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Za  čištění odpadních vod platil od  vzniku 
nájemní smlouvy (rok 1994) VaK přímo majiteli 
čistírny odpadních vod (ČOV). Po změně majitele 
ČOV (TIBA čističku prodala společnosti EVORADO 
IMPORT) v roce 2005 bylo předběžným opatřením 
rozhodnuto, že za čištění odpadních vod musí pla-
tit město přímo majiteli ČOV. Proto byla s provo-
zovatelem naší vodovodní a kanalizační sítě (VaK) 
podepsána řádná smlouva o povinnosti VaK platit 

V PLACENÍ ZA ČOV SOUD ROZHODL VE PROSPĚCH MĚSTA
městu dle splátkového kalendáře vybranou část 
stočného, určenou na čištění odpadních vod.

Do roku 2008 byla dohoda dodržována. Od po-
loviny roku 2009 se tento postoj VaKu zásadně 
změnil a faktury  za čištění odpadních vod  městu 
vrací (i když fi nanční prostředky nadále od odběra-
telů vybíral) s odůvodněním, že nemá dle žádného 
právně relevantního důvodu povinnost platit. 

Město Dvůr Králové nad Labem uspořádalo 
2. ročník Dne seniorů. Mezinárodní den seniorů 
připadá na 1. října. Svět si tento den připomíná již 
od roku 1998. 

Naplněný sál, o kapacitě 360 osob, i obsaze-
ný balkon Hankova domu, městského kulturního 
zařízení, mluvil za  vše. Lidé přicházeli slavnostně 
naladěni, s očekáváním příjemného odpoledne při 
písničkách Josefa Zímy za doprovodu orchestru Ji-
řího Sládka a zpěvačky Marie Hanzelkové. 

Přítomné v sále přivítala starostka města Mgr. 
Edita Vaňková, mj. uvedla: „Dnes jsme se sešli, aby-
chom zastavili na  chvilku vír svých pracovních po-
vinností všedního života a projevili dík svým blízkým, 
svým rodičům, prarodičům. Jako malý dárek s podě-
kováním jsme pro Vás - pamětníky, připravili dnešní 
vystoupení prince Radovana z pohádky Princezna se 
zlatou hvězdou.“

V předsálí se prezentovaly místní organizace 
sociální oblasti. Jednalo se o profesionální posky-
tovatele sociálních služeb, tj. Pečovatelskou službu 
Města Dvůr Králové nad Labem, Farní charitu Dvůr 
Králové nad Labem, Domov důchodců, Diakonii 
ČCE a Domov sv. Josefa Žireč, dále zde svou činnost 
prezentovaly místní dobrovolnické organizace 
- Svaz diabetiků, Královédvorská Arnika, Klub dů-
chodců Sadová, Klub důchodců Žireč a Agentura 
domácí ošetřovatelské péče.

Josef Zíma potěšil všechny v sále svými písnič-
kami, vtipem a šarmem, stejně jako jeho kolegyně 
Marie Hanzelková. Dovolím si říct, že splnili očeká-
vání všech. 

Děkujeme všem, kteří pečují o naše seniory, 
a těšíme se na třetí ročník Dne seniorů!

Bc. Kateřina Pištorová
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

DEN SENIORŮ PODRUHÉ V HANKOVĚ DOMĚ

Dne 18. 10. 2011 proběhlo u Krajského soudu 
v Hradci Králové jednání o žalobě společnosti VO-
DOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L., spol. 
s r.o., proti odběrateli, který uzavřel s městem Dvůr 
Králové nad Labem smlouvu a následně dodatek 
o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních 
vod a podle této smlouvy uhradil cenu vodného 
a stočného – tedy fakturu vydanou společností 
VaK, přímo městu. 

Soud žalobě VaK vyhověl a v projednávaném 
případě uznal požadavek VaK na úhradu ceny vod-
ného a stočného za oprávněný. Zároveň však kon-
statoval, že smlouva o dodávce pitné vody a o od-
vádění odpadních vod uzavřená mezi odběrateli 
a městem je platná. Soud se v ústním odůvodně-
ní svého rozhodnutí výslovně nevyjádřil k otázce 
platnosti (či neplatnosti) dodatku k této smlouvě, 
který tento odběratel s městem Dvůr Králové nad 
Labem na jeho návrh uzavřel v loňském roce.

V ústním odůvodnění se soud výslovně nevy-
slovil ani k dalším klíčovým otázkám, které jsou dů-
ležité pro určení dalšího postupu ve sporu města 
s vodárnami. 

Žádáme občany o trpělivost. O dalším postupu 
budeme neprodleně informovat poté, co bude 
městu doručeno písemné vyhotovení rozsudku... 

MĚSTO POKRAČUJE 

V JEDNÁNÍ S VaKem

Pokračování na straně 2

Technické služby města Dvora Králové 
nad Labem mají nového ředitele. Rada města 
na svém jednání dne 04.10.2011, pod č. usnesení 
R/855/2011 – 34 RM, vzala na  vědomí výsledek 
proběhlého výběrového řízení. Na tomto zákla-
dě odvolala původního ředitele Pavla Krause 
a jmenovala do funkce Ing. Miroslava Petrů s plat-
ností od 10.10.2011.

Iva Škopová, odbor rozvoje, investic a majetku města

NOVÝ ŘEDITEL TSM

Den seniorů zahájila starostka města Mgr. Edita Vaňková a vedoucí odboru ŠKS Bc. Kateřina Pištorová. Všechny přítomné v 
sále Hankova domu potěšil svými písničkami, vtipem a šarmem Josef Zíma s kolegyní Marií Hanzelkovou. Foto: Tomáš Vlk

Pokračování na straně 2
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O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J Í …O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J Í …

Vážení spoluobčané, s příštím číslem Novin 

královédvorské radnice obdržíte, obdobně jako v 
minulém roce, čtrnáctidenní stolní kalendář na rok 
2012, ve kterém Vám poskytneme aktuální ucelené 
informace o možnostech předcházení vzniku a tří-
dění odpadů z domácností. Dále budou v kalendáři 
u jednotlivých dní vyznačeny aktuální „odpadové 
akce“ - např. mobilní svozy nebezpečných, objem-
ných a zahradních odpadů, textilu, elektrozařízení 
a železného šrotu, provozní doby sběrného dvora a 
sběrné dny pytlového sběru papíru, plastů a nápo-
jových kartonů v pilotní oblasti. 

Nově v kalendáři naleznete i přehled dal-

ších, např.  kulturních akcí, které se budou ko-

nat v našem městě v roce 2012.

Kalendář bude vydán v  nákladu 7000 výtisků 
a zdarma společně s Novinami královédvorské rad-
nice doručen do všech domácností ve městě. Stá-

le trvá výzva pro ty, kteří by chtěli za poskytnutí 
daru v min. výši 5.000,- Kč umístit logo své spo-

lečnosti na stojánek odpadového kalendáře (celý 
půlrok bude vidět vždy jedna strana stojánku). 

Máte – li zájem se fi nančně podílet na kalendá-
ři, případně máte-li dotazy k připravovanému ka-
lendáři, kontaktujte nás na tel. č. 499 318 121 nebo 
e-mailem na adrese sirkova.eva@mudk.cz. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

Informujeme občany města, zejména pak 
uživatele městské autobusové dopravy, že byl 
zpracován a odevzdán projekt návrhu úprav pro 
zefektivnění městské autobusové dopravy ve Dvo-
ře Králové nad Labem. Projekt je výsledkem práce 
společnosti OREDO, s r.o., Hradec Králové a pracov-
ní skupiny, která byla k této věci navržena. Návrh 
byl zpracován na základě dopravní situace ve měs-
tě s cílem co nejlépe využít příměstskou dopravu a 
doplnit ji městskou hromadnou dopravou tak, aby 
byla zlepšena dopravní obslužnost města. Základ-
ním úkolem městské autobusové dopravy je rychlé 
propojení vlakového nádraží ve Dvoře Králové nad 
Labem s centrem města. 

Navržená linka zajistí dopravu cestujících z vla-
kového nádraží po  Benešově nábřeží ke  kostelu. 
Následně bude tato linka pokračovat v některých 
časech k ZOO nebo na sídliště v ulici E. Krásnohor-
ské. Spojení bude zajištěno od všech vlaků od 5.00 
do  18.53 hod. a od  ostatních večerních vlaků je 
zajištěno spojení pomocí navazující meziměstské 
dopravy. 

Druhá linka bude vedená jako okružní, v pra-
videlných intervalech spojující nemocnici, školy, 
zdravotní zařízení v blízkosti autobusového ná-
draží, hřbitov, obytné oblasti ve  městě a ostatní 
místní cíle. Centrální zastávkou v centru města a 
přestupním bodem mezi linkami se stane zastávka 
u kostela.

Se zahájením zkušebního provozu nového sys-
tému, dle zpracovaného projektu, se počítá nejdří-
ve počátkem příštího roku.

Jan Sedláček, odbor dopravy a silničního hospodářství

ZEFEKTIVNĚNÍ 
AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

KALENDÁŘ MĚSTA NEJEN O OD-
PADECH DO  VAŠICH SCHRÁNEK

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM POŘÁDÁ SBĚR ZAHRADNÍHO ODPADU 2011 - VĚTVE - LISTÍVĚTVE - LISTÍ
URČENO POUZE PRO FYZICKÉ OSOBY!

ČTVRTEK 3.11.   15.30-16.30  Žireč - u obchodu*  Klicperova – u pekárny*  Hradecká – naproti Milcomu
 17.00-18.00  Žirecká Podstráň – trafo  Slunečná x Okružní*  Klazarova* - v polovině ulice
PÁTEK 4.11.   15.30-16.30  Verdek – Podháj - naproti čp. 69  Jiráskova x Švecova  Rokycanova x Poděbradova
 17.00-18.00  Raisova x Sylvárovská  Čechova x Hlávkova*  E. Krásnohorské x Do Lánů
SOBOTA 5.11.  14.00-15.00  Žižkov *  Smetanova–býv. prodejna*  Slovany - u zahrádek
 15.30-16.30  V Lukách (býv. sad Míru)  Alešova - u zahrádek  Strž - u zahrádek
PONDĚLÍ 7.11.   15.30-16.30  Pod Lesem x Purkyňova  Heydukova x Luční*  Kotkova x Šafaříkova*
 17.00-18.00  Tyršova x Nedbalova (u čp. 772)  Dvořákova x Březinova  Hradecká x Žižkova
ÚTERÝ 8.11.  15.30-16.30  Žireč - u cyklostezky  Raisova x Sochorova*  Na Vyhlídce x Na Výsluní
 17.00-18.00  Žireč - bytovky*  Lipnice – u rozvodny*  Verdek*
STŘEDA 9.11.  15.30-16.30  Zboží – u Malibu*  Máchova*  Rašínovo nám.
 17.00-18.00  Zborovská*  Fibichova x Spoj. národů*  Roháčova x Rokycanova

Na níže uvedených místech budou přistaveny velkoobjemové kontejnery k odložení zahradního odpadu.  V žádném případě nenoste jiné než uvedené 
druhy odpadů, obsluha - pracovník TSM - je nebude přijímat. * Stanoviště je v blízkosti kontejnerů na papír, sklo a plasty.

V polovině roku 2009 město podalo u Okresní-
ho soudu v Trutnově žalobu na zaplacení dohod-
nutých úhrad za čištění odpadních vod ve výši 7,5 
mil Kč za rok 2009. Tato částka se od ledna 2010 
zvyšuje měsíčně na  základě fakturace za  čištění 
odpadních vod o 1,25 mil. Kč. V této věci nebylo 
dosud rozhodnuto. 

V listopadu 2010 podal VaK na město žalobu 
k Okresnímu soudu v Trutnově ve věci neopráv-
něné fakturace za čištění odpadních vod v roce 
2008. Soud dospěl v říjnu 2011 k závěru, že žalo-
ba VaK je neoprávněná a jím zaplacená úhrada 
za čištění v roce 2008 byla po právu zaslána měs-
tu. A to právě na základě dohody uzavřené VaK a 
městem v roce 2008. Touto dohodou byla mimo 
jiné smluvními stranami dohodnuta i výše ceny 
vodného a stočného, kterou město nadále uplat-
ňuje (ta je i nadále ve výši 69,60 Kč/m3 vč DPH). 

Starostka a místostarostové města

Pokračování ze strany 1
V PLACENÍ ZA ČOV SOUD...

Od  letošní sezony bude fungovat na  zim-
ním stadionu tzv. LAST MINUTE, což bude pro-
nájem ledu na poslední chvíli (0-48 hod. pře-
dem) za poloviční ceny. Podrobnější informace 
na  stránkách TSM (www.tsdvur.cz-oddělení 
zimní stadion). Objednávky přijímáme na tel.: 
499321909, mob.: 605233245 či e-mailu: stadi-
on.tsdk@centrum.cz.

Zbyněk Wolf

ZIMNÍ STADION
NABÍDKA LAST MINUTE

Pokračování ze strany 1
MĚSTO JEDNÁ S VaKem

...Krajského soudu v Hradci Králové. 
Toto stanovisko soudu lze očekávat v nejbliž-

ších týdnech.
VaK zároveň opětovně vyzveme k jednání 

o dalším postupu tak, aby nedošlo k jakémukoli 
poškození odběratelů.

Současně chceme ujistit všechny odběratele, 
s nimiž má město platnou smlouvu o dodávce 
vody a odvádění odpadních vod, že splníme ga-
ranci danou usnesením 5. zasedání zastupitelstva 
města ze dne 08. 09. 2011, aby žádný z odběratelů 
nebyl poškozen.

Zároveň chceme znovu zdůraznit, že budeme 
i nadále na VaKu vymáhat platby za nájem vodo-
vodní a kanalizační sítě i čištění odpadních vod. 

Starostka a místostarostové města,
dne 19.10. 2011

Za slunného říjnového počasí byly dodlážděny 
hlavní zklidněné plochy k obslužné komunikaci 
a ulice Palackého byla uvedena do  předčasného 
užívání. Z důvodu zbudování odvodnění, do-
končení tras informačního systému a provedení 
konstrukce vozovky byla nezbytná uzavírka na vý-
jezdu z náměstí do  ulice Švehlova. V následují-
cích dnech se můžeme těšit na  montáž nového 
mobiliáře a zejména na  výsadbu stromů. Fasádu 
domu čp. 83 již několik týdnů zdobí nový nápis 
„Základní umělecká škola“, za  kterým probíhají 
dokončovací práce, aby mohl objekt co nejdříve 
začít sloužit již jistě netrpělivým žákům a učitelům.

V pořadí šestá žádost o platbu ve výši bezmála 
6,5 mil. Kč byla Úřadem Regionální rady Severový-
chod schválena a město již obdrželo její úhradu. 

Ing. Veronika Tomková
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

REKONSTRUKCE 
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

PONIČENÁ TRAFOSTANICE 

Neznámí vandalové si vzali na  starost „vý-
zdobu“ trafostanice poblíž základní školy v Pod-
harti. Částka za  neobjednanou primitivní práci, 
tedy poničení trafostanice, byla vyčíslena na 
30 tisíc Kč, což je kvalifi kováno jako trestný čin. 
ČEZ, vlastník objektu, celý případ nahlásil policii 
České republiky, která se ujme jeho vyšetřování.

Redakce
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI ŘÍJNU
www.tsdvur.cz
Na  úseku údržby městské zeleně pracovníci 

provedli tyto práce:

•  uskutečnili prořez stromů rostoucích podél 
méně frekventovaných komunikací, kde větve 
bránily v průjezdu nákladním automobilům 

•  posekali poslední travnaté plochy na  území 
města 

•  na  městském hřbitově ostříhali živé ploty 
a uklízeli spadané listí 

•  na  dětském hřišti ve  Strži vybudovali pod 
herními prvky dopadové plochy, odpovídající 
platné normě

Na úseku elektro zaměstnanci: 

•  uvedli do  provozu veřejné osvětlení v ul. 
El. Krásnohorské 

•  opravili kabelovou poruchu na Wolkerově ná-
břeží 

•  zprovoznili osvětlení v ul. Roháčova, kde došlo 
k výměně šesti stožárů

Na jednotlivých sportovištích bylo provedeno:

•  zazimování areálu softbalu 
•  úklid koupaliště, tj. sečení trávy, stříhání ži-

vých plotů, úklid větví a listí 
•  zajištění běžného provozu na  letním stadio-

nu, jeho ukončení je naplánováno k 13.11. 2011 

Na  středisku údržby a oprav komunikací pra-

covníci prováděli tyto práce:

• pokračovali v čištění chodníků Bezručovy, Bře-
zinovy, Dvořákovy, Drtinovy, Smetanovy a Sei-
fertovy ulice 

•  uložili podzemní kabelové vedení VO v ul. Be-
zejmenné

•  pokračovali v postřiku chodníků herbicidním 
přípravkem v již vyčištěných ulicích, kde opět 
vzklíčily a obrazily plevele, zejména v Lipnici., 
dále v ul. Milady Horákové (k bývalé slévárně), 
Zborovské, Čelakovského, Legionářské, Tyršo-
vě, Krkonošské, Na Vyhlídce a Verdeku, na ná-
břeží Benešově, ve Štefánikově ul. až po vrátnici 
zoo, dále pak v ul. Hradecké, Dukelské, Preslo-
vě, Rooseveltově a Erbenově 

•  opravili studenou obalovanou směsí havarijní 
úsek chodníku u čp. 313 v ulici Eklova a zasypali 
kavernu v chodníku na nábřeží Jiřího Wolkera 
před školou SŠIS 

•  opravili odvodnění komunikace a chodníku 
v ulici Vrchlického před čp. 1109, vybudovali 
zde novou uliční vpusť a osadili betonové ob-
rubníky v délce 40 metrů 

•  průběžně uklízeli spadané listí vozidlem AVIA 
ČIVO a MULTICAR SCARAB, jednalo se přede-
vším o ul. 5. května, 28. října, Heydukova, Jaro-
měřská, Spojených národů, Nerudova, Vrchlic-
kého a Nedbalova ulice 

•  provedli přeznačení vodorovného dopravního 
značení imobilních žadatelů ZTP-P dle doruče-
ných rozhodnutí odboru dopravy a vyhraze-
ných stání před novou a starou poliklinikou 

•  věnovali se čištění sedimentačních jímek ulič-
ních vpustí v ulici Vrchlického, Nerudova, Hu-
sova, dále kontrole a čištění nátokových dílů 
podélných žlabů v ulici Poděbradova, Alešova 
a náměstí Václava Hanky

UPOZORNĚNÍ

Od  23.8.2011 je veškerá reklama na  zábradlí 

zpoplatněna, pronájem zábradlí za  účelem re-
klamy je možné objednat v Technických službách. 
Ceník je uveden na www.tsdvur.cz. Veškeré neza-
placené reklamy budou demontovány a uskladně-
ny v TSM.

Změna pracovní doby v Technických službách: 
pondělí až pátek od 7.00 – 15.30 h.

Jiřina Kubíčková, asistentka ředitele TSM

Od  1.1.2012  podle zákona č. 227/2009 Sb. 
a zákona č.424/2010 Sb., kterými se mění zákon 
č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, dojde 
ke změnám ve vydávání občanských průkazů (bu-
dou vydávány nové typy občanských průkazů se 
strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronic-
kým čipem. V žádném případě nejde o plošnou 
výměnu občanských průkazů, ale pouze o výmě-
ny stávajících dokladů v případě skončení plat-
nosti nebo v dalších případech vyjmenovaných 
zákonem).

V souvislosti se zabezpečením vydávání no-
vých typů občanských průkazů  (dále jen e-OP) 
budou hardwarově a softwarově upravena pra-
coviště  tak, aby zvládla přijímat a zpracovávat 
žádosti nejen  e-pasů, ale nově i  e-OP. Z tohoto 
důvodu Ministerstvo vnitra upozornilo na  plá-
nované technologické odstávky systému CDBP 
v souvislosti s implementací e-OP, a to takto:

18.11.2011 – odstávka systému pro agendu 
e-pasů (netýká se vydávání CD typu „blesk“, tento 
typ cestovního dokladu bude vydáván beze změny).

29.11.2011 – pracoviště OP a CD bude uzavře-
no z důvodu semináře MV pro pracovníky, kteří  
systém CDBP obsluhují.

V souvislosti s odstávkou  systému CDBP je 
možné podat žádost o vydání stávajícího typu ob-
čanského průkazu nejpozději do  14.12.2011, a to 
v případě, je-li žádost podána u úřadu příslušného 
pro vydání občanského průkazu (u nepříslušného 
obecního úřadu nejpozději do 30.11.2011).

S ohledem na  odlišný technický způsob 
zpracování žádostí o vydání e-pasů a stávajících 
typů občanských průkazů je termín pro ukon-
čení nabírání žádostí o vydání e-pasů stanoven 
na  19.12.2011 (tento den bude žádost odeslána 
k výrobě) – netýká se vydávání CD typu „blesk“, 
tento typ cestovního dokladu bude vydáván beze 
změny. Do  stejného data (tzn. do  19.12.2011) je 
možné na úřadě příslušném pro vydání e-pasu po-
dat žádost o zapsání titulu do vydaného e-pasu. 
Do již vydaných cestovních dokladů typu „blesk“ 
je možné zapsat titul do 31.12.2011. Od 1.1.2012 se 

podle platné právní úpravy tituly do  cestovních 
dokladů zapisovat nebudou.

Informace o nových postupech při podávání 
žádostí o vydání e-pasů a e-OP Vás budeme prů-
běžně informovat. V případě dotazů neváhejte 
kontaktovat pracovnice úseku občanských průka-
zů a cestovních dokladů osobně nebo telefonicky 
na tel. č. 499318155, 499318233, 499318255.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí správního odd. odboru VVS

AKTUÁLNĚ O ZAVÁDĚNÍ ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Město Dvůr Králové nad Labem zveřej-
nilo záměr prodat 10 pozemkových parcel 
k výstavbě rodinných domů. Tyto pozemky 
se nacházejí v jižní části budované obytné 
zóny Sylvárov, na severní straně komunikace 
navazující na ulici Josefa Vágnera. Pozemky 
jsou připraveny k výstavbě rodinných domů, 
všechny sítě technické infrastruktury – pří-
pojky elektro, plynu, veřejného vodovodu 
a kanalizace - jsou přivedeny na hranice po-
zemku a ukončeny v domovních přípojkách. 
Rada města vyhlásila minimální ceny pro 
podání nabídek v obálkové metodě, výměry 

pozemků a minimální nabídkové ceny jsou 
uvedeny v tabulce pod článkem.

Podmínky pro účast ve výběrovém říze-
ní najdou zájemci ve Zveřejnění č. 92/2011 
na úřední desce městského úřadu, podrob-
nější informace a předepsaný formulář pro 
podání přihlášky do  výběrového řízení 
obálkovou metodou obdrží zájemci na od-
dělení ekonomiky a majetku města  odboru 
RIM, nám. T. G. Masaryka čp. 35, 1. poschodí. 
Lhůta pro podání nabídek končí 2. listopa-
du 2011 v 17 hodin.

Ing. Milan Tuček, odbor RIM

PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL URČENÝCH 
K VÝSTAVBĚ RODINNÝCH DOMŮ – OBYTNÁ ZÓNA SYLVÁROV-JIH

Pozemek číslo Pozemk.parc. čís. výměra v m²
minim. nabídková 

cena za parcelu - Kč

1 2277/8 1 509 1 056 300
2 2277/9 866 606 200
3 2277/10 894 625 800
4 2277/11 770 539 000
5 2277/12 767 536 900
6 2277/15 739 480 350
7 2277/16 781 507 650
8 2277/17 786 510 900
9 2277/18 753 489 450

10 2277/19 726 471 900

LIPNICKÝ POTOK - 
VODNÍ TOK, NEBO STOKA?

Řeklo by se potůček, přitékající ze svahů nad 
městem, nijak zvlášť výrazný ani svou velikostí, 
ani svým průtokem, ale přesto je to vodní tok, kte-
rý dokáže naplnit rybník, zavlažit zahrady a při tro-
še dobré vůle by zkrášlil i jinak strohou tvář území 
města, kterým protéká.

A ta trocha dobré vůle je kámen úrazu. Každý, 
kdo v jeho blízkosti žije, pracuje či se jenom příle-
žitostně pohybuje, si jistě uvědomuje jeho hodno-
tu. Leč jsou mezi námi i tací lidé, kteří jej považují 
za nejsnáze dostupnou skládku, stoku nebo jinak 
nazvané místo pro odložení nepotřebného ať již 
tuhého, či tekutého odpadu.

Městu, přesněji jeho voleným zastupitelům 
i příslušným úředníkům, není lhostejný stav, 
v jakém se nachází tato přirozená součást území 
a krajiny, a dospěli k rozhodnutí uvést jej do stavu, 
za  který nebude třeba se stydět. Podle potřeby 
bylo zahájeno čištění toku na náklady města a hle, 
ihned se potvrdilo, že ne každý dokáže jen nečinně 
přihlížet nebo ukazovat prstem a vést řeči, ale bez 
vyzvání se připojí a dle svých možností pomůže 
s řešením toho, co jiní napáchali. Takže k dnešnímu 
dni je společným úsilím města a pana Kiriakovské-
ho vyčištěn první úsek tohoto toku. A jak se říká, 
pro velký úspěch se bude opakovat. Další pokračo-
vání na sebe nenechá dlouho čekat, otázkou je, zda 
se najde podobný společník?

Ing. Ivo Hubený, odbor RIM
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KAMERA V „RIEGROVCE“
Oznámení: Z důvodu zajištění vyšší ochrany 

bezpečnosti osob a majetku byla na začátku mě-
síce října umístěna v Riegrově ulici ve Dvoře Krá-
lové nad Labem kamera Městského kamerového 
dohlížecího systému. Jedná se o jednu z přenos-
ných digitálních kamer s vlastním záznamovým 
zařízením. Kamera se záznamem je v provozu 
nepřetržitě.

OTOČ SI SVOU ZNAČKU
V poslední době opět zaznamenáváme při 

svých obchůzkách staronový projev primitivního 
vandalizmu. Tímto projevem je otáčení svislých 
dopravních značek a přemísťování či odstraňová-
ní přenosných dopravních značek  samozvanými 
experty na dopravní značení. Otočením, přemís-
těním nebo odstraněním dopravní značky dojde 
k pozměnění dopravního značení a kdo tak učiní, 
dopustí se přestupku na úseku dopravy a silnič-
ního hospodářství. Nevíme, jestli tak činí jeden 
nebo více pachatelů! Víme však zcela jistě, že ta-
kové trestuhodné počínání může mít v konečném 
důsledku velice těžké následky, například v podo-
bě dopravní nehody ve chvíli, kdy dojde k odstra-
nění dopravní značky zákazové nebo příkazové.

NEÚSPĚŠNÝ POKUS
Fotografi e dokumentuje snahu nejmenova-

ného ničemy o odstranění technického blokova-
cího zařízení z vozidla. Při neúspěšném pokusu 
došlo k vypuštění pneumatiky a následnému po-
škození podběhu blatníku. Pro úplnost dodává-
me, že takové jednání může a bude kvalifi kováno 
jako trestný čin poškozování cizí věci.

PSÍ EXKREMENTY, 
STOPY DNA A SLUŠNOST

Dnes dopoledne jsem procházel z úřadu 
na služebnu MPDK a s fotoaparátem v ruce jsem 
hledal místo, kde nějaký „nezodpovědný“ pes 
zanechal svou stopu v podobě výkalu. Jedinou 
stopou, kterou jsem však na  trase dlouhé pár 
stovek metrů našel, byl otisk psí tlapky v be-
tonu u dopravní značky. Zanechal ji tu pro nás 
navždy nějaký nedočkavý pejsek. Biologickou 
stopu, psí exkrement hodný zvěčnění, jsem 
bohužel nenašel. To by mne mělo těšit. Ale ne-
těší. V našem městě je řada jiných míst, kde 
bych objekty k fotografování našel velice rychle 
a snadno, míst, kde pravidelně dochází ke  zne-

čišťování chodníků či trávníků psími exkrementy 
a kde majitelé či chovatelé psů po svých miláč-
cích jejich nevábně páchnoucí hromádku ne-
uklidí. V souvislosti s přípravou tohoto článku 
vzpomněl jsem si na  zajímavou, leč pro naše 
poměry poněkud futuristickou reportáž o ode-
bírání vzorku psího výkalu pro potřeby jeho 
porovnání s databází DNA* a napadlo mne, jestli 
není schůdnější, když „to hovínko“ některý ze tří 
lidí na místě přítomných jednoduše uklidí. Jistě, 
řešení palčivého problému, jakým psí exkremen-
ty určitě jsou, si žádá inovace. A s inovací jdou 
ruku v ruce i vysoké fi nanční náklady, legislativní 
problémy a nepřesvědčivé výsledky. Přes veškeré 
více, či méně úspěšné pokusy o řešení problému 
psích exkrementů zůstává nejlevnějším a nej-
schůdnějším řešením sběr, který provede slušně 
vychovaný majitel či chovatel zvířete. Vždyť ješ-
tě stále platí, že občan, který znečistí veřejné 

prostranství, veřejně přístupný objekt nebo 

veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá 

povinnost úklidu veřejného prostranství, se 

dopouští přestupku.

* (http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evro-
pa/clanek.phtml?id=617348)

VZPOMÍNKA
S pocitem zadostiučinění vzpomínáme 

na  dopravní značky IP31a MĚŘENÍ RYCHLOSTI 
a  IP31b KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI, které už 
od května tohoto roku nemusíme používat.

PRANOSTIKA PODZIMNÍ
Zdroj: http://www.pranostik.cz/
„Listopad - cesty nemá rád.“

Co dodat k této pranostice. Snad jen tolik, že 
souvisí i s novou povinností řidičů - opatřit své 

motorové vozidlo zimními pneumatikami. Viz 
například: http://www.novinky.cz/auto/247052-
zimni-pneumatiky-jsou-od-listopadu-povinne-
test-poradi-kterou-vybrat.html.

Bc. Jinřich Hauke, určený strážník MPDK

Pozitivní působení přítomnosti psa na člověka, 
podpůrná aktivizační nebo relaxační metoda, to je 
canisterapie, která pomocí aktivit se psem rozvíjí 
různé složky osobnosti dětí i dospělých se zdravot-
ním postižením nebo sociálním znevýhodněním. 

Na  Trutnovsku nabízí tuto službu organizace 
Psí pac z Podkrkonoší (www.psipac.ic.cz). Členové 
dojíždějí se svými psy za klienty již od roku 2002. 
Od té doby se s našimi zlatými retrívry, německý-
mi a belgickými ovčáky, rotvajlery, border koliemi, 
kříženci a dalšími psy setkali senioři v domovech 
důchodců, děti v dětských domovech, speciálních 
mateřských i základních školách, klienti s různým 
druhem a stupněm postižení, chlapci z výchov-
ného ústavu, a to při pravidelných i náhodných 
setkáních. Zná nás ale i široká veřejnost z ukázek 
naší činnosti na  mnoha akcích, táborech a víken-
dových pobytech. Naši psi rozdali mnoho radosti a 
„staré matadory“ pomalu střídají canisterapeutičtí 
nováčci.

Canisterapie jako celkem nově vznikající a rych-
le se vyvíjející metoda, vyžaduje od osob, které ji 
realizují další sebevzdělávání, zájem o další aktivity 
a inspiraci. Proto jsme pozvali 8. října do  našeho 
města a kynologického areálu Nový Svět (www.no-
vy-svet.ic.cz) instruktorky z jihomoravského sdru-
žení Piafa (www.piafa.cz). Chtěli jsme tak veřejnosti 
i canisterapeutům z našeho regionu nabídnout 
předání zkušeností dlouholeté a profesionální čin-
nosti této společnosti. O seminář „Canisterapie u 
dětí a mládeže“ nebyl velký zájem, přesto ti, co se 
zúčastnili, neprohloupili. Možnosti rozvoje osob-
nosti dětí a mládeže pomocí canisterapie s ohle-
dem na jejich vývojové etapy a následné praktické 
ukázky aktivit pro tyto skupiny všechny přítomné 
nadchly a myslím, že jsme ten večer měli všichni o 
čem přemýšlet.

Další naší akcí k rozvojí této metody je každo-
roční pořádání semináře a testů povahových vlast-
ností canisterapeutického psa. Ty letošní proběhly 

15. a 16. října opět v areálu Nový Svět za Kaufl an-
dem a tenisovými kurty. Z víkendu odešlo 11 psů, 
kteří jsou připravení po  dva další roky rozdávat 
radost a pohodu potřebným. Velké poděkovaní 
za  ochotu, vstřícnost a spolupráci patří Domovu 
důchodců v ul. Roháčova, kde nám poskytli záze-
mí pro část testování psů, a fi rmám Fitmin a Dibaq, 
které darovaly všem zúčastněným psům dárkové 
tašky s krmením a pamlsky.

Pokud máte doma psa, který je kontaktní, 
vstřícný a má energii na  rozdávání, a vy povahu, 
která ráda pomáhá a sektává se s lidmi, kontaktujte 
nás, rádi vás mezi námi přivítáme...

Daniela Hoblová

Máša - temperamentní kříženec knírače, milá k lidem i 
jiným psům

Deny - kříženec labradora, hodný pes, i když trochu ne-
urvalý, vyžadující důslednou výchovu a výcvik

DALŠÍ SVĚTOVÝ ÚSPĚCH 
ZOO V CHOVU NOSOROŽCŮ

V pátek 30. 9. odpoledne se narodilo v králo-
védvorské zoo v pořadí již 49. mládě nosorožce. 
Ve stejnou dobu přišla i skvělá zpráva z Tanzanie, 
kam v roce 2009 odcestovala naše trojice mla-
dých nosorožců dvourohých. Samice Deborah 
tam porodila své první mládě. 

Mládě narozené v zoo je sameček a je to již 37. 
mládě nosorožce dvourohého (černého), které 
se v zoo narodilo. Matkou se stala samice Mais-
ha (*21. 12. 2007 v ZOO DK) a samec Davu (*19. 
2. 2006 v německém Krefeldu). Oba mladí  noso-
rožci se stali rodiči zcela poprvé. Mládě patří už 
do čtvrté generace dvourohých nosorožců naro-
zených v královédvorské zoo. Matka se o něj vzor-
ně stará. Porodní váha dvourohých nosorožců je 
30 – 40 kg a denně přibírají asi 1 kg. Z celkem 37 
dvourohých nosorožců narozených ve Dvoře Krá-
lové bylo 14 samců a 23 samic.

Další skvělá zpráva přišla z Tanzanie, z Ná-
rodního parku Mkomazi, kam v květnu 2009 
odcestovala trojice mladých nosorožců dvouro-
hých. Samice Deborah porodila své první mlá-
dě. Otcem se stal královédvorský rodák Jamie, 
rodičům je také necelých sedm let. Zatím co oba 
rodiče byli již pátou generací nosorožců naroze-
ných v zajetí, jejich první potomek přišel na svět 
v divočině – v zemi svých předků. Jak se ukázalo, 
aklimatizace zvířat ze zoo proběhla velice rychle, 
první páření bylo pozorováno již měsíc po příletu 
do  Afriky.  Nosorožci jsou březí 15 – 16 měsíců, 
tzn., že Deborah zabřezla již v červnu 2010, tj. asi 
rok po příchodu do Mkomazi.

Jana Myslivečková, mluvčí zoo
(redakčně kráceno, pozn. redakce)

ÚTULEK NOVÝ SVĚT - CANISTERAPIE
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V průběhu září se uskutečnila tradiční stře-
doškolská soutěž – Atletický pohár Corny 2011. 
Pořadatelství se na  výbornou ujala místní SŠIS. 
Poháru se účastní dvanáctičlenná družstva dívek 
a chlapců, která soutěží ve skocích dalekém a vy-
sokém, vrhu koulí, bězích 60/100 m, 200/400 m, 
800/1500 m (dívky/chlapci) a štafetě 400 – 300 – 
200 – 100 m. 

Okresního kola se účastníme pravidelně 
a často se nám podaří postoupit i mezi nejlepší 
školy v kraji. Letošní ročník se nám velmi vyda-
řil a naše práce se zúročila v postupu chlapců 
i dívek. Na  kraji navíc naše děvčata vybojovala 
druhé místo s takovým bodovým ziskem, který 
dával naději na postup do republikového fi nále! 
Po součtu všech krajů nám však zelená postupo-
vá karta unikla o pouhých 150 bodů. Všem našim 
studentům děkujeme za  předvedené výkony 
a reprezentaci školy. 

Mgr. Stanislav Ježek

Dne 6.10.2011 uspořádala naše škola Schul-
zovy sady ve spolupráci se ZŠ Podharť a Strž  již 
11. ročník vytrvalostního běžeckého závodu 
BĚH SCHULZOVÝMI SADY. 

Tento závod je určen pro děti z celého na-
šeho města. Pro děti od 1. do 9. třídy jsou při-
praveny tratě dlouhé od  500 do  1500 metrů. 
Pořadatelé z řad učitelů se každý rok snaží 
závod dětem zatraktivnit a to se jim naštěstí 
za  podpory města Dvora Králové n.L. a fi rmy 
CARLA daří. Svědčí o tom i letošní účast, když se 
na start postavilo rekordních více než 560 dětí! 
Svým rozsahem je to největší sportovní akce 
pro děti ve Dvoře Králové n.L.

Děti jsou rozděleny do  deseti kategorií. 
Jejich výsledky jsou na  místě zpracovávány 
a po  doběhnutí každé věkové kategorie jsou 
vyhlašováni 3 nejlepší. Ti získají pohár za první 
místo, medaile pak za druhé a třetí. K tomu di-
plomy, tašku sladkostí od fi rmy CARLA a dárky 
od Hitrádia MAGIC. 

Atmosféru dokresluje i ozvučení celého par-
ku a přítomnost moderátorů Hitrádia Magic, 
kteří letos malovali dětem na  obličeje. Během 
celého závodu navíc probíhají další menší sran-
dasoutěže, které děti vtáhnou do  děje. Uvidí-
me, jak bude dobře zaběhnutá akce pokračovat 
v dalších ročnících. Přijďte se se svými dětmi 
podívat! 

Mgr. Jiří Baier – ředitel závodu 

Měsíc září je ve znamení podzimu a ten letoš-
ní se opravdu vyvedl. Počasí bylo víc než teplé a 
každý den nám nabízel podmínky pro výlet. Ten 
jsme připravili pro děti ze třídy Ježečků a Žluťás-
ků do jaroměřského železničního muzea.

Již samotná cesta vlakem byla pro děti zá-
žitkem, ovšem samotné muzeum bylo opravdu 
něco! Seznámili jsme se s různými typy lokomotiv 
a jejich historií, kterou krásně doplňují i zajíma-
vá jména. A která se nám obzvlášť líbila? Byla to 
například lokomotiva jménem „Zeměplaz“, dále 
„Bulík“, „Zubačka“, „Kafemlejnek“ či „Hurvínek“.

Nutno složit obdiv před všemi milovníky 
těchto „lokomotiv babiček“, díky kterým ještě 
dnes některé vídáme, a proto na ně nezapomí-
náme. Jejich práce je zcela dobrovolná a oprav-
du náročná, jak jsme ale sami viděli, stojí za to, 
protože všechny exponáty jsou krásné a prý i 
funkční!

Děkujeme a přejeme mnoho úspěchu při oži-
vování dalších „vláčků“.

Za mateřskou školu Bc. Tereza Pacáková

GYMNÁZIUM A ATLETICKÝ 
POHÁR CORNY 2011

MŠ DRTINOVA 
V ŽELEZNIČNÍM MUZEU

BĚH SCHULZOVÝMI SADY

Ve středu 5.10.2011 se v prostorách Mateř-
ské školy Elišky Krásnohorské ozývalo hlasité 
volání ,,Hoří, hoří !“

Ve  spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem Královéhradeckého kraje, středisko 
Dvůr Králové nad Labem, a složkami dobrovol-
ných hasičů z Hajnice a Bílé Třemešné proběh-
lo na mateřské škole požární cvičení. 

Simulovaný požár v kuchyni objektu pro-
věřil obě zúčastněné strany. Měly možnost si 
při tomto cvičení ujasnit své úkoly v oblasti 
požární ochrany. Protože se jednalo o objekt, 
kde jsou malé děti, a celá evakuace tříd pro-
běhla bez komplikací, byla pro děti v závěru 
cvičení připravena ukázka práce hasičů. Děti 
si prohlédly výstroj a výzbroj hasičů, odváž-
nější prolezly hasičské auto, vylezly po žebříku 
na  střechu, nechaly se obléci do  hasičských 
oděvů, nosily proudnici, vysílaly vysílačkou. 
Zjistily, že být hasičem vyžaduje odvahu, tvr-
dou práci a disciplínu.Na závěr si odnesly jako 
upomínku na akci část vymezovací pásky s ná-
pisem hasiči.

Za  pracovníky mateřské školy děkuji 
za  možnost poznat náročnou práci hasičů 
v momentech, které ohrožují život dětí, a hlav-
ně za možnost vyzkoušet si reakce lidí i dětí při 
mimořádných a stresujících situacích.

Jaroslava Dlabolová, ředitelka

MŠ ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ -
HOŘÍ, HOŘÍ

Slunné počasí babího léta, jaké jsme si užívali 
nedávné dny, lákalo do  přírody. Poslední zářiový  
pátek vylákalo i družinu prvňáčků z Podhartě. Cí-
lem našeho výletu se stala dvorská loděnice, kde 
si děti opekly buřty a soutěžily. Vrcholný zážitek 
dětem připravili členové kanoistického oddílu, 
svezli je totiž na svých lodích po Labi. Další výlet 
jsme uspořádali hned v sobotu 1.10. Zamířili jsme 
za krásami  Českého ráje, navštívili hrad Valdštejn a 
zámek v Hrubé Skále a z rozhledny Hlavatice obdi-
vovali vyhlídku na přírodní půvaby naší vlasti.

Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům, 
kteří nás doprovodili, panu Michalu Zárubovi, Aleši 
Friedovi a Jaromíru Kuchařovi za pomoc při organi-
zování dětí na výletě.

Bc. Martina Kuchařová, vychovatelka

PODZIMNÍ AKCE DRUŽINY

V minulém roce se ZŠ Schulzovy sady poda-
řilo získat grant Comenius na mezinárodní spo-
lupráci s dalšími evropskými školami. Náplní je 
co nejvíce používat anglický jazyk a seznámit 
se s historií a současným životem partnerských 
států, kterými jsou Slovinsko a Německo.

Celý minulý rok jsme pracovali na  předem 
stanovených úkolech, např. navrhovali společ-
né logo, překládali a ilustrovali pověsti nebo 
zdramatizovali národní pohádku. Vyvrchole-
ním našich aktivit byl počátkem tohoto školní-
ho roku výměnný pobyt žáků ve Slovinsku, kde 
se měli, v nádherném lázeňském městečku leží-
cím v Alpách - Rogaška Slatina, možnost sezná-
mit s dětmi z hostitelské země a země dalšího 
partnera. Kromě návštěv historických památek 
a přírodních zajímavostí konzultovali plnění za-
daných úkolů a společně s učiteli naplánovali 
další spolupráci a partnerskou návštěvu, tento-
krát v Německu.

Pro děti tato akce měla velký význam. Ne-
jenže využily znalostí anglického jazyka, po-
znaly spoustu nových a zajímavých věcí, získaly 
mnoho kamarádů, ale v neposlední řadě se se-
známily i se životem ve slovinské rodině a škole.

Při dlouhé cestě zpět se všichni shodli, že 
návštěva nejenže splnila svůj účel, ale předčila 
i očekávání, a už nyní se děti těší na další spo-
lupráci. 

Mgr. Jitka Godárová, ZŠ Schulzovy sady

ZŠ SCHULZOVY SADY VE SLOVINSKU

V prvním týdnu října se uskutečnil v Podharti 
ve  čtvrtých třídách projektový týden, zaměřený 
na  procvičení probíraného učiva. Žáci se nejpr-
ve vydali s myslivcem panem Sedláčkem do  lesa 
nad nemocnici. Cestou sbírali různé přírodniny, ze 
kterých budou lepit herbář a v hodině pracovních 
činností vytvářeli podzimní pracovní listy, navlékali 
přírodniny a navlékali řetězy na ozdobu. V lese pan 
Sedláček upozorňoval na rozdělení lesů, žáci určo-
vali různé druhy stromů. Krátká zastávka nastala u 
krmelce, kde si všichni znovu připomněli, jak po-
máhat zvěři v zimě. Co do krmelce patří, co nikoliv.

Pan Sedláček zajímavě vyprávěl i o lovu zvěře, 
ukázal dětem různé zbraně a vybavení auta pro 
myslivce.

Větší zastávka byla u dřevěné chatky a laviček, 
kde se po vydatné svačině znovu besedovalo, děti 

určovaly světové strany podle stromů a mraveniš-
tě. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o výsky-
tu divokých prasat, o jejich lovu a v závěru tohoto 
pěkného dne zodpověděl pan Sedláček připrave-
né dotazy.

Den strávený v lese s panem myslivcem a jeho 
pejskem Darem byl velice poučný a všem se líbil. 
Další den žáci psali slohové práce, kde vyprávěli 
o všem, co se v lese dozvěděli. V hodině přírodo-
vědy na ně čekala skupinová práce, kde vyplňovali 
pracovní listy.

Nechyběla ani hudební výchova, kde jsme si za-
zpívali píseň Září, a ve výtvarné výchově vše nama-
lovali. Projektový podzimní týden byl ve čtvrtých 
třídách pohodový, sluníčkový a všichni si zopako-
vali a upevnili probírané učivo.

žáci 4.A,4.B – tř. uč. Mgr.E.Lahučká, Mgr.I. Pešťáková 

ZŠ PODHARŤ - PROJEKTOVÝ TÝDEN VE ČTVRTÝCH TŘÍDÁCH

Dne 6. října 2011 se žáci Základní školy prak-
tické ve  Dvoře Králové nad Labem zúčastnili vý-
stavy plakátů proti rasismu, xenofobii, intoleranci 
a šikaně ve výstavní síni ve Staré radnici našeho 
města. Plakáty byly ztvárněny lehce provoka-
tivně, přesně tak, aby zaujaly co možná největší 
počet návštěvníků. Každý se musel zamyslet  nad 
těmito závažnými společenskými jevy. 

Na základě výstavy potom děti ztvárnily po-
jetí těchto jevů formou svého plakátu (viz foto). 

Celý kolektiv pedagogických pracovníků dě-
kuje touto  cestou  pořadateli výstavy za její pozi-
tivní přínos pro žáky.

Ing. Eva Hynková, PrŠ

ZŠ PRAKTICKÁ 
NA VÝSTAVĚ PLAKÁTŮ



Pronájem v areálu Pronájem v areálu 
na Slovanechna Slovanech

• výrobních, skladových prostor 
350 Kč/m2 / rok 

• kancelářských prostor 
550 Kč/m2 /rok

• spisovna, odborná správa 
dokumentů

• účetnictví, daňová evidence, 
daňová přiznání

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

TRIGA REALITY realitní kancelář 
Náměstí TGM čp. 82, Dvůr Králové nad Labem nabízí:

-2 x byt 1+1 OV Dvůr Král.,60,92 m2,centr.-pěší zóna,nutná rek.,pavlač  585.000,-Kč,599.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,46,2 m2,zvýš.příz.,dobrý stav,zděný,prostorný,k nastěhování  650.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,1.patro,volný,zajím.cena  550.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Vlčkovice v Podkrk.,45 m2,2.p.,zděný,po rek.,zahrada,nová kuchyň  380.000,-Kč 
-byt 1+kk,2+1 OV Dvůr Král., 26,25 m2,zděné,příz.,ve fázi kompl.rek.  550.000,-Kč,790.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,48 m2,zděný,dobrý stav,nová okna,balkon,zatepleno,volný  799.000,-Kč 
-byt 2+1OV Dvůr Král.,60,9 m2,zděný,nová okna,2.p.,pěkný, vč.nové kuchyně,volný  990.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,90 m2,zděný,1.p.,nová okna,balkon,velmi prostorný,sklep  1,240.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,2 p.,nadstandard,zděný,kompl.rek.,pěkně řešeno  1,390.000,-Kč 
-byt 3+kk OV Dvůr Král.,68 m2, kompl.rek.,4.p.,krásný výhled,klidné bydl., zděný  1,450.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,72 m2,2.p.výtah,zděný, přímo v centru,velká lodžie,lukrativní 1,289.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Kocbeře,75 m2,zděný,nová okna,balkon,u lesa,velmi klidné bydlení  730.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,panel,balkon+lodžie,zděné j.,nová okna, klidná lok.  1,240.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,74 m2,lok.5.květen,výb.stav,zděné, lodžie,dlouhodobě  6.000,-Kč/m.+i nk.
-byt 3+1 OV Úpice,64 m2,2.p.,zděný,balkon,centrum,sklep,dobrý stav,ihned volné  720.000,-Kč
 -2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení vydáno,centrum  263.000,-Kč 
-dr.byt 3+1 Dvůr Král.,62 m2,posl.p.,nové okna,balkon+zaskl.lodžie,dobrý stav  1,230.000,-Kč 
-rod.dům Rohoznice,651 m2,2+1,menší stodola, k vnitřní rek.,nové ÚT na TP,pěkný  950.000,-Kč
-rod.dům Bílé Poličany,3+1,1446 m2,střed obce,garáž,zd.kolna,zahrada,dobrý st.  1,500.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Král.,2+1,435 m2,dobrý stav,nová okna,lze půdní vestavba,klidná č. 1,350.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Král.,2x3+1,624 m2,garáž,lok.“Strž“,velmi dobrý stav,lukr.nabídka  2,340.000,-Kč 
-rod.dům řad.Dvůr Král.,4+1,412 m2,výb.stav,garáž,pěkný slunný pozemek,volný  2,490.000,-Kč 
-rod.dům Slotov, 3+1,2543 m2,trasa DK-JA,po kompl.vnitřní rek.,výhled na Kuks  1,720.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Králové,496 m2,3+1,2+1,garáž,výb.stav,část.rek.,zahrada,kolny  2,590.000,-Kč 
-rod.dům Habřina,kolaudace 2005,6+1,1457m2,garáž,luxusní,kousek JA,HK,DK  3,790.000,-Kč 
-rod.dům Jaroměř,8+1,2402 m2,centrum,výb.stav,bydl.+podnik.lukr.,garáž,dílna  3,450.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Kocléřov,2+1,1783 m2,nová fasáda,k vnitřní rek.,velká zahrada  1,250.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Komárov,4+1,1459 m2, dobrý stav,nová pergola, cena k jednání 1,250.000,-Kč
-rod.dům Kuks,histor.část,2x3+1,1x4+1,669 m2,lukr.nabídka,různé využití,SLEVA! 3,190.000,-Kč 
-rod.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st.  790.000,-Kč 
-rod.dům Zdobín, 3+1,1380 m2,nutná mešní vnitří rek.,garáž,posezení,ov.stromy  1,680.000,-Kč 
-býv.usedlost Ch.Hradiště,cca 950 m2,lukr.poloha,k podnik.či přestavbě na RD  999.000,-Kč 
-zem.usedlost Velký Vřešťov,obyt.č.4+1,2104 m2,stodola s novou stř.,chlévy  1,490.000,-Kč 
-stav.pozemek Horní Debrné,1627 m2,slunné místo,el. a voda ano,krásný výhled  355,-Kč/m2

-stav.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,vč.st.pov.na studnu,projekt,pod lesem,supr místo  590,-Kč/m2

-stav.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,pěkné místo pod lesem,výhled,v ÚP města  350,-Kč/m2 
-stav.pozemek Mostek,12 880 m2,lze po částech,ÚP obce,všechny sítě,u lesa,klid  200,-Kč/m2

-stav.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,ke stavbě chaty,již zákl.deska  250.000,-Kč 
-zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město a hory,oploceno,el.ano,pod lesem  190.000,-Kč 
-roubená chalupa B.Třemešná, 2+1,202 m2,volné,lze trvale bydlet,sleva možná!  790.000,-Kč 
-poloroub.chalupa Vítězná-Huntířov,2+1,740 m2,probíhá rekonstrukce,kousek DK  850.000,-Kč 
-garáž Dvůr Králové,lok.Slovany,21 m2,řad.-krajní,výborný stav,el.ano,ihned volná  95.000,-Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.5.květen,23 m2,řad.,výb.stav,el.ano,nová střešní krytina 99.000,-Kč 

TEXTOVÁ INZERCE

V ÝKUP KOVŮV ÝKUP KOVŮ
ekologická likvidace autovraků

likvidace strojních zařízení
železo, barevné kovy

Provozovna: 
Slovany 3051 

(býv. Tiba – Slovany)
pa – pá 7. – 16. hod

so 8. – 12. hod

Tel. 777 086 085, 777 082 083

Provedeme povinnou kontrolu 
spalinové cesty komínu dle nařízení vlády
č. 91/2010Sb.včetně protokolu a měření 
úniku CO. Tel: 603217922

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

Máte zájem pracovat na fi nančním trhu? 
Chcete využít karierní růst, zaškolení 
a příspěvek ve výši 50 000 Kč a na notebook?
Volejte 724 353 267.

STŘECHA SOS

Opravy
- zatékání - plechování komínů 
- okapů - všech klempířských prvků
PROHLÍDKA A OPRAVA IHNED!

Telefon: 603217922

TEXTOVÁ INZERCE
ZDRAVÁ CHŮZE

Vynález, který léčí ploché nohy, otoky no-
hou, halux valgus, problémy s bederní 
a krční páteří.
Více na www.botyhanak.cz 
nebo na tel.739943251.

Pronajmu podkrovní byt 75m2 plně vybavený,
internet, kabelová televize, cena dohodou.
Tel.604 753 664.

Vaše oblíbená prodejna „Koupelny U Mostu“

se bude 1.1.2012 stěhovat do nových pro-

stor na náměstí Odboje 1843, pod gymná-

ziem. Těšíme se na Vás ve zbrusu novém 

Koupelnovém Studiu

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ - TEL.: 777 133 123

více než 600 druhů rámů a paspart. Vzorkovna.



NEJVYŠŠÍČAS NANOVÁ OKNA!

Jistota
správné
volby

OZ Dvůr Králové 
Husova 130      
                                                                                                        

  499 629 469
www.vekra.cz

Levnější 

už to 
nebude

Nižší DPH 

do konce 

roku.

vekra_dkralove_89a4x120.indd   1 17.10.11   12:53

PRONÁJEM volné kapacity ve  sportovní hale  
SŠIS, nábř. J. Wolkera (u stadionu), Dvůr Králové 
nad Labem. Cena 400,-Kč/1 hodina, platba hoto-
vě. Informace na tel.: 608009108.

TEXTOVÁ INZERCE
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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

Soutěž Znáte své město pokračuje snímkem 
z  našeho města. Do  volných řádků napište 

odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.

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

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

Pro ty z  vás, kteří rádi soutěží, jsou připra-

veny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi 
na  otázku s  vyplněnou kolonkou jméno, pří-
jmení, ulice vystřihněte a  vhoďte do  osudí 
v  městském informačním centru na  náměstí 
T. G. Masaryka. Těšte se na pěkné ceny. 

Losování soutěže proběhne 21.11.2011.

Řešení z minulého čísla NKR naleznete v článku vedle fotografi e.

Výherci z minulého čísla NKR:

1. místo - Zdena Šnoplová, Kotkova 791

2. místo - Eva Mottlová, nábřeží Benešovo 1677

3. místo - Petr Műhlstein, Tyršova 1153

Výhru je možné si vyzvednout 
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA

V  září 2011 se 
v  našem městě na-
rodilo 15 občánků - 7 
chlapců a 8 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTÍ

V měsíci září zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 22 lidí, z toho bylo 13 dvorských občanů, 
3 muži a 10 žen. Simona Vykouřilová, matrika

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování paní primářce MUDr. Vidasové 

a celému kolektivu pracovníků léčebny následné 
péče Městské nemocnice ve Dvoře Králové n. L. 
za péči o moje rodiče i všechny ostatní pacienty, 
za ochotu a vstřícnost při jejich velmi náročné práci.

Ing. Věra Valová

JUBILEA A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v září 28 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 
2 manželské páry stříbrnou svatbu a 6 zlatou svatbu. 

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

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

SŇATKY
V měsíci září uzavřeli ve Dvoře Králové nad La-

bem sňatek tito snoubenci:
Michal Bartoš a Lucie Hladíková – 10.09.2011
Petr Tomek a Veronika Skalická – 24.09.2011
Na zámku Kuks uzavřeli sňatek:

Jiří Šilhavý a Petra Hojná – 03.09.2011
Jan Jakl a Dominika Šecová – 16.09.2011
Antonín Marek a Pavlína Špičková – 17.09.2011
Jiří Havelka a Irena Jiřičková – 17.09.2011
Tomáš Buka a Lenka Vízková – 17.09.2011

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě sou-
hlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

M inulá fotografi e zamotala 
hlavy mnohým z vás. 

Do  redakce dorazil rekordní 
počet nesprávných odpovědí! 
Na snímku nebyla zachycena Ján-
ská studánka s hospodou U Berana v Kocběřích, 
ani miletínské lázně, jak někteří z vás tipovali (Mi-
letín je přeci jen od našeho města poněkud více 
vzdálen). Správná odpověď je, že šlo o lázně U sv. 
Matěje s přilehlou hospodou poblíž dnešního 
Tyršova koupaliště (před ním Kleandrova cihel-
na). Děkujeme všem, kteří se zúčastnili minulého 
kola soutěže a zvláště pak všem, kteří připojili 
své krásné vzpomínky (Boženě Voňkové, Zbyňku 
Vobořilovi a Jaroslavu Sahánkovi). Předáme panu 
Janouškovi.

Tyto dopisy budou uveřejněny na  strán-
kách města www.dvurkralove.cz v  sekci Rad-
nice / Noviny radnice. Máte-li co připsat k no-
vému snímku nebo k snímkům uveřejněným 
ve  starších číslech Novin královédvorské rad-
nice, rozepište se. Vaše vzpomínky jsou cen-

ným a jedinečným pohledem do minulosti 

našeho města a okolí. Děkujeme.

Redakce

J istě neušly vaší pozornosti  sluneční hodiny 
na dnes již  neexistující budově. Vaším úkolem 

je uhodnout, čemu tato budova prvotně sloužila. 
Napovím jen tolik, že to byla nejníže postavená 
stavba a vedle ní protékalo přemostěné středo-
věké dílo.

Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek

Státní okresní archiv Trutnov uspořádal v prv-
ním říjnovém týdnu ve  výstavním prostoru Mu-
zea Podkrkonoší v Trutnově výstavu kronik obcí 
a měst trutnovského okresu. U této příležitosti 
byly oceněny nejlepší kroniky spolu s jejich tvůrci. 
Velkého uznání se dostalo bývalému kronikáři na-
šeho města panu Pavlu Janouškovi. 

Odborná komise, složená z historiků, muzejní-
ků a archivářů, ocenila pana Pavla Janouška jako 
kronikáře, který svou kronikou psanou na  počí-
tači, entuziasmem a nadšením pro kronikářství 
strhnul i několik dalších zájemců, čímž se jeho kro-
nika stala vzorem a příkladem pro mnoho dalších, 
ať zkušených nebo začínajících kronikářů. Pan 
Janoušek je tak řazen mezi významné kronikáře 
okresu Trutnov. 

Slavnostního aktu předávání ocenění byla 
přítomna starostka našeho města, starosta města 
Trutnov a ředitel Státního okresního archivu.

Pan Pavel Janoušek je rodákem ze Dvora 
Králové a patriotem jedné jeho části - Podhartě. 
V letošním roce oslavil krásných 78 let. Vystudoval 
vyšší průmyslovou školu textilní ve Dvoře Králové  
a jako textilní technik zůstal svému oboru věr-
ný po celý svůj produktivní věk. I nyní se věnuje 
své velké zálibě - historii svého rodného města.

Kroniky jsou dostupné na  webových strán-
kách města www.dvurkralove.cz v sekci Město / 
Historie města / Kroniky města.

 Redakce
 

OCENĚNÍ PAVLA JANOUŠKA,
BÝVALÉHO KRONIKÁŘE MĚSTA

R.A.DVORSKÝ 
V HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU

V neděli 6.11. v 8:50 hod. a znovu v pondělí 
7. listopadu po poledni v repríze můžeme sledovat 
na ČT2 pravidelný pořad Karla Čáslavského „Hledá-
ní ztraceného času“, který pro své unikátní histo-
rické fi lmové záběry i zasvěcený komentář se těší 
zasloužené pozornosti mnoha televizních diváků. 

Tentokrát Česká televize uvede dosud nikde 
nepublikované fi lmové záběry z rodinného archi-
vu R. A. Dvorského, které si tento náš významný 
rodák natáčel na „osmičku“ o své rodině, orchestru 
i o cestách doma i v zahraničí. Redakce

DVORSKÉ OPONY NA ČT2

Česká televize na  druhém programu připra-
vuje pořad o historii divadelních opon českých 
divadel. Program se bude vysílat od poloviny lis-
topadu do poloviny prosince. Mezi oponami bu-
dou také dvě opony Hankova domu, a to stávající 
s motivem z Rukopisu královédvorského a také 
stará opona, která je uložena v muzeu. Režisérem 
a kameramanem je pan Hojtaš a průvodní slovo 
má pan Valenta, autor knihy o historii divadelních 
opon českých divadel.

Václav Bartoška, kronikář města

Nové sídlo dílny je na nám. T. G. Masaryka 40. 
Do  konce prázdnin služba STD byla poskytována 
v prostorech farního úřadu na ul. Palackého 99. 

Sociálně terapeutická dílna Farní charity Dvůr 
Králové n. L. byla zprovozněna 15. 4. 2011. Je určena 
lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním 
postižením a s ním kombinovaným postižením 
ve věku od 16 let do 64 let. Otevřena je v pracovní 
dny od 8-16 hod. Služba je poskytována bezplatně a 
dosud ji využilo 10 uživatelů z Dvora Králové a okolí.

Mgr. Martina Krajčíková (s. Blanka)

ZMĚNA ADRESY 
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY



strana 9

Noviny královédvorské radniceNKR č.10/2011

Na konci září (od 19. 9. do 30. 9. 2011) probíhala 
v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad 
Labem slavnost „Klíčování”. Zúčastnilo se jí cel-
kem 165 žáků 2. tříd dvorských základních škol.: 
ZŠ Podharť- 2.A, 2.B, ZŠ 5. května, ZŠ Schulzovy 
sady - 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, ZŠ Strž, ZŠ Žireč a ZŠ 
Bílá Třemešná.

Děti se tentokrát nesetkaly s tetou Bětou, ale 
ocitly se nově v rozlehlé říši knih – v Knihomá-
nii, kde se seznámily s princeznou Pohádkou. Je-
jím úkolem bylo hlídat pohádky, aby se mezi se-
bou nepomotaly a aby v nich vždy vítězilo dobro 
nad zlem. 

Do  poklidného a mírumilovného království 
ovšem zavítal strašlivý a negramotný zloduch 
Nečterád, který nemá knihy rád. Možná snad kdy-
by na  nich byla trocha šlehačky nebo majonézy. 
My všichni ale dobře víme, že kniha je přítel nej-
věrnější a že k jídlu není ani náhodou. Jak už to 
v pohádkových příbězích bývá, byla Pohádka une-
sena hloupým netvorem Nečterádem do jeho říše 
Analfabatie, kde nikdo neumí ani číst ani psát. 

Úkolem dětí, prince Komikse a skřítka Slavouše 
bylo princeznu zachránit z jeho spárů. Nerozho-
dovala ovšem  fyzická síla, nýbrž čtenářské schop-
nosti. Zloduch Nečterád totiž ze všeho nejvíc ne-
snáší čtení, slova a písmena. A právě čtením ho 
děti zbavily jeho strašlivé moci. Přečtením abece-
dy pozpátku a sestavením kouzelného zaklínadla 
byl zloduch Nečterád přemožen a spanilá Pohád-
ka byla opět volná.

Všichni stateční zachránci a nebojsové byli 
princeznou  za svůj čin odměněni kouzelným klí-
čem, kterým se dají otevřít všechna tajemství kní-
žek, a složili slib, který jste právě splnili i vy všichni, 
kteří jste tento článek dočetli až sem. Tím slibem 
totiž bylo přečíst alespoň pár větiček denně.

Na závěr si děti prohlédly dětské oddělení a vy-
braly si knížku na přečtení. Fotografi e z Klíčování 
2011 najdete ve fotogalerii na www.slavoj.cz .

Mgr. Petra Vondroušová, ředitelka MěK Slavoj 

C

Městská knihovna Slavoj oslavila krásné 
130. narozeniny. Při příležitosti tohoto jubilea 
došlo 15.9.2011 v 18.00 hodin v sálku knihov-
ny Slavoj  ke křtu sborníku „Městská knihovna 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 1881-2011”. 
Zajímavá publikace o osudech knihovny, která 
vznikla v  roce 1881 z popudu spolku Slavoj, 
vznikla za  fi nančního přispění města Dvůr 
Králové nad Labem, Královéhradeckého kraje 
a tiskárny Arpa, kterým touto cestou také velice 
děkujeme.

Kniha komplexně shrnuje stovky informací 
o Městské knihovně Slavoj ve  Dvoře Králové 
nad Labem od jejího vzniku až po současnost. 
Podobná publikace vyšla naposledy ve čtyřicá-
tých letech minulého století. Sborník je možno 
zakoupit buď přímo v knihovně, nebo v infor-
mačním centru na náměstí, v městském muzeu 
a v knihkupectví U Veselých.

Křest knihy byl součástí slavnostního ve-
čera, kdy byla na  programu také přednáška 
k Rukopisu královédvorskému, vedená Ing. Jiřím 
Urbanem z České společnosti rukopisné, a ná-

OSLAVA 130 LET OD VZNIKU MĚSTSKÉ KNIHOVNY SLAVOJ 
A PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ „OSOBNOST MĚSTA ROKU 2010”

sledně pak vyhlášení ocenění „Osobnost města 
Dvůr Králové nad Labem” za rok 2010. Tato cena 
je udělována každoročně městem Dvůr Králové 
nad Labem. Letos bylo toto ocenění předáno 
celkem 5 osobnostem, a sice panu Vítu Havlíč-
kovi v kategorii hudba, paní Janě Růžičkové, 
dlouholeté učitelce oční školy, dále panu Anto-
nínu Blahovi v kategorii sportovní výkon- radio-
amatérství, panu Petru Kocmánkovi v kategorii 
trenér cvičitel a poslední oceněnou byla slečna 
Gabriela Vognarová v kategorii sportovní vý-
kon, jednotlivci- mládež do 18 let. Všem oceně-
ným srdečně blahopřejeme a přejeme spoustu 
energie do dalších let.

Celý slavnostní večer byl prokládán zpěvem 
slečny Šárky Hulíkové, které děkujeme za  toto 
milé zpestření. Akce byla zakončena rautem 
a společenskou konverzací v příjemných pro-
storách literární čajovny knihovny Slavoj.

Děkujeme všem přátelům a kamarádům 
Městské knihovny Slavoj za čas a přízeň, kterou 
jí věnují.

Mgr. Petra Vondroušová, ředitelka MěK Slavoj 

KLÍČOVÁNÍ 2011 VE SLAVOJI

Pro příznivce novodobých dějin vydaly Čes-
koslovenská obec legionářská - Jednota Mla-
dá Boleslav a Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
ve spolupráci s Městským muzeem Dvůr Králové 
nad Labem a Krko-
nošským muzeem 
Správy Krkonoš-
ského národního 
parku Vrchlabí 
2011 publikaci 
„LEGIONÁŘI v boji 
za vznik Českoslo-
venska. Legionáři 
okresu Trutnov. 

Publikace ob-
sahuje informace 
o legionářských 
obcích v okresu 
Trutnov, životopi-
sy některých legionářů, ale hlavně přináší dosud 
nepublikované informace o královédvorské obci 
legionářské a jejích členech. Ve sborníku najdete 
také řadu zajímavých fotografi í. Knihu je možné 
zakoupit v městském muzeu ve Dvoře Králové nad 
Labem za 150 Kč.

Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka městského muzea

LEGIONÁŘI OKRESU TRUTNOV

Každé odpoledne byla připravená beseda 
na určité téma. Největší zájem jsme zaznamena-
li v úterý na besedě s názvem „Jak se žije seni-
orům ve Dvoře Králové nad Labem“. Besedy se 
zúčastnila i starostka města Mgr. Edita Vaňková, 
místostarosta města Mgr. Dušan Kubica a ve-
doucí odboru školství, kultury a sociálních věcí 
Bc. Kateřina Pištorová. Během těchto tří dnů na-
vštívilo naše zařízení celkem 60 lidí. 

Zdá se, že lidé mají zájem o nabízené infor-
mace a vítají možnost diskutovat o tom, co je 
trápí. 

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

V pátek 7. října jsme se zúčastnili již druhé-
ho ročníku Dne seniorů v Hankově domě, který 
uspořádalo město Dvůr Králové nad Labem. 
Odpoledne patřilo především seniorům. Popřát 
vše nejlepší k jejich významnému dni přijel také 
Josef Zíma, který všechny přítomné potěšil nád-
herným koncertem. Samozřejmě jsme s nostal-
gií zavzpomínali na prince Radovana z pohádky 
Princezna se zlatou hvězdou na čele.

Během tohoto nádherného odpoledne se 
v předsálí prezentovaly sociální služby, tedy i my. 
Velmi oceňuji možnost alespoň jednou za  rok 
se setkat s ostatními sociálními službami, které 
v našem regionu působí. Uvědomuji si, jak jsme 
v našem městě velmi kolegiální vůči sobě a vní-
máme se jako lidé, kterým jde o stejný cíl – po-
máhat těm, kteří se bez pomoci druhé osoby již 
neobejdou. Naše služby se vzájemně doplňují 
a vytváříme tak společně, ve  spolupráci s rodi-
nami a dalšími blízkými osobami, našim uživate-
lům bezpečný a důstojný prostor pro jejich život 
v domácím prostředí. Všiml si ten, kdo měl mož-
nost se tohoto odpoledne zúčastnit, jak si služby 
před Hankovým domem navzájem pomáhaly? 
Bylo úžasné to sledovat!

Zde bych chtěla poděkovat Bc. Kateřině Piš-
torové, vedoucí odboru školství, kultury a soci-
álních věcí, za zorganizování nádherného odpo-
ledne. Díky ní se rozzářily stovky očí. 

Naše organizace navázala v dalším týdnu 
na  Den seniorů svými Dny otevřených dveří 
ve  svých prostorách. Důvodem pořádání Dnů 
otevřených dveří je jednak informovat veřejnost 
o službách, které organizace zajišťuje, ale také 
přibližovat tyto služby lidem, kteří je mohou 
v budoucnu potřebovat. Dny otevřených dveří 
jsme uspořádali v rámci Týdne sociálních služeb 
pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR s heslem „Podporujeme kvalitu živo-
ta“. Veřejnost tak měla možnost se seznámit s ži-
votem obyvatel v obou domech s pečovatelskou 
službou a s novou sociální službou azylový dům, 
která je poskytovaná v Domě Žofi e. Otevřené 
dveře jsme měli v pondělí, úterý a ve čtvrtek. 

DEN SENIORŮ A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Naše organizace uspěla ve  veřejné zakázce 
„Poskytování sociálních služeb: Azylové domy - 
osoby bez přístřeší, region Královédvorsko“ a zís-
kala tak na  provoz a zajištění této sociální služby 
celkem 690 600,00 Kč. 

Sociální služba azylový dům, zajišťovaná 
v Domě Žofi e, je součástí individuálního projektu 
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji 
(www.socialniprojekty.cz).

Projekt je fi nancován z ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR.

Projekt trvá od  1. října 2011 do  31. července 
2012.

Průběžně budeme veřejnost a všechny, které 
toto téma zajímá, informovat o průběhu projektu 
především na našich webových stránkách v sekci 
Dotace, projekty - Individuální projekt Služby soci-
ální prevence, ale i v dalších médiích.

Projekt přispěje k rozvoji této tolik potřebné 
služby sociální prevence a k efektivnější integra-
ci osob ohrožených sociálním vyloučením zpět 
do společnosti.

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

ZÍSKANÉ FINANCE NA SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY PRO AZYLOVÝ DŮM ŽOFIE

Chceš se i Ty stát dobrovolníkem v rámci Ev-
ropského roku dobrovolnictví 2011?  Pokud je 
ti 15-26 neváhej a  kontaktuj nás! Farní charita 

Dvůr Králové nad Labem, e-mail: Dobrovolnici.
charita.dk@centrum.cz.

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM!
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DĚTSKÁ OZDRAVOVNA
PO STOPÁCH ČOKOLÁDY

Pro všechny mlsouny a milovníky čokolády 
připravila 13. září Jednička dopolední program 
plný informací, zajímavostí, her, soutěží a interak-
tivních aktivit s čokoládovou tématikou. Na  děti 
a jejich paní učitelky tak například čekala sladká 
šifra, čokoládové puzzle, sportovní koutek nebo 
průvodce světem čokolády. Největší úspěch slavi-
la kulinářská dílna, kde si děti vyráběly domácí čo-
koládu nebo nepečené čokoládové kuličky, které 
si pak mohli sníst nebo odnést s sebou. Všechny 
také nadchla ochutnávková soutěž nebo výtvarná 
dílna, kde mohli navrhnout obal pro novou čoko-
ládu. V neposlední řadě se účastníci akce dozvě-
děli mnoho zajímavostí o královédvorské fi rmě 
Carla, s.r.o., jediném výrobci čokolády v našem re-
gionu. Tímto bychom chtěli velice poděkovat prá-
vě společnosti Carla, s.r.o., za poskytnuté materi-
ály, suroviny do kulinářské dílny i za sladké dárky, 
které si děti odnesly za splněné úkoly v soutěžích. 

BAVÍME SE S JEDNIČKOU 

ANEB DVEŘE JEDNIČKY OTEVŘENÉ

S příchodem podzimu již tradičně pořádá 
Jednička Den otevřených dveří, který tentokrát 
připadl na  21. září. Od  rána až do  odpoledních 
hodin byl pro malé i velké návštěvníky připra-
vený bohatý program. K vidění byla vystoupení 
orientální tanečnice Sabuy, šermířského kroužku 
Legenda Aurea nebo skateboardisty Matouše 
Bujárka. Velmi zajímavý workshop připravili pra-
covníci ZOO - Ing. Hajnyš a I. Kratochvílová. Kro-
mě obrazového materiálu přinesli k pohlazení 
také živá zvířata. Dále si zájemci mohli vyzkoušet 
točení na  kruhu, jízdu na  skateboardu, orien-
tální tanec, prověřit mohli znalosti z myslivosti 
a historie, v provozu byla též modelová železnice. 
Sportovní soutěže, skákání na  trampolíně nebo 
jízda na koloběžkách jistě potěšily všechny malé 
sportovce. V tvořivé dílničce si děti mohly vyrobit 
vlastní diář, kalendář nebo pexeso a herna Jed-
ničky nabízela vyžití pro fandy stolního fotbálku, 
kulečníku nebo společenských her . 

Letošní novinkou Dne otevřených dveří byla 
velká hra Tajemství Sochorovy vily. Ten, komu 
se podařilo získat všechny správné odpovědi, 
si mohl nakonec zatočit velkým kolem štěstí, 
ve kterém nikdo neprohrál a soutěžícím přineslo 
hodnotné ceny. 

CO SE DĚLO V ZÁŘÍ V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE JEDNIČKA  

Vážení spoluobčané, přátelé. Užili jsme si 
nádherných slunných dní a začal nám sychra-
vý podzim.

Děti rády sbíraly houby, šišky, bukvice a 
učily se rozeznávat stromy a listy. I v podzim-
ních chladných dnech si užívají naši svěřenci 
lesa, koupání v bazénu a rošťáren na čerstvém 
vzduchu. Dny utíkají velmi rychle. Dětičky se 
ráno rozutečou do  škol a odpoledne u nás 
probíhají, podobně jako u vás doma, úkoly a 
učení – mučení.

V těchto dnech máme 19 dětí a čekáme 
nového člena naší malé skupinky. Nejmenší 
děťátko je roční holčička. Je naším stále usmě-
vavým sluníčkem. Je u nás i se svou dvouletou 
„ velkou“ sestřičkou, která ji stále opatruje. 

Poskytli jsme okamžitou pomoc větším 
sourozencům, kterým se rozbil bezpečný do-
mov rozvodem rodičů a stálými hádkami.

Oslavili jsme také několik narozenin. Dě-
tičky u nás leckdy dostanou svůj první na-
rozeninový dort a to bývá radosti a slávy. A 
samozřejmě pečlivě vybíráme i narozeninové 
dárky. Mladí muži si nejvíce přejí vody po ho-
lení či hodinky a mladé dámy oblečení či kos-
metiku.

Prožíváme s „našimi“ dětmi dny všední i 
sváteční. Pomáháme jim řešit jejich trápení a 
smutky.

Vždyť jsou to děti, a i když nás občas pře-
rostou a dívají se na  nás z výšky, jsou velmi 
zranitelné a stále potřebují pocit opory a po-
rozumění. A pohlazení.

Přejeme Vám krásné podzimní dny a za-
chovejte nás, prosím, nadále ve své mysli.

BÚ 20036-1303710389/0800, var. symbol 
215000. Děkujeme. 

Vladimíra Zilvarová

BAREVNÝ PODZIM

V pátek 23. září nabídla Jednička všem zá-
jemcům o podzimní aranžování a fl oristiku tvo-
řivou dílnu s názvem Barevný podzim. Pod od-
borným vedením studentky fl oristické školy se 
účastnice učily, jak správně nazdobit věnečky 
podzimními plody a vytvořit podzimní aranžmá. 
Pro děti byly připravené dekorace z papíru. Vyro-
bit si mohly ježečky, veselá jablíčka nebo dýně. 

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ A DEN SPOLKŮ

Dne 24. září se na  Hankově náměstí usku-
tečnilo Svatováclavské posvícení, které po-
řádalo MKZ Hankův dům. I na  této velmi 
vydařené akci mohli návštěvníci zavítat k pre-
zentačnímu místu Jedničky, kde byly připraveny 
drobné hry o ceny nebo malování na  obličej.

DEN JAZYKŮ

26. září se v Jedničce slavilo. Na  tento den 
totiž připadlo 10. výročí Evropského dne jazyků 
a Jednička při této příležitosti připravila pro žáky 
interaktivní program. Účastníci si tak mohli pro-
hlédnout mezinárodní kuchyni, stát se turistou 
v anglicky mluvící zemi, zahrát si hry, otestovat 
jazykové znalosti v kvízech, vyplnit elektronic-
ký soutěžní test, dopřát si anglickou rozcvičku 
nebo si zazpívat píseň Beautiful day irské kape-
ly U2. Angličtina, němčina, francouzština, ruš-
tina, italština, španělština, polština, indiánština 
nebo latina – se všemi těmito jazyky se může-
te za  rok seznámit v Jedničce třeba právě i vy. 

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ POHÁDKOU

Druhý podzimní měsíc zahájila Jednička po-
hádkovým putováním. V sobotu 1. října obsadily 
podharťský les pohádkové postavičky, které si 
pro všechny příchozí připravily drobné úkoly. 
K vidění byly tradiční postavy jako princezna 
a princ, vodník a víla nebo čert a čarodějnice. 
Zpestřením pak pro děti bylo setkání s Fionou, 
Jackem Sparrowem, Harry Potterem nebo zví-
řátky z Madagaskaru. Startovalo se od Jedničky 
mezi 9. a 11. hodinou a trasu dlouhou necelých 
5 km absolvovalo přes sto dětí a rodičů. Ti si 
z procházky v nádherný, téměř letní den, odnes-
li diplom, sladkou odměnu a nevšední zážitky. 
Na viděnou se budeme těšit v pohádkovém lese 
příští rok v červnu.

Iveta Hanušová, DDM Jednička

Už je tomu pět let, co byl založen 
Královédvorský chrámový sbor. První 
zkouška se konala na  počátku listopa-
du roku 2006 a záměrem byla snaha o 
vytvoření vokálního tělesa zaměřeného 
na duchovní hudbu. Z původních něko-
lika členů se sbor záhy rozrostl do dneš-
ní podoby 12 kmenových zpěváků. 
Hlavní náplní tohoto komorního sboru 
byl tedy původně hudební doprovod 
slavnostních mší. Těžiště repertoáru, 
který dnes čítá přes 50 skladeb, spočívá 
v duchovních skladbách 18. a 19. století. 
Nastudováno a provedeno již bylo ně-
kolik mší a řada jiných skladeb různých 
stylových období od  gregoriánského 
chorálu až po soudobou hudbu. Od roku 
2009 se rozvíjí i koncertní činnost. Sbor 
se již představil vedle řady koncertů (Praha, 
Hradec Králové, Kuks ad.) i na několika hudeb-
ních festivalech (naposledy 8. října tohoto roku 
na festivalu duchovní hudby v Ústí nad Orlicí). 

V září roku 2009 uvedl sbor ve světové premi-
éře skladbu „Zvony z Dvora Králové“ skladatele 

Otomara Kvěcha, který tuto kompozici napsal 
z podnětu sbormistra Víta Havlíčka přímo pro 
tento sbor. V loňském září provedl sbor v pre-
miéře skladbu Vidi aquam renomovaného skla-
datele Luboše Sluky a 11. září letošního roku 
sbor uvedl ve  světové premiéře dílo Severská 
ukolébavka předního českého skladatele Ilji 

NOVINY - KONTAKT

Své náměty, příspěvky, dotazy či připo-
mínky můžete zasílat na emailovou adresu 
noviny@mudk.cz nebo na  adresu: NKR, ná-
městí T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové 
nad Labem. Uzávěrka každého čísla je vždy 
k  15. dni v  měsíci. Další informace viz tiráž 
na straně 11.

Hurníka. Dosavadními třemi premiérami 
skladeb předních českých skladatelů se 
ve  Dvoře Králové začíná tvořit zajímavá 
tradice zářijových koncertů s premiérou, 
která je významným kulturním obohace-
ním nejen našeho města. Stálým korepe-
titorem je varhaník Tomáš Mervart. Sbor 
často spolupracuje s Královédvorským 
chrámovým orchestrem, ale i s význam-
nými osobnostmi, z nichž stojí za  zmínku 
varhaníci Václav Uhlíř a Pavel Svoboda 
nebo japonská sopranistka Michiyo Keiko.

Sbor se kromě zpěvu věnuje i utužování 
kolektivu, k čemuž slouží vedle různých po-
sezení a opékání i tzv. soustředění, kde se 
sbor intenzivně připravuje na  nadcházející 
koncerty. 

Pro všechny, kdo by chtěli zkusit zpívat v 
tomto sboru, připravujeme nábor nových členů v 
pátek 11. a 18. listopadu od 18:30 do 19:00 na faře 
(Palackého ulice). Pravidelné zkoušky se kona-
jí každý pátek od  19h. Těšíme se na  nové tváře 
a zpěvu zdar! Více na www.kchs.cz.

MgA. Vít Havlíček

PĚT LET KRÁLOVÉDVORSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU
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a Májou na  Pejskování - canisterapii. K dispozici 
máme cvičební pomůcky, lávky, obruče, překážky 
a švédskou lavičku, ze kterých lze vytvořit 
nejrůznější dráhy, které prověří zručnost a ši-
kovnost pejsků i našich malých návštěvníků. 

V říjnu jsme zakoupili do  centra nové stolečky 
a židličky pro naše malé návštěvníky. Děkujeme 
šikovným maminkám za natření botníků a ušití po-
hodlného polstrování. Také krásné obrázky pohád-
kových postaviček, které nakreslila Míša Blažková, 
vyzdobily některé zdi centra. Jiná zeď byla natře-
na magnetickou barvou, takže výtvory ze Šikulek 
na  ni budeme připevňovat veselými magnetky. 

Do  podzimního bazárku jsme letos přija-
li věci od  rekordního počtu 80 prodávajících. 
Děkujeme všem maminkám, které nám při or-
ganizaci pomáhaly, práce bylo opravdu hodně.

Všechny srdečně zveme do Žirafky!
Kontakt: tel: 604 433 355, Mgr. Linda Mocová 

Email: mczirafa.dknl@centrum.cz
http://mc-zirafa.wz.cz

ZPRÁVIČKY ZE ŽIRAFY

Na listopad jsme kromě pravidelného programu 
připravili pro naše návštěvníky spoustu zajímavých 
akcí. Tak jen vybírejte z následující nabídky.

V pondělí 7. 11. 2011 od 16:00 hod. navštíví naše 
mateřské centrum divadelní společnost Úsměv. Her-
ci si pro naše malé diváky připravili pohádkové před-
stavení Podzimní pohádka – O drakovi. Vstupné je 
50,- pro dospělého, děti mají vstup zdarma. Zájem-
ci o představení se mohou hlásit u služby v centru 
nebo na níže uvedeném kontaktu. Prostorová kapa-
cita centra je omezena, hlaste se proto včas a rezer-
vujte si na pohádku místo zaplacením vstupného!

Od listopadu začíná kroužek Flétničky pod vede-
ním Dity Jarošové, DiS. Bude určen pro děti od tří let. 
Přítomnost rodiče dítěte na kroužku je možná, není 
však nezbytně nutná. Flétničky budou probíhat 
každý čtvrtek od 16 hodin a podrobnější informace 
se rodiče dozvědí na informační schůzce 3. 11. 2011 
v 16 hodin v prostorách MC Žirafa.

Ve čtvrtek 24. 11. 2011 v 9:30 hodin přijde za dět-
mi paní Böhmová se svými čivavami Kamilkou 

Taneční sezóna 2011/12 letos začala pro členy 
královédvorské taneční skupiny Angeles dance 
group dne 5. září tradičním zápisem nových členů, 
který se konal v prostorách TJ Sokol D.K.n.L. 

V tomto roce se zapsalo celkem 171 tanečníků 
všech věkových kategorií, z nichž nejpočetnější sku-
pinu tvoří junioři (11 - 14 let) s počtem 47 tanečníků. 
Jednotlivé kategorie (BABY, MINI, DĚTI, JUNIOŘI, 
HLAVNÍ a TATÍNCI) budou stejně jako v předchozích 
letech trénovat a připravovat se na soutěže něko-
likrát týdně pod vedením zkušené choreografky 
a trenérky Tatiany Karbanové a Pavlíny Kaiserové. 

Nejbližší připravovanou akcí pro veřejnost bude 
VÁNOČNÍ SHOW, která se uskuteční 20. prosince 
2011 v Hankově domě, na  kterou tímto srdečně 
zveme všechny příznivce naší skupiny. Letos si pro 
všechny návštěvníky premiérově připravují překva-
pení i naši nejstarší „tanečníci“ TATÍNCI!!! 

Další připravovanou akcí sezóny je PLES ADG, 
který bude nakloněn příznivcům kreativity a re-
cese. Ples jsme premiérově pojali v duchu masek, 
a to na téma: NOC FILMOVÝCH HVĚZD. Kdo má rád 
tanec, humor a společnost, nesmí 3.3.2012 na plese 
ADG chybět.

kolektiv ADG

ANGELES DANCE GROUP

Máte rádi hokej? Oddíl ledního hokeje 
TJ Dvůr Králové nad Labem  pořádá nábor 
žáků mateřských a základních škol. Pokud 
jste zmeškali první trénink, nic se nesta-
lo. Příprava začínajících hokejistů totiž 
bude pokračovat pravidelně každý pátek 
od  15:45 na  našem zimním stadionu. Tě-
šíme se na  nové zájemce o nejrychlejší 
kolektivní hru.

Vladimír Hušek

HLEDÁME NOVÉ HOKEJISTY

Po  vítězném tažení dvorských žákyň na  MČR 
ve Dvoře Králové n.L., na kterém počtvrté za se-
bou získaly titul Mistr ČR v softbalu žákyň do 13 let, 
se podařil i kadetkám do 16 let obrovský úspěch!

MČR kadetek se konalo ve dnech 23.-25.9.2011 
na  dvou hřištích Joudrs v pražských Bohnicích. 
Od  pátku se osm nejlepších týmů po  základní 
části utkalo ve 3 skupinách o titul MČR v softba-
lu kadetek do 16 let. Tým SC Dvůr Králové n.L. se 
v úvodním zápase utkal s velmi těžkým soupeřem, 
hráčkami polské Wroclawi, který děvčata ze Dvo-
ra porazila až v tie-breaku 3:2. Dále „smetla“ tým 
Arrows Ostrava 9:0 a ve večerním utkání podlehla 
týmu Eagles Praha těsně 3:4, přičemž tým z praž-
ské Krče byl favoritem na titul. V nedělním semifi -
nále se dvorská děvčata utkala opět s týmem Ar-
rows Ostrava, který v poslední směně v dohrávce 
porazil Mladé Buky 14:13. Nečekaně těžké utkání o 

postup do fi nále trval přes 2 hodiny.Náš tým vedl 
už ve 3. směně 7:2, ale hosté dotáhli na 7:7 v páté 
směně a šlo se do tie-breaku. V prvním tie-breaku 
jsme bod nepustili a obsadili všechny mety s jed-
ním outem. Při krádeži domácí mety o rozhodující 
bod byla naše hráčka out. Šlo se do druhého tie-
breaku, ve  kterém byl důležitý out mezi druhou 
a třetí metou, a tím jsme Ostravě nedovolili skó-
rovat. Naopak nám se bod povedl a vítězství 8:7 
nás posunulo do fi nále. Finále dle očekávání bylo 
v režii nadhazovaček obou týmů. Barbora Stárko-
vá (Eagles Praha) i nejprve naše Jana Furková za 
3 směny nepustily ani bod. Střídáním naší nadha-
zovačky, za Furkovou šla házet Apolena Výborná, 
jsme soupeři vzali vítr z placet. V poslední 6. smě-
ně jsme obsadili bez outu 1. a 2. metu a po krádeží 
3. mety a přehozu soupeře jsme vedli 1:0. Další 
bod nadhazovačka soupeře nepřipustila, a šli jsme 
tak do  dohrávky, ve  které soupeř, jako domácí 
tým, musel skórovat. Naše nadhazovačka Apolena 
Výborná 3x strike-outem v poslední směně do-
vedla tým SC Dvůr Králové n.L. poprvé v kategorii 
kadetek k titulu MČR.

Při slavnostním vyhlášení a předání ocenění 
nejlepším hráčkám byla Apolena Výborná vy-
hlášena nejlepší pálkařkou turnaje a obdržela 
pozvánku do širšího kádru pro nominaci na pro-
sincové MS juniorek do 19 let, které se bude konat 
v Jihoafrické republice.

Gratuluji všem žákyním i kadetkám k velkému 
úspěchu!!!

Alan Výborný – předseda oddílu

DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH SOFTBALISTEK DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM

Sportovní stadion v Podharti patřil neděli 
9.10.2011 drakům. Již šestý ročník Podharťské dra-
kyády tu uspořádal internetový portál www.kralo-
vedvorsko.cz. 

Za  typického podzimního počasí létalo (někdy 
jen leželo na zemi) nad travnatou plochou stadionu 
97 draků a dráčků. Draci nakoupení i domácí výroby 
si příjemného podzimního větříku opravdu užíva-
li. Vítězi se stali tradičně všichni, poněvadž každý 
účastník si odnesl hračku. Absolutní vítězi byli draci 
s jmény Zubejda Horáková, Rejnok Bořek a Soptík 
Haků, kteří si odnesli i ceny od  našich sponzorů 
Acid-house, Sport World, Knihkupectví U Veselých, 
Americana Bar, Pro-Foto, Pivovar Tambor.S další 
drakyádou se na  Vás těšíme až za  rok na  podzim.

Aleš Kubica

DRACI NAD DVOREM KRÁLOVÉ

ZE ZO SPCCH DVŮR KRÁLOVÉ n.L.

Začínáme bilancovat letos dříve. V roce 2011 
jsme opět zorganizovali rekondičně ozdravný 
pobyt v Janských Lázních za fi nanční podpory 
našeho městského úřadu. Uspořádali jsme také 
jarní výlet na zámek Častalovice a na podzim mu-
zeum a plavecký bazén v Jilemnici. Dále po celý 
rok opět cvičíme ve  čtvrtek od  9 do  11 hodin 
v sálku knihovny. 

Také se pravidelně scházíme vždy v úterý 
v ,,Dostaveníčku“, kde se členové dozvědí, co 
dalšího se chystá, a slavíme společně svátky 
a různá výročí. 

Na přelomu srpna a září se 8 členů účastnilo 
rekondice v Bělči n. Orlicí, pořádané OV SPCCH 
Trutnov. Ten pořádá ve  dnech 25.-27.11.2011 
kurz životosprávy v Janských Lázních. Ještě je 
možnost se přihlásit. Cena pobytu je 800,00 Kč. 
Je zde přítomen lékař. 

Naše ZO nadále vlastní 10 ks permanentek 
do divadla a za poplatek 50,00 Kč na osobu si je 
lze objednat u p. Šmelhausové. 

Paní Jahnátková zařizuje na  10.11.2011 
od 18.00 hodin v restauraci ,,Radnice“ podzim-
ní posezení s hudbou a tancem. Také, bude-li 
zájem, zase budeme jezdit jednou za  14 dní 
do  plaveckého bazénu v Hořicích. Více infor-
mací v úterý v Dostaveníčku nebo 2.11.2011 
na schůzi výboru ZO v zasedací místnosti MěÚ 
ve 13.30 hod. 

Ještě chci poděkovat sponzorům, bez kte-
rých bychom všechny akce nemohli zajistit.

Místopředsedkyně ZO 
J. Šmelhausová

Vítězný tým královédvorských kadetek



Noviny královédvorské radnice

strana 12 

NKR č.10/2011

V pátek 30. 9. se v královédvorské zoo narodilo v pořadí již 49. mládě nosorožce. Také z 
Tanzánie, kam v roce 2009 odcestovala trojice mladých nosorožců, přišla skvělá zprá-
va. Samice Deborah porodila své první mládě. Více na straně 4. Foto: J. Myslivečková

Odborná komise, složená z historiků, muzejníků a archivářů, ocenila za  vynikající 
práci bývalého kronikáře města pana Pavla Janouška (na společném fotu kronikářů 
druhý zprava). Více na straně 8. Foto: Státní okresní archiv Trutnov

Za  účasti vedení města, projektantů a stavební fi rmy proběhlo ve  dnech 30.9. 
a 3.10.2011 kontrolní měření povrchu na komunikaci v ulici Palackého. 
 Foto: Tomáš Vlk

Do 20. listopadu můžete v městském muzeu navštívit zajímavou interaktivní výstavu 
REKORDY A KURIOZITY ZE SVĚTA ZVÍŘAT. Čekají na vás zajímavosti ze světa plazů. Více 
informací v příloze KdeCo nebo na www.muzeumdk.cz. Foto:  muzeum

Pracovníci farní charity představili v úterý 27. září své služby na náměstí Václava Han-
ky. Na místě byly kromě jiného připraveny soutěže, malé občerstvení a překvapení pro 
každého. Prezentaci se zájmem shlédlo také vedení města.  Foto: Tomáš Vlk 

Foto z besedy s názvem „Jak se žije seniorům ve Dvoře Králové nad Labem“, která proběh-
la v rámci Dnů otevřených dveří Pečovatelské služby města (více str. 9). Besedy se zúčastni-
la také starostka města Edita Vaňková a místostarosta Dušan Kubica.  Foto: PSDK

V pátek 7. října navštíviílo královédvorskou zoo dvanáct zástupců významných zoo 
světa. Nejvíce byla oceněna kolekce afrických kopytníků, výborná kondice chovaných 
zvířat, kuchyň zvěře a květinová výzdoba klasické části zoo. Foto:  G. Kunešová

Sportovní stadion v Podharti patřil v neděli 9.10.2011 drakům. Již šestý ročník Podharť-
ské drakyády tu uspořádal internetový portál www.kralovedvorsko.cz. Více v článku 
na straně 11.  Foto: Václav Bartoška


