub Jebousek (6. C) za zle-
tilé studenty a MUDr. Pavel Trpák jako zástupce 
zřizovatele (tj. kraje), který musí doplnit ještě 
jednoho člena.  Na  plenárním zasedání Spolku 
přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem byl  
11. 11. 2014 doplněn výbor spolku, který 

v  současnosti tvoří JUDr.  Josef Pojezdný 
jako předseda a  členové PharmDr.  Vít Hojný, 
Mgr.  Aleš Mostecký, Ing.  Christian Kazmirowski 
a  Mgr.  Monika Petráčková. Toto plenární zase-
dání je významné též schválením nového sti-
pendijního řádu, který poskytne studentům 
s  průměrem na  vysvědčení do  1,3 měsíční sti-
pendium až 500 Kč a  jednorázovou odměnu 
za úspěchy v soutěžích až 5 000 Kč. Bližší infor-
mace lze nalézt na stránkách školy a školním FB.

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

Ve čtvrtek 23. 10. zažili žáci 7. třídy ZŠ 5. května 
ze Dvora Králové nad Labem netradiční hodinu 
fyziky. V rámci učiva na téma RYCHLOST byly děti 
se strážníky měřit rychlost automobilů v úseku 
Alešova ulice.
Měřeno bylo 2 × po  10 minutách. Nejprve je 
zajímal směr z města, poté se zaměřili na opač-
nou stranu. Výsledky byly zaznamenány a zpra-
covány do tabulky. Při svém měření žáci zjistili, 
že směrem z města projelo během 10 minut 29 

automobilů, jejichž průměrná rychlost byla 30,3 
km/h, celkem 15 aut jelo vyšší rychlostí, než 
která byla na tomto úseku povolena (30 km/h). 
Opačným směrem do  města projelo 38 aut, 
průměrná rychlost těchto automobilů byla 29,6 
km/h, celkem 18 řidičů jelo vyšší rychlostí.
Ráda bych touto cestou poděkovala městské 
policii ve Dvoře Králové nad Labem za vstřícnost 
a ochotu s jakou k této akci přistoupili.

Mgr. Hana Špůrová, učitelka fyziky ZŠ 5. května

Netradiční hodina fyziky se 
strážníky městské policie

Od roku 2006 je základní škola Schulzovy sady  
zapojena do  projektu Jeden svět na  školách, 
který organizuje společnost Člověk v tísni. Sou-
částí je i akce nazvaná Příběhy bezpráví. 
Cílem Příběhů je přiblížit žákům pomocí doku-
mentů  nejdůležitější etapy našich moderních 
dějin (holocaust, perzekuci 50. let, rok 1968, 
normalizaci) a seznámit je s těmi, kteří na vlastní 
kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí 
a  jak těžce ji pak získává zpátky. A  protože si 
v těchto dnech připomínáme 25 let od proběh-
nutí sametové revoluce, bylo téma letošního 
ročníku víc než jasné. Naši deváťáci měli mož-
nost zhlédnout nový snímek Karla Strachoty 
– 1989: Z  deníku Ivany A. Jeho předlohou se 

stal autentický deník osmnáctileté studentky, 
která osobitým pohledem zachycuje poslední 
rok existence komunistického Československa. 
Originální výpověď obohacená animacemi, 
výraznou hudbou, ukázkami dobového tisku 
a  soukromými dokumenty a  fotografiemi byla 
našimi žáky velmi dobře přijata. V  následující 
besedě si pak uvědomili, že člověk je, ať chce, 
nebo nechce, součástí dějinného vývoje své 
země a  ten může jeho život velice významně 
ovlivnit…
V závěru jsme se shodli, že zapojení do Příběhů 
bezpráví je nejen zajímavé, ale pro uchování his-
torické paměti národa přímo nezbytné.

Mgr. Drahoslava Luňáková,  vedoucí projektu

Hoteliéři ze Dvora bodovali na Vysočině
Žáci střední školy informatiky a služeb (SŠIS) oboru 
hotelnictví se dne 24. října 2014 zúčastnili celo-
republikové kuchařské soutěže O  bramborovou 
pochoutku Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Naši školu 
reprezentovali Pavel Purm a Vojtěch Mrázek ze tře-
tího ročníku v  doprovodu Mgr.  Jany Řezaninové 
a Mgr. Jiřího Nálevky.

Soutěžící soupeřili ve  dvou kategoriích. Pavel 
Purm měl za úkol připravit teplý moučník. Pod-
mínkou bylo použití brambor jako jedné ze suro-
vin. Po  přípravách se rozhodl připravit bram-
borové knedlíčky s  karamelizovanou hruškou 
a dobrovodským pyré. I přes silnou konkurenci 
se Pavlu Purmovi podařilo „vykuchtit“ si úžasné 
2. místo.
Úkolem Vojty Mrázka bylo připravit neobyčejný 
bramborový salát. Vojta se úkolu zhostil nadmíru 
dobře a ještě se mu podařilo na Vysočině propa-
govat náš region. Předvedl totiž bravurní práci 
při přípravě Podzvičinského bramborového 
salátu (na fotce). Ani jeden komisař, který posu-
zoval soutěžící a jejich pokrmy, nenašel jedinou 

chybičku, a Vojta získal plný počet bodů, čímž se 
umístil na fantastickém 1. místě. 
Oba skvělé výsledky zajistily celému týmu 
krásné 2. místo v  soutěži družstev.  Tým byl 
oceněn věcnými cenami a pohárem Ústředního 
bramborářského svazu České republiky.
Velký dík patří i paní učitelce Řezaninové, která se 
studenty strávila mnoho hodin přípravou a trénin-
kem. Není to jen tak naučit se vše uvařit a naaranžo-
vat v časovém limitu a s komisaři za zády ... 

Studenti 3. A SŠIS
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SKAUTSKÉ STŘEDiSKo HLÁSÍ:
Ve  Stínadlech to znova 
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  vont-
ská tradice říká, že vládnout může pouze 
jeden. Ten, který vyhraje velký boj… Ano, 
v tomto duchu se 15. listopadu uskutečnil 
24. ročník STÍNADEL, skautské hry pořá-
dané naším střediskem. Dvě stejné sku-
piny Mažňákovců a  Losnovců (celkem asi  
320 soutěžících) bojovala převážně 
na náměstí a okolních ulicích našeho města 
o  plán Tleskačova létacího kola, ulice, 
životy a vlajku soupeřovy skupiny. Po pěti-
hodinovém boji proběhlo v  parku sečtení 
všech bodů za  splněné úkoly a  vítězem 
STÍNADEL 2014 se stala skupina Losnovci.
Zveme všechny rodiče, příbuzné, příznivce 
skautingu na MiKULÁŠSKoU SKAUTSKoU 
BESÍDKU v  neděli 7. prosince 2013 od 
14 hod. v  aule královédvorského gymná-
zia. Již tradičně se zapojí skauti k  šíření 
Betlémského světla. v  sobotu 20.12.2014 
ve 13:58 hod. ho převezmou královédvor-
ští skauti na  vlakovém nádraží. Betlémské 
světlo bude k dispozici pro nejširší veřejnost 
od  14:30 hod. do  15:30 hod. na  náměstí 
TGM. Poté si budete moci odnést Betlémské 
světlo do svých domácností ze všech tří krá-
lovedvorských kostelů, katolického, husit-
ského i evangelického.

Martin Stránský

Škola pro život
Žáci Základní školy a Praktické školy, Dvůr 
Králové nad Labem, Přemyslova 479, se učí, 
jak to chodí v praktickém životě. Naši stře-
doškoláci z praktické školy dvouleté si pro-
střednictvím exkurzí do  různých provozo-
ven a obchodů osvojují znalosti potřebné 
k  výkonu jednoduchých činností. Cílem 
je pomoci hendikepovaným žákům při 
volbě povolání a orientaci ve světě služeb 
a obchodu, přiblížit jim, co obnáší jednot-
livá povolání. Během září a  října jsme na-
vštívili již několik zajímavých míst.  Zavítali 
jsme na  soukromou farmu v  Komárově, 
kde jsme se seznámili s chovem domácích 
a  hospodářských zvířat. Ve  velkoobchodu 
s  bytovým textilem EMTEx a  současně 
ve  společnosti MEDIPLAST – výroba tex-
tilních náplastí – jsme získali poznatky 
z  oblasti textilní výroby. V  čistírně oděvů 
CZ.cleaning jsme se dozvěděli, jak se čistí 
jednotlivé druhy textilu. Líbila se nám 
i návštěva prodejny látek. 
Exkurze mají u  žáků velký úspěch. Jsou 
mezi nimi tací, kteří si dokáží představit, 
že by se v některé z provozoven v budouc-
nosti ucházeli o zaměstnání. Další exkurze 
už nyní připravujeme. Aktuálně nás můžete 
sledovat na webových stránkách naší školy 
i  na  školním facebookovém profilu. Všem 
majitelům a  vedoucím provozoven, které 
jsme navštívili, děkujeme a  těšíme se 
na další setkání.

Bc. Lucie Marková, učitelka

Projekt EDISON na královédvorském gymnáziu
Ve  dnech 22.–26. září 2014 navštívilo v  rámci 
mezinárodního projektu EDISON královédvorské 
gymnázium 7 zahraničních studentů – Anastassia 
z Ukrajiny, Ediê z Brazílie, Matthew z Kanady, Zack 
z Maroka, Mariana z Chorvatska, Mariam z Gruzie 
a Elena z Ruska. 

Naši hosté byli ubytováni v  rodinách několika 
studentů, kteří se o ně celý jejich pobyt starali.
Během celého týdne s námi všichni trávili vyu-
čovací hodiny a  místo normální výuky nám 
vyprávěli o  svých zemích. Samozřejmě jsme 
nezůstali jen u rozlohy a počtu obyvatel; dostalo 
se i na místní folklor, sport, jídlo, politiku, hudbu 
a  mnoho dalšího. Všechny například zaujaly 
obrázky z největšího afrického nákupního cen-
tra v marocké Casablance, fotografie brazilských 
pláží nebo videa dopadu meteoritu nedaleko 
ruského Čeljabinsku z Jihouralské univerzity.
Jednou z částí projektu byla také tzv. ,,Global vil-
lage‘‘ (světová vesnice), umístěná v aule. Zde naši 

zahraniční přátelé upustili od  prezentací a  své 
země nám zprostředkovali také z praktické stránky: 
viděli jsme marocké šperky, miniaturu sochy Krista 
v Rio de Janeiru, nechali jsme si napsat svá jména 
v arabštině a ochutnali gruzínský sýr.
Nejdůležitější na  celé akci ale bylo, že všechny 
výše zmíněné aktivity probíhaly v  anglickém 
jazyce.  Mnoho z nás tak zjistilo, že ho ovládá velmi 
dobře a dorozumívání s cizinci jim nedělá žádný 
problém. A to je jedině dobře, protože angličtina 
je v  dnešní době hlavním dorozumívacím pro-
středkem napříč celým světem. Proto doufáme, 
že v příštích letech se k nám projekt EDISON vrátí 
a stane se na našem gymnáziu hezkou tradicí.
Na  závěr děkujeme našim paním profesorkám 
Procházkové a Heilové, které byly hlavními orga-
nizátorkami na naší škole, hostitelským rodinám 
a samozřejmě také agentuře AIESEC, která celý 
projekt pořádá, za krásný a přínosný týden, který 
jsme mohli prožít.
 Vojtěch Hojný, student 3.C

 „Hurá, jdeme za studenty!“ těší se děti. Tři oddělení 
školní družiny ze ZŠ Strž právě vyráží na  střední 
školu informatiky a  služeb ve  Dvoře Králové nad 
Labem (SŠIS).

Žáci I. stupně jsou zde vítanými hosty. Podobné 
akce, většinou spjaté s aktuálním ročním obdo-
bím, jsou i mezi nimi stále oblíbenější. Důkazem 
toho je na padesát nadšených dětských tváří.
Nejprve si odkládáme svršky a  batohy, paní 
vedoucí domova mládeže Mgr.  Lada Šílová 
nám vysvětlí orientaci v  moderní pětipodlažní 
budově. Ochotné studentky a  studenti si roze-
bírají žáčky na pět tvořivých stanovišť. Děti čeká 
zajímavé a  netradiční odpoledne věnované 
tvorbě z přírodních materiálů. 
Šikovní chlapci i  děvčata mají plné ruce deko-
rací: zvířátka z  kaštanů, květy růží vyrobených 
z  barevného podzimního listí, vydlabané stra-
šidelné dýně, netopýry z  barevných papírů, 
na  špejlích připevněné podzimní draky. Dívky 

pro děti tisknou listy barvami na textil, hoši jim 
zase tvoří hliněné otisky. Ve  volných chvilkách 
žáci hrají stolní tenis nebo fotbal.
Nastává pomalu konec, všichni příchozí se schá-
zejí u  lákavého občerstvení, které přichystali 
studenti. Dětem se pusy nezastaví, vyprávějí 
rodičům své dnešní zážitky. Ze střední školy si 
na památku odnášíme celý textilní obraz stromu 
z  rukou žáků i  studentů, který je už vystaven 
ve vstupní hale naší školy. 
„Protože jste nás překvapili, jak jste zruční, 
máme pro vás i medaile!“ Paní vedoucí předává 
tři obří zlaté medaile, které neseme přes celé síd-
liště v čele průvodu.
Spolupráce se střední školou informatiky 
a  služeb nás moc těší, již nyní přemýšlíme, jak 
bychom mohli studentům jejich milou přízeň 
oplatit. Děkujeme a přejeme kolektivu SŠIS, aby 
měli stále tak  šikovné a milé studenty, a těšíme 
se na jejich další akce.

Dita Jarošová, DiS.

Halloweenská dílna v SŠIS Dvůr Králové n. L.

Sobotu 8. 11. jsme s dětmi z 2. A a několika staršími 
sourozenci strávili v  hlavním městě. Sešli jsme se 
v 7 hodin ráno na vlakovém nádraží a přeplněným 
vlakem dojeli do Prahy. Těšili jsme se na program 
a prohlídku pražského planetária. 

Kruhový sál Cosmorama o  průměru kopule 
23,5 m patří k  největším a  nejmodernějším 
na světě. Zde na nás čekalo promítání pohádky 
O zvědavé kometce, ve které jsme se dozvěděli 
i mnoho zajímavostí z vesmíru. 
Poté jsme si ve  foyer prohlédli stálou expozici 
astronomie a kosmonautiky a také si vyzkoušeli 

vesmírné trenažéry, pohyb Země a Měsíce okolo 
Slunce, fungování odstředivé síly. Velmi nás zau-
jala změna hmotnosti v  různých místech naší 
sluneční soustavy. Například dítě vážící 36 kg  
na Zemi by na Měsíci vážilo jen 6 kg, na Marsu 
19 kg, zatímco na Slunci více než jednu tunu! 
Celá prohlídka byla tak zajímavá, že na  pro-
cházku Prahou už nezbyl čas. Ještě jsme stihli 
nakoupit nějaké suvenýry a dárečky pro mamky 
a taťky a pak už zpět do Dvora Králové. 
Návštěvu pražského planetária můžeme všem 
doporučit, určitě tam strávíte příjemné chvíle. 

Markéta Hošková, Mgr. Kateřina Křivánková 

Žáci ZŠ Podharť v pražském planetáriu
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vážení hokejoví příznivci,
pro letošní rok (a  doufám, že i  pro roky 
následující) se nám podařilo získat velkou 
posilu a tou je firma V+J Rodos zastoupená 
panem Vasilisem Teodoridisem, který 
nám ve  zkratce řekne o  svých záměrech.  
o důvodech vstupu do klubu
Původně jsme měli vstoupit do klubu s Tam-
borem, ale pan Kiriakovský má momen-
tálně jiné aktivity. Prozatím jsem v  tom 
tedy zůstal sám. Ale s  pomocí kamarádů, 
obchodních přátel a firmy BAK jsme zajistili 
finance na celou sezonu. Těmto lidem chci 
moc poděkovat. Jako hrdému Dvorákovi 
mně není jedno, jaké jsou podmínky pro 
sport v  našem městě. Bez vstupu Rodosu 
by se asi nepodařilo ustát ani tuto sezonu.  
o sportovní stránce
Oddíl je postavený na  dvorských odcho-
vancích, kteří jsou doplněni hráči, v jejichž 
hokejovém růstu hrál Dvůr Králové nema-
lou roli. Věkový průměr mužstva je velmi 
nízký (kolem 23 let), a  proto je potřeba 
ještě nasbírat zkušenosti a  do  budoucna 
přivézt zkušené hráče, vedle kterých by 
mladí hráči hokejově rostli. V  letošním 
roce bych chtěl, aby se sezona dohrála 
se ctí, aby kluci nechali na  ledě všechno 
a  příkladně bojovali. Management klubu 
jsme doplnili o  hlavního trenéra pana 
Nováka a vedoucího mužstva pana Hlavsu.  
o vizích do budoucna
Chci sjednotit klub, aby byl silný jak 
po  sportovní, tak po  ekonomické stránce; 
přivést do klubu další partnery a lidi, kteří 
budou ochotni pro oddíl pracovat. Již 
v  této době vytipováváme potencionální 
posily na příští sezonu, abychom se dostali 
výsledkově do  horní poloviny tabulky, 
čímž se doufám zvedne i  divácký zájem.  
Závěrem
Děkuji všem, kteří mně v mé snaze pomá-
hají, a  není jim lhostejné dění ve  Dvoře. 
Těm, co mně posílají ošklivé vzkazy sms-
kami a maily, bych vzkázal, pojďte do toho, 
když máte tolik energie, obraťte ji pozi-
tivně. A vy – příznivci hokeje – pojďte nás 
podpořit, i když to momentálně nevypadá 
vůbec růžově, ale jsem přesvědčen, že cel-
ková úroveň bude stoupat.

Vasilis Teodoridis a Martin Lelka

Nezkrácená verze na www.hcdvur.cz.

DoMÁCÍ PRoSiNCovÉ ZÁPASy 
HC RoDoS DvŮR KRÁLovÉ N. L. 
3. 12. (středa) 18:00 hod. HC Nová Paka
7. 12. (neděle) 17:00 hod. HC Třebechovice
14. 12.  (neděle) 17:00 hod.  HC Jaroměř
21. 12. (neděle)17:00 hod.   HC Náchod
Přijďte fandit!
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Královédvorské karate opět úspěšné
Již po čtrnácté se v sobotu 15. listopadu v Ústí nad 
Orlicí konal mezinárodní turnaj v karate Generali 
CUP o  pohár starosty města. Turnaj byl pořádán 
pro všechny věkové kategorie. Do  sportovní haly 
střední školy uměleckoprůmyslové se sjelo rekord-
ních 293 závodníků z 29 týmů z Čech a Slovenska.

Soutěžilo se ve  dvou disciplínách – dopolední 
část byla vyhrazena souborným cvičením kata, 
odpolední pak sportovnímu zápasu dvojic 
kumite. 
Královédvorský oddíl Karate-Do reprezentovali 
sourozenci Matyáš a  Tadeáš Moravcovi, Denis 
Rajsner, Lukáš Kalousek, Honza Bukovský, Patrik 
Brentner, Ondřej Langpaul, Regina Plašilová 
a  Radek Heil, kteří se velkou měrou zasloužili 
o to, že se královédvorský oddíl v celkovém hod-
nocení umístil na 13. místě ziskem 1 zlaté, 1 stří-
brné a 5 bronzových medailí.
Zlatou medaili vybojoval Jan Bukovský, který si 
mezi mladšími žáky v  kumite postupně pora-
dil se všemi soupeři a  právem tak vystoupal 
na stupínek nejvyšší. Rovněž se podílel společně 
s Matyášem a Tadeášem Moravcovými na bron-
zovém úspěchu týmu žáků.
Nejúspěšnější závodnicí startující za  králo-
védvorský oddíl se stala Regina Plašilová ziskem 
stříbrné medaile ve své váhové kategorii a dvou 
bronzových medailí, jednou za  kata a  druhou 
za  kumite v  kategorii bez rozdílu hmotností. 
Nová akvizice z  náchodského klubu, která je 

u nás prozatím na roční hostování, svými výkony 
dokazuje, že bude platným členem a  medailo-
vým přínosem našeho závodního družstva. 
Velký dík patří manželům Heilovým, kteří se 
po celou dobu trvání soutěže starali o naše kara-
tistické naděje. Všem medailistům gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžních 
kláních.

Petr Kocmánek

V sobotu 1. 11. pořádal Sokol Dvůr Králové župní 
závod v  desetiboji, kterého se zúčastnilo přes sto 
závodníků ze šesti sokolských jednot.

K  závodu nastoupilo 59 domácích závodníků. 
Atmosféra závodu byla skvělá, závodníci si 
vzájemně fandili, fanoušci z  řad rodičů také 
povzbuzovali, a  tak jsme byli svědky mnoha 
krásných výkonů. Není tedy divu, že domácí 
posbírali 23 medailí. 
Zlaté medaile vybojovali M. Síbrová, 
J. Šturmová, K. Holubcová, S. Erbenová, D. Horní-
ková, L. Voborník, P. Holubec, J. Grus, J. Mikyska 
a N. Erben, stříbro přidali A. Holanová, A. Sed-
láčková, A. Rutrlová, N. Drápalíková, E. Špaten-
ková, M. Holan a bronz si odnesli K. Kubíčková, 
K. Vognarová, F. Šturm, M. Kubíček, A. Paták, M. 
Voves a M. Fišerová. 
Drobnou odměnu jako upomínku na  pěkný 
závod si odnesli všichni závodníci. Medailistům 
blahopřejeme, děkujeme závodníkům za před-
vedené výkony a  všem čtyřiceti pořadatelům 
za perfektně odvedenou práci.
Mladí sokolové během roku absolvují velké 
množství závodů soutěžemi Team–Gym počí-
naje, přes závody v  gymnastice, šplhu, atle-
tice, v přespolním běhu až po různé netradiční 

víceboje nebo vědomostní soutěže. Dále se 
účastní různých doprovodných aktivit, jako jsou 
výlety, tábory, pietní akty atd. 

Právě pro tyto reprezentanty Sokola cvičitelé 
připravili víkendovou párty za odměnu.
Děti se na  akci dlouho dopřeu těšily, a  tak se 
dospělí snažili připravit přitažlivý program, což při 
věkovém rozpětí 6 až 16 let není jednoduché. Při-
chystali detektivní hru ve městě, při které musela 
jednotlivá družstva řešit detektivní zápletku.  
Další náplní byla výroba žonglovacích míčků, 
které využili při žonglovacím workshopu, který 
vedl žonglér Ati z Prahy. Dokázal naučit většinu 
přítomných žonglovat se třemi míčky. Dále si 
mohli zájemci vyzkoušet pravé žonglérské kolo, 
diabolo a také žonglování s koulemi. 
Po  žonglérském vystoupení čekal na  všechny 
raut, na jehož přípravě se kromě cvičitelů podí-
leli velkou měrou i rodiče a dále toužebně oče-
kávaná diskotéka s DJ Vojtou a Šárkou. 
Odměnou cvičitelům byly spokojené tváře 
účastníků i  skvělá atmosféra, která celou akci 
provázela, i  spokojená slova rodičů. Děkujeme 
všem, organizátorům a jejich pomocníkům.
Sledujte Sokol Dvůr Králové nyní i na facebooku.

Mgr. Pavlína Špatenková

Sokolové v listopadu

Královédvorský závodník Jan Bukovský ve  své kategorii 
vybojoval 1. místo.  Foto: R. Heil
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Ve čtvrtek 20. listopadu se v Hankově domě a na přilehlém náměstí konala dlouho avizovaná 
benefiční akce Noc venku, která veřejnosti přiblížila problematiku bezdomovectví. Akce se 
zúčastnilo přes 200 účastníků a přenocovalo 54 spáčů. Celkem se vybralo cca 900 ks trvanli-
vých potravin a další v hodnotě 5 000 Kč daroval ČČK z Trutnova. Foto:  K. Sekyrková

Studenti i učitelé gymnázia Dvůr Králové n. L. si v pátek 14. 11. připomněli události 17. listo-
padu 1989 zapálením svíčky u Památníku odboje.  Foto: Ivo Rejchrt

Letos jsme si připomněli 25. výročí pádu komunismu v České republice. Kromě tradičního připomenutí této události položením květin na náměstí Odboje novými členy vedení (zleva E. Kudr-
novský, D. Sedláček, A. Jiřičková a J. Jarolím) byla v pondělí 17. listopadu otevřena i expozice ve výstavní síni Staré radnice s názvem Sametová revoluce. Můžete ji navštívit až do 7. 12. 2014.

Hudební skupina Pískomil se vrací se po  dvou letech vrátila do  Dvora Králové, aby zde 
v sále Hankova domu zahrála dětem z místních mateřských i základních škol. Pokud netu-
šíte, jakými písničkami děti v Hankově domě roztančila, potom si je poslechněte na you-
tube kanále této hudební skupiny, kde jsou oficiálně zdarma k poslechu. Foto: K. Sekyrková

Na  začátku listopadu strávili 3 dny v  Horním Maršově v  rámci stmelovacího pobytu žáci  
5. třídy ZŠ Podharť. Těmito pobyty škola využívá možnosti lépe se s žáky poznat, stmelit nově 
vznikající kolektiv a společně usměrňovat negativní projevy. Foto: Mgr. Lenka Paťavová

Členové  Občanské demokratické strany ve Dvoře Králové si připomněli 25. výročí „same-
tové revoluce“ položením kytice a  zapálením svíček u  památníku na  náměstí Odboje. 
V  krátkém proslovu zavzpomínali pánové Bém, Kačerovský a  další přítomní pamětníci 
na průběh prvních porevolučních dnů v našem městě. Jeho odkaz by neměl být zkreslován 
ani zlehčován, jak to dnes často slyšíme.  Foto: T. Petřík

V  úterý 25. listopadu byl na  náměstí TGM umístěn vánoční strom. Jedná se o  13 metrů 
vysoký dvacet let starý smrk z Chvalkovic. Stejně jako v předchozích letech doplňují vánoční 
atmosféru na náměstí také malé stromky, které ozdobily děti z místních školských zařízení. 
Na Hankově náměstí vánoční strom letos umístěn nebude. Foto:  K. Sekyrková


