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ZDARMA

Rada města Dvůr Králové nad Labem 
schválila na své schůzi dne 19. 11. 2013 pro 
rok 2014 stejnou cenu pro vodné a  stočné 
jako v roce 2013.
Ceny vodného a stočného od 1. 1 2014:
vodné:  23,60 Kč/m3 bez DPH
 (27,14 Kč/m3 vč. DPH), 
stočné:  39,65 Kč/m3 bez DPH
 (45,60 Kč/m3 vč. DPH).

Ing. Jiří Kult, odbor RIM

Cena vodného a stočného

S  platností od  1. ledna 2014 byl v  městské 
části Zboží zřízen na  základě rozhodnutí 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad 
Labem osadní výbor, jehož předsedou se 
stal Michal Militký. Dalšími členy výboru jsou 
Lenka Vítková a Lenka Zimová.

Ve čtvrtek 19. prosince 2013 proběhlo slavnostní 
otevření nové stálé expozice vánočních 
ozdob v  městském muzeu. Byla tak ukončena 
fyzická, finanční i  administrativní realizace 
„Rekonstrukce muzea – nová expozice pro turisty 
a návštěvníky města“. Novinkou je také nové logo 
muzea a webové stránky  – www.muzeumdk.cz. 

„Jsou to nyní přesně 4 roky, kdy se město 
rozhodlo pustit se do  rekonstrukce tohoto 
cenného barokního areálu, sídla městského 
muzea a  přes všechna úskalí, která s  sebou 
realizace projektu nesla, jsem za toto rozhodnutí 
vděčná,“ pronesla ve  svém krátkém projevu 
starostka města. Zároveň vyjádřila poděkování 
všem, kteří se na  přípravě, realizaci a  završení 
projektu podíleli. Pracovnice muzea hostům 
představily krátké video o  výrobě vánočního 
zvonku a seznámily je s novou expozicí, kterou 
navrhla Ing. arch. Tereza Galuszková. Její nápad 
všem přítomným doslova vyrazil dech – všichni 
se stali malými dětmi, které hledají v papírové 
krabici či kufru tu nejkrásnější ozdobu.  
Historii výroby vánočních ozdob spolu se 
stovkami exponátů včetně těch nejvzácnějších, 
které vyhrály na  výstavě EXPO 1958, bylo 
možné si prohlédnout i  mezi svátky.  V  roce 
2014 bude pro návštěvníky otevřena i  druhá 
stálá expozice. 
Celý projekt byl spolufinancovaný 
z  Regionálního operačního programu ROP 
NUTS II Severovýchod. 

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

NoVÁ STÁLÁ exPozICe MuzeA SLAVNoSTNě oTeVŘeNA
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Vyhlášení dotačních programů
Rada města Dvůr Králové nad Labem rozhodla 
usnesením č. R/1807/2013 – 120. RM ze dne 
17.12.2013 o vypsání dotačních programů na:
• podporu a  rozvoj tělovýchovy a  sportu, 

a to:
–  činnost sportovních oddílů
–  pořádání sportovních akcí

Termín podání: 18.12.2013–24.01.2014
• podporu sociálních služeb a  služeb 
souvisejících se sociální oblastí a  na  podporu 
zdravotnictví (sociální služby, integrace 
zdravotně postižených, protidrogové 
aktivity, prevence kriminality, podpory rodin, 
zdravotnictví)
Termín podání: 18.12.2013–24.01.2014
• podporu veřejně prospěšných aktivit – 
zejména v oblastech kultury, činnosti s mládeží, 
využití volného času, vzdělávání a vědy.
Termín  podání: 18.12.2013–31.01.2014
• obnovu vnějšího pláště objektů, které 
jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které 
se nacházejí na území Městské památkové zóny 
města Dvůr Králové nad Labem 
Termín  podání: 18.12.2013–11.04.2014
Příjemcem dotace může být subjekt, jehož 
činnost či služba je v  zájmu města a  občanů 
města. 
Žádost musí být podána na  předepsaném 
formuláři (1 originál) s  povinnými přílohami 
poštou nebo osobně na  adresu: Městský úřad, 
odbor školství, kultury a  sociálních věcí (ŠKS), 
náměstí TGM 38, 544  17 Dvůr Králové nad 
Labem. Dotace může být poskytnuta v režimu de 
minimis. O  výsledku přidělených dotací budou 
jednotliví žadatelé písemně informováni.
Podrobnější informace včetně formulářů lze 
získat na  odboru ŠKS, 2. patro, kancelář č. 303,  
tel.: 499  318  293, 499  318  101. Formuláře jsou 
rovněž k  dispozici v  městském informačním 
centru a  na  internetových stránkách  
www.dvurkralove.cz v  části Radnice – Granty 
a dotace – Dotace z rozpočtu města.

Bc. Petra Zivrová
odbor ŠKS

Vzhledem ke  stále se opakující nekázni řidičů při 
průjezdu a parkování na náměstí TGM a přilehlých 
ulicích připomínáme dopravní a parkovací režim 
v této části města. 
Větší část historického centra města se stala 
po  rekonstrukci zónou s  jednosměrným 
provozem. V  této zóně je omezena nejvyšší 
povolená rychlost na 30 km/h a také platí zákaz 
stání mimo vyznačená místa. 
Parkování je zde rozděleno do  dvou režimů. 
Na náměstí TGM a v rekonstruované části ulice 
Palackého je zřízeno bezplatné, ale časově 
omezené parkování na  dobu maximálně 
1 hodiny. Poté musí řidič uvolnit místo dalším 
vozidlům. Tato povinnost je řidičům uložena 
dopravní značkou „Parkoviště s  parkovacím 
kotoučem“ (IP13b) s  dodatkovou tabulkou 
upravující maximální dobu stání a  platnost 
omezení. 
Jak již bylo zmíněno výše, jinde než na místech 
tomu určených není stání na  náměstí TGM 
povoleno. Stání vozidel mimo vyznačená místa 
omezuje průjezd komunikace a  výjezd 
z parkovacích stání.

Parkování v centru města Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 
výběrové řízení na  obsazení funkce vedoucího 
technicko-hospodářského oddělení odboru 
všeobecné vnitřní správy Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou 
s termínem nástupu 1. února 2014, případně dle 
dohody.
uzávěrka přihlášek: 13.01.2014 ve 12:00 hod.
Požadavky:
• dosažené SŠ nebo VŠ vzdělání, 
• praxe v oboru hospodářská správa, 
• znalosti zákonů o obcích, archivnictví, volbách.
Náplň práce:
• zabezpečování bezporuchového provozu 
MěÚ,
• vedení centrální spisovny úřadu 
a zabezpečování průběhu skartačního řízení,
• správa místního poplatku za užívání veřejného 
prostranství,
• zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona 
o volbách, 
• organizování a  evidunce hospodárného 
provozu autoparku úřadu a  jeho zajišťování 
po technické stránce.
Více informací najdete na  fyzické i  internetové 
úřední desce. Případné dotazy vám zodpoví 
vedoucí odboru Ing. Eva Ježková, tel.: 499 318 129.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Personální výběrové řízení

Auta parkující na náměstí TGM mimo místa označená příslušnými značkami překážejí nejen průjezdu dalších aut, ale 
také pěším lidem v rozhledu při přecházení a autům vyjíždějícím z povolených parkovacích míst. Foto: K. Sekyrková

Pokud parkujete na  parkovišti se systémem 
parkovacího kotouče, musíte při začátku stání 
umístit parkovací kotouč viditelně ve  vozidle 
a  nastavit na  něm dobu začátku stání, kterou 
nesmíte až do odjezdu měnit. Parkovací kotouč 
lze zakoupit za 10 Kč v městském informačním 
centru, na  recepci městského úřadu a  dále 
v prodejnách označených logem kotouče. 
Placená parkovací místa jsou vymezena 
vodorovným dopravním značením a označena 
dopravní značkou „Parkoviště s  parkovacím 
automatem“ (IP13c). K placení lze využít nejen 
parkovací automaty, ale také SMS zprávy. 
Podrobnosti o  platbě přes SMS zjistíte nejen 
na  již zmíněných kotoučích, ale také například 
na parkovacích automatech nebo webu města.
Imobilní spoluobčané mohou využít 
nejen výjimek daných zákonem o  provozu 
na  pozemních komunikacích, ale také 
bezplatného parkování na  všech parkovištích 
a  vyhrazených parkovacích místech ve  Dvoře 
Králové nad Labem. 

Jan Sedláček
vedoucí ODP

Dvůr Králové nad Labem patří mezi „města vzdělávání“
Město Dvůr Králové nad Labem se zapojilo 
do  pilotního projektu „Města vzdělávání“ obecně 
prospěšné společnosti EDUin. Naše město se tak 
stejně jako Žďár nad Sázavou, Kutná Hora a Svitavy 
pokusí spolu se zástupci EDUin zlepšit kvalitu 
vzdělávání v  regionu a  navrhnout možnosti jeho 
rozvoje v dlouhodobějším časovém plánu. 
„Smyslem projektu je propojit významné 
zástupce nejrůznějších institucí a  organizací 
se školami a  vytvořit síť vztahů, která vyústí 
ve zlepšení nabídky vzdělávání na lokální úrovni. 
Společná práce povede také k  formulaci nové 
vzdělávací strategie města.“ popisuje smysl 
projektu „Města vzdělávání“ koordinátorka 
projektu pro Dvůr Králové nad Labem Mgr. Silvie 
Pýchová. 
Města vzdělávání se zaměří jak na očekávání rodičů 
ve vztahu ke škole, tak na nabídku vzdělávacích 
aktivit pro všechny věkové kategorie. Přizváni 
budou také místní zaměstnavatelé a  další 
organizace, které se mohou na rozvoji vzdělávání 
jakýmkoliv způsobem podílet.
Kromě rozhovorů zástupců EDUin, o. p.  s., 
s  představiteli vytipovaných institucí probíhá 

již od  prosince průzkum mezi obyvateli města. 
Zjišťuje se nejen jejich spokojenost s dostupností 
a  kvalitou místních mateřských, základních 
a středních škol, ale i s nabídkou volnočasových 
aktivit a  vzdělávacích kurzů. Ovlivnit strategii 
města v oblasti vzdělávání bude moci každý, kdo 
odpoví na  otázky v  průzkumu prostřednictvím 
dotazníků v tištěné formě nebo online na adrese 
www.mestavzdelavani.cz/dotaznik. 
Průzkum bude probíhat do  15. ledna 2014, 
s  výsledky budou seznámeni všichni občané 
na přelomu ledna a února 2014. 
Více informací o  programu Města vzdělávání 
najdete na www.eduin.cz/mestavzdelavani.

Bc. Petra Zivrová
odbor ŠKS
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TeChNICKÉ SLuŽbY INFoRMuJí
Veřejné bruslení 
Středa  1. 1. 13:30–15:00 hod.        
Čtvrtek  2. 1. 13:30–15:00 hod.
Pátek  3. 1. 13:30–15:00 hod.  
Sobota 4. 1. 14:30–16:00 hod.
Neděle  5. 1. 14:00–15:30 hod.
Sobota 11. 1. 14:00–15:30 hod.
Neděle  12. 1. 14:00–15:30 hod.
Pátek  17. 1. 19:15–20:45 hod.      
Sobota  18. 1. 14:00–15:30 hod.
Neděle 19. 1.  13:00–14:30 hod.
Sobota  25. 1. 14:00–15:30 hod.
Neděle  26. 1. 14:00–15:30 hod.
Pátek  31. 1. 13:30–15:00 hod.

bruslení s hokejkami 
... je určeno pro děti do  10 let s  doprovodem 
rodičů, případně osoby starší 18 let na bruslích.
Čtvrtek  2. 1. 9:15–10:30 hod.
Pátek  3. 1. 9:15–10:30 hod.  
Neděle  5. 1. 9:15–10:30 hod.
Sobota  11. 1. 9:15–10:30 hod.
Sobota  18. 1. 9:15–10:30 hod.
Sobota 25. 1. 9:15–10:30 hod.
Pátek  31. 1.  9:15–10:30 hod.
A  zabruslit si můžete přijít také od  pondělí 
do pátku v době od 8:00 do 14:00 hod. – pokud 
není ledová plocha zadána. Sledujte aktuálně 
rozpisy zimního stadionu na  www.tsdvur.cz 
(sportoviště/zimní stadion).
Přejeme všem obyvatelům Dvora Králové krásný 
a pohodový nový rok.

Ing. Miroslav Petrů, ředitel TSm

Náš vozový park jsme rozšířili o  dva nové 
stroje, které budete potkávat v  ulicích. Jedná 
se o  nový zametací vůz Johnston, který byl 
spolufinancován Evropskou unií, a sekačku Iseki, 
která bude sloužit i pro zimní úklid chodníků.

V měsíci únoru se uskuteční ve Dvoře Králové nad 
Labem zápisy dětí do prvních ročníků základních 
škol na školní rok 2014/2015.

Termíny: 
– středa 5. února 2014 od 12:00 do 18:00 hod., 
– čtvrtek 6. února 2014 od 12:00 do 16:00 hod.
Povinný zápis se týká dětí narozených v období 
od 01.09.2007 do 31.08.2008 a dětí, které měly 
v  předešlém školním roce odloženou povinnou 
školní docházku.
Do  prvního ročníku základní školy mohou být 
zapsány, v  souladu s  § 36 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
i  děti narozené od  01.09.2008 do  30.06.2009, 
pokud budou tělesně i  duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.
U  všech dětí narozených v  tomto období je 
podmínkou přijetí doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení, navíc 
u  dětí narozených v  období od  01.01.2009 
do  30.06.2009 je nutno zároveň doložit 
i doporučující vyjádření odborného lékaře.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o  odklad 
povinné školní docházky dítěte, musí řediteli 
školy podat písemnou žádost, doloženou 
doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a  odborného 
lékaře nebo klinického psychologa.
 K zápisu je nutné se dostavit společně s dítětem
a předložit:
• rodný list dítěte,
• občanský průkaz zákonného zástupce. 

Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS

zápisy dětí do prvních ročníků 
základních škol

Žákům, učitelkám a  vychovatelkám léčebny 
zrakových vad letos Mikuláš s čertem nadělovali 
trochu jinak. Po  ukončení podzimního turnusu, 
kdy se děti rozjely do svých domovů, nastoupila 
firma PROPLAST K, s. r. o., a pustila se do výměny 
oken. Už před vánočními svátky byla práce 
hotová a po Vánocích se děti vrátí do „nového“.
Výměnu oken pro Sdružení ozdravoven 
a  léčeben okresu Trutnov (SOAL) zajistilo 
město, které se stejně jako Královéhradecký 
kraj finančně spolupodílelo do  výše 30 % 
nákladů. SOAL dofinancoval zbývajících 40 %.  
Firma PROPLAST K, s. r. o., získala tuto zakázku 
ve výběrovém řízení, když nabídla nejnižší cenu 
907.500 Kč vč. DPH. 

Ing. Veronika Tomková, odbor RIM

Nová okna v budově Léčebny 
zrakových vad ve Dvoře Králové

Nové dárky ze Dvora Králové
Od  prosince je v  městském informační centru 
k zakoupení další suvenýr pro návštěvníky města 
Dvůr Králové nad Labem. Ovšem i vy si můžete 
stůl králov(édvor)sky vyladit podtácky s  motivy 
našeho města. Cena celé sady je 45 Kč.

Možná řešení dopravy pro cyklisty v našem městě
V  úterý 10. prosince si mohla veřejnost v  budově 
královédvorského městského úřadu vyslechnout 
závěry zpracované analytické části studie rozvoje 
cyklodopravy. 
Jednalo se o  druhou schůzku na  téma rozvoje 
cyklistické dopravy ve  městě, která navazovala 
na  květnové setkání s  širokou veřejností a  letní 
sčítání cyklistů. Velmi zajímavá byla prezentace 
konkrétních opatření vedoucí ke  zlepšení 
současné situace.
Představeno bylo např. řešení cyklistické dopravy 
na Benešově nábřeží formou cyklistického pruhu 
ve  vozovce. Velmi diskutovaný a  pro město 
důležitý se stal variantní návrh zprůjezdnění 
Eklovy ulice pro cyklisty stejně jako podmínky 

zprůjezdnění jednosměrných komunikací 
v centru města pro cyklisty v obou směrech.
„Zaměřili jsme se především na  řešení levná, 
účinná a  rychle realizovatelná. A  zároveň 
řešení, která se dlouhodobě osvědčují v  našich 
i  zahraničních cyklisticky více rozvinutých 
městech. Není cílem vytvořit nereálnou studii, 
která skončí v  šuplíku s  konstatováním, že 
na  výstavbu dlouhou dobu nebudou peníze. 
Všechny prezentované návrhy byly již předem 
odsouhlaseny správcem komunikace a dopravní 
policií, proto věřím, že se příští rok podaří několik 
úseků vybudovat,“ shrnul více než půlroční práci 
zpracovatel studie Zbyněk Sperat.

Jan Sedláček, vedoucí ODP

Sběr textilu, obuvi a dalších věcí
V lednu bude ve vybraných lokalitách provedena další humanitární sbírka oblečení (dámské, pánské, 
dětské), lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1 m2), peří, přikrývek, polštářů, spacích pytlů, 
obuvi, kabelek a hraček. Dle seznamu ulic níže v textu můžete uvedené čisté věci v pytlích v daný den 
připravit do 8:00 hod. ráno ke vchodu či brance vašeho domu. V okrajových částech města bude svoz 
proveden pouze u hlavních silnic. Pytle musí být ke svozu předávány zavázané. Plastový pytel si můžete 
vyzvednout na recepci MěÚ (nám. TGM 38), na odboru životního prostředí (nám. TGM 59, č. dv. 12) nebo 
v městském informačním centru. Svoz a následné využití darovaných věcí zajistí Diakonie Broumov. 

Pondělí 13. ledna:  ul. E. Krásnohorské, 
E. Zbroje, Do  Lánů, Štefánikova, Slovany, Pod 
ZOO, Milady Horákové, Pod Slévárnou, Pod 
Safari, Odbojářů, Rokycanova, Roháčova, Jaro-
slava Biliny, Dr.  Kramáře, Macharova, Poděbra-
dova, nábřeží Benešovo, Mánesova, Ke  Skále, 
Na Špačáku, Ve Strži, Borovičky.
Úterý 14. ledna: Karolíny Světlé, Nad 
Parkem, Zahradní, R. A. Dvorského, Sadová, 
Na  Příčce, Polní, Čelakovského, Přímá, 
Zborovská, Krátká, Táboritská, Jana Žižky, 
Trocnovská, Husitská, V  Lukách, Dukelská, 
Legionářská, Hradecká.
Středa 15. ledna: ul. Čechova, Fibichova, 
Klicperova, Kotkova, Na  Vyhlídce, Na  Výsluní, 
Okružní, Slunečná, Spojených národů, Štítného, 
Tyršova, Krkonošská, Vrchlického, Bratří Čapků, 

Blahoslavova, Antonína Wagnera, Nedbalova, 
Nerudova, Purkyňova, Máchova, Pod Hřištěm, 
Puchmajerova, Soukupova, Thámova, 
Zátopkova, Halíkova, Chelčického, F. L. Věka, 
Nová Tyršova.
Čtvrtek 16. ledna: ul. Erbenova, Fügnerova, 
Hlávkova, Jiráskova, Jungmannova, Karlov, 
Libušina, Plk.  Švece, Sladkovského, Šafaříkova, 
Tylova, Zeyerova, 17. listopadu, Husova, 
Havlíčkova, Palackého, Kollárova, Dobrovského, 
náměstí Republiky.
Pátek 17. ledna: Ve  vybraných lokalitách 
okrajových částí města (pouze u hlavních silnic) 
– Verdek, Vorlech (zač. u č. p. 2980), Žireč, Zboží, 
Lipnice, Žirecká Podstráň.

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP
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TRÉNINKoVÁ VýzVA – zíSKeJTe DoTACI NA VAŠI AKCI!
MAS Královédvorsko, o. s., vyhlašuje tréninkovou 
výzvu k  předkládání žádostí o  dotaci. Cílem 
výzvy je podpora jednorázových sportovních, 
kulturních a  volnočasových akcí na  území 
MAS Královédvorsko pro širokou veřejnost. 
Podporu až 5.000 Kč může získat akce, která 
se uskuteční v období od 1. února do 4. května 
2014 včetně a  která bude pořádána subjektem 
působícím na území MAS Královédvorsko. 
Žádost o  dotaci je nutné doručit nejpozději 
do  10. ledna 2014. Podrobné informace 
a  formuláře najdete na  www.MASkd.cz nebo 
v  kanceláři MAS Královédvorsko (budova kina 
Svět ve Dvoře Králové n. L.).

Pracovní skupina
Druhá schůzka pracovní skupiny bude ve čtvrtek 
9. ledna od  16:00 hod. v  zasedací místnosti 
starostky na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem. 
Na  tomto setkání budou pracovní skupiny 
rozděleny na  několik samostatných, jejichž 
členové již dostanou konkrétní úkoly k  řešení. 
U  jednotlivých témat tak v  každé skupině 
zajdeme do  nejmenších detailů a  navrhneme 
jednotlivé kroky k jejich řešení.

3. veřejné jednání
Poslední veřejné jednání se bude konat 
opět v  ZOO Dvůr Králové v  úterý 21. ledna  
od  16:30 hod. v  salonku hotelu Safari. Věnovat 
se budeme prezentaci a debatě nad navrženými 
cíli, opatřeními, či jejich doplněním. Výsledky 
všech jednání budou hlavní součástí Integrované 
strategie území (ISÚ), která bude podkladem 
k  získání finančních prostředků z  evropských 
i  regionálních rozvojových programů. Tyto 
prostředky budou určeny na podporu projektů, 
které budou cíle strategie naplňovat.

Konzultační 
hodiny MAS 
Královédvorsko:
vždy v pondělí  
9:00–11:00 hod. a  
13:00–15:00 hod. 
V ostatní dny po telefonické domluvě.  
tel.: 739 243 465, 773 465 555.
Všechny dokumenty potřebné k podání žádosti  
o dotaci najdete na www.MASkd.cz. 

Lenka Křížová, Jan Holan
projektoví manažeři

S  novým rokem nabízí 
Městská knihovna Slavoj 
svým uživatelům také 
nové služby. Jednou 
z  novinek v  knihovně 
je absenční půjčování 
společenských her.
Již několik let si mohli čtenáři v oddělení pro děti 
nebo v knihovnické čajovně zahrát nejrůznější 
společenské hry a  hlavolamy, které byly 
zakoupeny pouze k  prezenčnímu půjčování. 
Od  ledna nabízíme registrovaným uživatelům 
možnost půjčit si na  jeden měsíc jednu z  her 
nebo hlavolamů z  knihovního fondu také 
domů. Je možné zvolit dobrodružnou tématiku, 
didaktické hry nebo hry na  procvičování 
paměti.
Zábavu zde vyberete pro děti od  věku 3 let 
a na své si přijdou náctiletí i dospělí. Prozatím 
fond obsahuje na  tři desítky deskových 
a  karetních společenských her. Seznam her je 
k dispozici v literární čajovně (v přízemí naproti 
oddělení pro dospělé), kde vám obsluha 
vybranou hru také zapůjčí. Pokud budou mít 
čtenáři knihovny o tuto službu zájem, budeme 
fond her v budoucnu rozšiřovat.

Městská knihovna Slavoj

Veřejnoprávní televize ČT24 odvysílala v  rámci 
svého regionálního vysílání dne 5. prosince 2013 
nevyváženou reportáž pana Václava Svobody „Spor 
kvůli ceně čištění vody“. Reportáž se týkala výše 
záloh za čištění vody ve Dvoře Králové nad Labem.
Zástupce provozovatele čističky odpadních 
vod David Horák v reportáži napadl rozhodnutí 
zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
o výši záloh za čistění vod. Dle jeho názoru je 
odsouhlasená výše záloh likvidační. Rozhodnutí 
zastupitelstva města snížit měsíční zálohu 
za  čištění OV ovšem vycházelo z  letošních 
dvou rozsudků Okresní soudu v  Trutnově, 
které cenu za  čištění určily. Byť se jedná 
o  rozsudky nepravomocné, je jimi stanovená 
cena za  čištění OV méně než poloviční oproti 
ceně, kterou požaduje provozovatel (vlastník). 
Současně soud rozhodl, že za období od roku 
2005 do  2012 má vlastník ČOV zaplatit městu 
přeplatek ve  výši cca 46 mil. Kč. Platit za  této 
situace v  dosavadní výši by bylo ze strany 
města porušením zásady dobrého hospodáře.
Je s  podivem, že právě v  případě města 
Dvůr Králové nad Labem a  jeho problémů 
s  provozováním vodovodů a  kanalizací 
a  následně s  provozem čistírny odpadních 
vod je v  reportážích veřejnoprávní televize 
opakovaně  významně upřednostňován 

Provozovateli ČoV ve Dvoře Králové nad Labem se nelíbí 
snížená záloha od města za čištění vod

Nové služby ve Slavoji I: 
půjčování deskových her 
a hlavolamů

soukromý subjekt – podnikatel – nad veřejným 
zájmem obyvatel šestnáctitisícového města.
Svůj názor na  výši záloh za  čištění vod 
rozeslal pan Horák ještě před prosincovým 
zastupitelstvem formou otevřeného dopisu 
všem zastupitelům města. Pan Horák měl 
také v  úmyslu obhájit svůj názor přímo 
na  zastupitelstvu. Vzhledem k  tomu, že pan 
Horák nemá trvalé bydliště ve  Dvoře Králové 
nad Labem a  ani zde nevlastní nemovitost, 
zastupitelstvo mu projev nepovolilo. Členové 
zastupitelstva tak reagovali na  neférové 
kroky, které provozovatel učinil vůči městu 
v  minulosti (pozastavení čištění vod, exekuce 
majetku města atd.).
Přes ujištění pana Horáka, že je třeba jednat, 
byly všechny dosavadní pokusy města o svolání 
společné schůzky ze strany provozovatele 
a zejména vlastníka ČOV zamítnuty.
Vzhledem k  tomu, že rozhodnutí okresního 
soudu bylo v  případě obou rozsudků 
podloženo znaleckým posudkem a  zprávou 
technického auditora, považuje město svůj 
krok snížit od prosince 2013 zálohy za čištění OV 
za  naplnění zákonné povinnosti hospodárně 
nakládání se svým majetkem.

vedení města Dvůr Králové nad Labem

Dne 16.12.2013 projednali členové tzv. preventivní 
bezpečnostní skupiny města Dvůr Králové nad 
Labem současnou situaci v našem městě týkající se 
bezpečnosti v ulicích města, problematiky osob bez 
přístřeší a osob ohrožených sociálním vyloučením.
Bylo konstatováno, že s  osobami ohroženými 
sociálním vyloučením v  našem městě a  obcích 
správního obvodu je soustavně pracováno 
v  rámci terénní sociální práce, kterou zajišťuje 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
ve spolupráci s navazujícími organizacemi např. 
Farní charitou Dvůr Králové n. L., Pečovatelskou 
službou Města Dvůr Králové n. L., Úřadem práce 
ČR (ÚP) aj. V rámci terénní práce je poskytováno 
komplexní poradenství.
Město zřídilo na  pomoc osobám bez přístřeší 

v  roce 2010 sociální službu „azylový dům“ 
a  v  listopadu letošního roku sociální službu 
„noclehárna“. Služby provozuje Pečovatelská 
služba Města Dvůr Králové nad Labem. 
Překlenutí tíživé sociální situace svých 
občanů město dlouhodobě pomáhá řešit 
i poskytováním bytů v mimořádně tíživé životní 
situaci, což v jiných městech není samozřejmostí, 
a  zákon tuto povinnost obcím prozatím 
neukládá. Přes tato opatření je ve  městě 
nedostatek standardního bydlení pro sociálně 
slabé osoby a  rodiny. Ti jsou tak často nuceni 
využívat k  bydlení soukromé pronájmy, jejichž 
ceny za  nájemné často neodpovídají „kvalitě“ 
bytů. ÚP v  této věci komunikuje s  některými 
pronajímateli.

Zástupci ÚP upozornili na  dotační program 
určený na  veřejně prospěšné práce, který 
je možno využít po  dobu jednoho roku 
a  zaměstnat tak osoby splňující podmínky 
dotačního programu např. v sociální oblasti. 
Městská policie zajistila kamerový systém, který 
je instalován od  Karlova přes centrum města 
po ulici Riegrovu. Tento projekt Bezpečná cesta 
městem byl financován z  dotačního programu 
Ministerstva vnitra ČR na prevenci kriminality.
Byla dohodnuta další spolupráce všech 
zainteresovaných s  cílem pomáhat občanům 
řešit jejich problémy, předcházet nespokojenosti 
obyvatel a  zajistit, aby se občané cítili ve  svém 
městě bezpečně. 

Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru  ŠKS

JeDNÁNí bezPeČNoSTNí SKuPINY MěSTA DVůR KRÁLoVÉ NAD LAbeM

V  pondělí 9. prosince byly zahájeny práce 
na  projektu s  názvem „Regenerace zeleně 
vybraných lokalit města Dvůr Králové nad 
Labem“. Na realizaci aktualizovaného projektu 
z roku 2008 má město přislíbeno dotaci ve výši 
75 % ze Státního fondu životního prostředí. 
Projekt by měl být dokončen na  podzim roku 
2015. 
V  18 lokalitách města a  městských částí dojde 
k revitalizaci zeleně spočívající v kácení dřevin 
se sníženou provozní bezpečností, provedení 
zdravotních řezů a zejména ve výsadbě zeleně 
na původních i nově vybraných místech.
Firma Gardenline, s. r. o., která zvítězila 
ve  výběrovém řízení na  realizaci projektu 
s  nejnižší nabídkovou cenou 9.359.909 Kč, 
zahájila práce kácením v  lokalitách Žireč 
náves, dopravní hřiště – starý hřbitov, 
parčík Bezručova, Berlínek a  park Schulzovy 
sady. Již během projektu bude toto kácení 
kompenzováno odpovídající výsadbou.

Ing. Veronika Tomková
 odbor RIM  

zahájení projektu  
Regenerace zeleně
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Jaký je váš vztah k našemu městu a nemocnici? 

Ačkoliv nejsem královédvorský rodák, ve  Dvoře 
žiju a pracuju jako lékař v nemocnici už od roku 
1993. Prostředí i lidi velice dobře znám a považuju 
se tedy za  plnohodnotného Dvoráka -  tíží mě 
problémy Dvora a raduji se z jeho úspěchů. 

Jak si podle vás stojí dvorská chirurgie? 

V tuhle chvíli si stojí velice dobře. Máme uzavřené 
dlouhodobé smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami, máme pevnou pozici v  síti 
krajských zdravotnických zařízení, bez problémů 
jsme prošli auditem kvality. Personálně 
i  technicky jsme schopni směle konkurovat 
ostatním nemocnicím a  naše objednací 
doby jsou výrazně kratší.  Těší mě, že našim 
pacientům můžeme nabídnout plnohodnotnou 
chirurgickou péči a  operativu v  rozsahu 
kompletní všeobecné chirurgie a traumatologie, 
provádíme i  operace žil a  některé výkony 
plastické chirurgie. Pokud je třeba, máme 
přímou spolupráci se specializovanými centry.  
Naše pracoviště má i akreditaci pro poskytování 
pregraduální výuky mediků v  rámci Univerzity 
Karlovy  i postgraduální chirurgické specializace. 

Co mohou vaši pacienti očekávat od chirurgické-
ho oddělení pod vaším vedením? 

Můj pracovní styl je myslím všeobecně známý. 
Je to moderní přímočará nekompromisní 
chirurgie vedená prvořadým zájmem o prospěch 
pacienta. K  čemuž použiju veškerý dostupný 
technický i finanční potenciál a maximální výkon 
a  úspěšnost budu vyžadovat i  od  veškerého 

chirurgického personálu. Na  královédvorské 
chirurgii je a  nadále i  bude jasný trend 
k  miniinvazivním přístupům a  šetrné bezpečné 
anestezii. Většinu operací již nyní provádíme 
pouze vpichy či drobnými řezy pomocí 
laparoskopie, artroskopie či rtg navigovaně. 
S  příslušnými firmami máme domluvené 
i nejmodernější implantáty, síťky pro kýly apod. 
Pobyt v  nemocnici bude co nejkratší s  brzkým 
propuštěním domů a následnou péčí na našich 
chirurgických ambulancích v  nemocnici 
i  na  nové poliklinice. Do  jisté míry umožníme 
i volbu konkrétního chirurga, každý lékař má svůj 
ambulantní den, kde ho lze kontaktovat přímo 
bez předchozího objednání či doporučení. Se 
všemi pacienty budeme co nejvíce komunikovat 
a  mohou se na  nás obracet s  důvěrou. Totéž 
platí i  o  praktických lékařích a  ambulantních 
specialistech, se kterými bych si přál intenzivní 
spolupráci. 
Děkuji za rozhovor.

 Michal Súkup 

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem má nového 
primáře chirurgického oddělení – MuDr. Miloše Vaňka

Jak by třídění odpadů  
nemělo vypadat

Fotografie zachycuje zářivky a  tabulové sklo, 
které někdo odložil vedle bílého kontejneru 
na  sklo v  Mánesově ulici. Pokud někdo 
takto zanechá zářivku či tabulové sklo vedle 
kontejnerů, může velice snadno dojít rozbití. 
Skleněné střepy rozsypané okolo kontejnerů 
se pak již nedají využít a  může dojít třeba 
i  ke  zranění dětí nebo propíchnutí pneumatik. 
Vysloužilá zářivka navíc do tříděného skla vůbec 
nepatří, protože obsahuje jedovatou rtuť, která 
při rozbití zářivky může ohrozit lidské zdraví 
a životní prostředí.  
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji 
v obchodě při nákupu té nové. Další možností je 
odevzdat ji ve sběrném dvoře v Seifertově ulici, 
kde ji mohou bezplatně dát i i občané jiných obcí 
a podnikatelé.

V neděli 8. 12. 2013 se uskutečnil v kostele sv. Jana 
Křtitele Adventní koncert naší školy ve  spolupráci 
s děkanstvím našeho města.
Program byl složen převážně ze souborů 
školy: orchestr „Dvorní múzy“ p.  uč. L. Pelce, 
akordeonový soubor "Komořinka" p.  uč. M. 
Mikulkové, žesťový soubor "PlechBand" p. uč. V. 
Matuškové, hudební uskupení "Glass Pinnacle" 
p.  uč. M. Igla, soubor zobcových fléten "Flauti 
Dolci" p. uč. V. Siřišťové, kytarový soubor p. uč. 
M. Koudelky a  rocková skupina Elbereth pod 
vedením p. uč. J. Prouzy.
Sólovou hrou na  klarinet se představila žačka 
p. uč. T. Valtery Erika Hysková a Lenka Hloušková 
zahrála se svým učitelem J. Prouzou na akordeon. 

Pestrý repertoár rozšířil i taneční obor výstupem 
nejmladších žáků na  skladbu „Andělská mše“. 
Výtvarný obor v  prostoru kostela vystavil díla 
žáků, která vznikla pod vedením učitelů I. Černé 
a J. Holana a byla inspirovaná vitrážemi kostela. 
Slovem celý koncert provázel p. uč. L. Peřina.
Všem účinkujícím a jejich pedagogům se dostalo 
na  závěr celého koncertu poděkování a  uznání 
za skvělé výkony a krásnou atmosféru. Pochvala 
zazněla z úst pana děkana i starostky města. I já se 
přidávám a děkuji všem účinkujícím, pedagogům 
a rodičovské veřejnosti za spolupráci, za kterou 
jsme byli všichni odměněni silným a  krásným 
zážitkem v tomto předvánočním čase.

Mgr. Iva Černá, ředitelka školy

PoVeDeNý ADVeNTNí KoNCeRT zuŠ R. A. DVoRSKÉho

Poděkování z domova 
důchodců
V  prosinci jsme uspořádali setkání obyvatel 
domova s  rodinami, přáteli a  známými. 
Součástí akce byla vernisáž obrazů současné 
malířky Marcely Řezníkové. Záštitu nad 
akcí převzala starostka města Mgr.  Edita 
Vaňková. Milovníci výtvarného umění mohou 
po dohodě se sociální pracovnicí po celý leden 
přicházet do domova a obrazy si prohlížet. 
Velmi děkujeme za poskytnutí finančního daru 
královédvorským firmám Atelier Technik, s. r. o., 
a  Unireg, s.  r. o. Finanční prostředky budou 
využity na  zřízení a  provoz informačních 
kiosků určených pro obyvatele domova, 
jejich rodinné příslušníky i  další návštěvníky 
našeho zařízení. Dále děkujeme všem, kteří 
darovali domovu naturální dary, ať už ve formě 
občerstvení na vánoční setkání nebo materiál 
do aktivizačních dílen. Přejeme všem čtenářům 
úspěšný rok 2014.

Mgr. Linda Mocová
sociální pracovnice

Dlouhodobě jsme se potýkali s  vykrádáním 
obsahu červených kontejnerů na elektrozařízení 
a  odkládáním odpadů mimo určené nádoby. 
Abychom snadněji přistihli pachatele, byly 
na podzim letošního roku zakoupeny fotopasti, 
které byly umístěny na  vybraná stanoviště. 
Fotoaparáty reagují na  pohyb a  umí posílat 
snímky strážníkům městské policie e-mailem 
nebo na  mobilní telefon. Hlídky potom vědí, 
kam mají vyrazit.
Projekt „Fotopasti – ochrana červených 
kontejnerů proti zlodějům a  vandalismu“ byl 
v  roce 2013 podpořen z  finančních prostředků 
„Fondu ASEKOL“.

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

Fotopasti u kontejnerů

MUDr. Miloš Vaněk

Dne 12. prosince 2013 dne byl do  funkce 
primáře chirurgického oddělení naší nemocnice 
jmenován MUDr.  Miloš Vaněk. Ve  funkci nahradil 
MUDr. Georgiose Karadzose, který funkci opustil ze 
zdravotních důvodů.
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PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU 
S POTVRZENÍM PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 
1 ks za 300 Kč.  Tel.: 603 217 922.

V ýKuP KoVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

LIKVIDACE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR, PLASTY.

PRoVozoVNA: SLoVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00
TEL.: 777 086 085, 777 082 083

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

PRoNÁJeM V AReÁLu 
NA SLoVANeCh

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

• sportovní haly – tenis, volejbal, florbal
• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2/rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání

VŠESTRANNÝ ŘEMESLNÍK
Provádím od  drobných domácích prací 
přes rekonstrukce, zateplení, fasády, údržba 
zahrad. Nebojte se zeptat na  cokoli. Cena 
dohodou, DKnL a okolí. Tel.: 604 251 542.

DROGERIE FRANTIŠEK KOČÍ
přijme

prodavačku, prodavače
pro sortiment
BARVY – LAKY

Tel.: 499 622 277

MěSTo DVůR KRÁLoVÉ NAD LAbeM NAbízí:
– pronájem nebytového prostoru 

č. 1 v  č. p.  40 na  náměstí T. G. Masaryka 
ve  Dvoře Králové nad Labem, výměra  
47,72 m2 v 2. nadzemním podlaží objektu. 
Minimální cena činí 400 Kč/m2/rok.

Detailní informace najdete na fyzické i elektronické úřední desce. 
Můžete se také přijít zeptat osobně na odbor RIM, budova č. p. 35 na náměstí TGM.

– k  prodeji pronajatý nebytový prostor 
v centru 

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

Žádosti lze podat do  pátku 21.02.2014 
do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ. 

– k  prodeji tyto volné byty formou 
obálkové metody:

–  byt č. 22 v  č. p.  1984, 
ul. Roháčova, Dvůr Králové nad 
Labem, o  velikosti 2+1, celková plocha  
65,70 m2, za  nabídkovou cenu 874.989 Kč, 
zveřejnění č. 137/2013. 
Nabídky na  výši kupní ceny  lze podat 
do  pondělí 06.01.2014 do  17:00 hod. 
na podatelnu MěÚ.
–  byt č. 22 v  č. p.  824, ul. 
bezručova, Dvůr Králové nad Labem, 
o  velikosti 2+1, celková plocha  
52,30 m2, za  nabídkovou cenu 587.130 Kč, 
zveřejnění č. 150/2013. 
Nabídky na  výši kupní ceny lze podat 
do  pátku 24.01.2014 do  13:30 hod. 
na podatelnu MěÚ. 

– k  pronájmu tyto volné  byty  formou 
obálkové metody:
– byt č. 132 v č. p. 400 ul. Švehlova, Dvůr 
Králové nad Labem, o velikosti 1+1, celková 
plocha 84,80 m2, minimální nájemné 
4.444 Kč/měsíc, zveřejnění č. 138/2013, 
žádosti lze podat do  pondělí 31.01.2014  
do 13:30 hod. na podatelnu MěÚ; 
– byt č. 44 v  č. p.  2904 v  ul. eduarda 
zbroje, nájemné 2.243 Kč/měsíc, 1+0, 
přihlášky je možné podat do 10.01.2014;
– byt č. 2 v  č. p.  587 v  ul. Vrchlického, 
nájemné 2.778 Kč/měsíc, 1+1, přihlášky je 
možné podat do 10.01.2014;
– byt č. 122 v  č. p.  400 v  ul. Švehlova, 
nájemné 5.075 Kč/měsíc, 2+1, přihlášky je 
možné podat do 31.01.2014;
– byt č. 22 v  č. p.  2901 v  ul. eduarda 
zbroje, nájemné 2.634 Kč/měsíc, 1+1, 
přihlášky je možné podat do 31.01.2014;
- byt č. 24 v  č. p.  950 v  ul. boženy 
Němcové, nájemné 2.380 Kč/měsíc, 1+1, 
přihlášky je možné podat do 31.01.2014.
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TRIGA  REALITY  realitní  kancelář
nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej bytu 3+kk, OV, Dvůr Král. n. 
L.-Lipnice, výborný stav, 73 m2, 2.p. 
Po rekonstrukci, zděný, částečně 
s vybavením, spol. zahrada.    
DK3192S. CENA: 950.000 Kč

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

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

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

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

Prodej útulného zděného bytu 
1+1 ve Dvoře Králové n.L,  OV, 38 
m2, centrum, 2 NP, výborný stav, 
nová koupelna, okna, ihned volné!
DK3032S CENA: 499.000 Kč

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

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

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

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

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

Prodej zděného RD 2+1 v Ch. 
Hradišti, zahrada 1585 m2, ga-
ráž, menší stodola, k vnitřní 
rekonstrukci, cena k jednání. 
TU3129S. CENA: 790.000 Kč 
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NoVí obČÁNCI 
MěSTA
V listopadu 2013 se narodilo 
v našem městě 7 občánků - 
3 chlapci a 4 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTí
V měsíci listopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 20 lidí, z toho bylo 14 dvorských občanů, 
9 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Členové komise pro občanské záležitosti 
navštívili při životních jubileích v  listopadu 
23 občanů s  gratulací a  kytičkou. Ve  stejném 
období oslavily 4 manželské páry stříbrnou 
svatbu, 2 páry zlatou svatbu a  2 páry 
diamantovou svatbu. Na  Staré radnici bylo 
slavnostně přivítáno 19 novorozených občánků 
našeho města.

Bc. Lenka Kumprechtová, předsedkyně KPOZ

SňATKY
V měsíci listopadu uzavřeli ve Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Jindřich Jiruška a Lucie Maternová  – 02.11.2013
Martin Urban a Grażyna Mynářová  – 09.11.2013
Oldřich Šaroun a Zuzana Vrablíková  – 16.11.2013
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Vyplněné soutěžní kupóny odevzdávejte 
do  speciálního boxu v  městském informačním 
centru (MIC) na náměstí TGM. 
Losování výherce drobné ceny proběhne v MIC  
dne 20. ledna 2014.

Ing. Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka

VÁNoČNí SouTěŽNí oTÁzKA:
Ve  čtvrtek 19. prosince 2013 byla slavnostně 
otevřena stálá expozice vánočních ozdob 
v  městském muzeu Dvůr Králové nad Labem. 
Jedná se o  jedinou stálou expozici vánočních 
ozdob v  České republice. Kromě historických 
unikátů z  30. let jsou součástí sbírky také 3 
vánoční figurky z  kolekce, která vyhrála zlatou 
medaili na  mezinárodní výstavě EXPO 1958 
v Bruselu. o jaké 3 figurky se jedná? 
Pozor, foto nalevo je pouze ilustrační!
Je zřejmé, že pro odpověď si budete muset zajít 
do  nově zřekonstruovaného muzea. Věříme, že 
toho nebudete litovat, neboť expozice je velmi 
vydařená a nadchne každého návštěvníka, který 
se těší na každoroční otevírání krabic s vánočními 
ozdobami. 

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

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO / NE

Jm é no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pří j m ení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

JubILeA A VíTÁNí obČÁNKů

KTeRÉ ze 3 VÁNoČNíCh ozDob V MěSTSKÉM Muzeu PATŘILY Do KoLeKCe, KTeRÁ 
VYhRÁLA zLATou MeDAILI NA MezINÁRoDNí VýSTAVě exPo 1958 V bRuSeLu?

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

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

PoDěKoVÁNí
Chtěla bych velmi poděkovat lékařce, lékařům 
a sestřičkám z urologického oddělení nemocnice 
ve  Dvoře Králové nad Labem za  skvělou péči 
a  přístup při mé hospitalizaci. Obzvlášť bych 
chtěla poděkovat p.  primáři Matoušovi za  jeho 
empatii k  člověku, skvělé operační výkony 
a lidské jednání. Ještě jednou Vám všem děkuji - 
nebýt vás, nevím, jak by vše dopadlo. 

Lenka Fedáková Váňová, Kopidlno

Dne 23.11.2013 se konala v restauraci U Hlaváčků 
slavnostní schůze k touto výročí. Řídil ji Vladimír 
Janeček, předseda klubu. JUDr.  Václav Hájek 
seznámil členy s  historií klubu prostřednictvím 
naší kroniky.
K  tomuto výročí vydal klub pamětní list, který 
zhotovil a  vytiskl Bedřich Sikmund, člen klubu. 
Stejně jako každým rokem jsme vydali také 
kalendářík. Klub vydává také svůj zpravodaj, 
a  to podle potřeby. Odebíráme časopis Filatelie 
a specializovanou příručku pro české známky. 

V  kronice našeho klubu pan Horák uvádí, že 
sběratelé poštovních známek ve  Dvoře Králové 
byli již před 1. světovou válkou. Sběratelé zažádali 
Zemskou politickou správu v  Praze o  založení 
filatelistického klubu ve  Dvoře Králové nad 
Labem 20. října 1923. Ustavující schůze se konala 
1. prosince 1923, kdy byli také zvoleni první 
funkcionáři. Jedná se o  oficiální datum založení 
Klubu českých filatelistů ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Schůzky se konaly v místních hostincích.
V  roce 1940 byla ve  Dvoře Králové uspořádána 
první výstava poštovních známek na  oslavu 
100 let jubilea poštovní známky. V  roce 
1986 se uskutečnila největší akce v  dějinách 
královédvorského klubu „Krajská výstava 

90. výročí založení 
filatelistického klubu 
ve Dvoře Králové

I  v  předvánočním shonu si 
někteří z  vás udělali chvilku 
a  zodpověděli jednoduchou 
otázku minulého kola soutěže: 
kamenný úl s  klasy navrchu 
je součástí fasády secesní 
budovy původně Městské spořitelny (dnes 
Česká spořitelna) na náměstí TGM a představuje 
symbol dobrého hospodáře. Připomínáme, 
že stavba této budovy probíhala v  letech  
1909–1910, ovšem současná podoba je z  roku 
1930.

Vylosovanou výherkyní se stala Jana Rejlová. 
Gratulujeme.

poštovních známek Dvůr Králové nad Labem 
1966“. U této příležitosti bylo vydáno razítko, šest 
dopisnic s přítisky od prof. Liparského, pamětní 
list, obálky a  TIBA Verdek natiskla utěrky ve  3 
barvách. 
V  roce 2000 byla naším klubem v  Městském 
muzeu upořádaná výstava ke 160. výročí vydání 
první známky světa a  ke  150 letům od  prvního 
používání poštovních známek na našem území. 
Poslední významnou činností našeho klubu byla 
výstava „Poštovní historie a staré pohledy Dvora 
Králové a okolí“ ve výstavní síni Staré radnice.
V současné době má náš klub 40 členů. Uvítáme 
další zájemce o  členství, kteří za  námi mohou 
přijít každý čtvrtek do restaurace U Hlaváčků, a to 
od 17:30 hod.

Vladimír Janeček
předseda klubu
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Dětský karneval  
nejen pro školáky

Čertovsky vydařená akademie
v sále hankova domu

Zajímavou předvánoční akci naplánovaly dvě 
maminky našich žáků na  páteční odpoledne 
13. prosince.  Do  Lázní pod Zvičinou pozvaly 
všechny děti s jejich rodiči a sourozenci, aby se 
vzájemně lépe poznali a pobavili se. 
Počáteční nesmělé poznávání pomohlo 
usnadnit společné zpívání s kytarou. Hned poté 
na nás na všechny čekala stezka odvahy. Do tmy 
v  okolí hotelu jsme vyrazili vybaveni malými 
lucerničkami. V  několika skupinkách rodičů 
a  dětí jsme prošli 10 stanovišť se zajímavými 
otázkami s vánoční tématikou. 
Po dobrodružné vycházce program pokračoval 
již uvnitř hotelu. Pro děti byly připraveny 
vánoční dílny. Rodiče si povídali většinou 
o  přípravách na  nadcházející Vánoce a  dalších 
plánech celé třídy. Protože se všem odpoledne 
velice líbilo, domluvilo se hned pokračování. Už 
teď se všichni těšíme na letní táborák a opékání 
buřtů, nejspíše zase v  příjemném prostředí 
Lázní pod Zvičinou.

Mgr. Miroslava Kubicová
 třídní učitelka

Němčináři ze zŠ Schulzovy sady v adventních Drážďanech

Zábavu plnou zpěvu, tance, soutěží a  her si 
užilo v  sobotu 23. listopadu na  130 dětí se 
svými rodiči během veselého karnevalového 
reje. Karneval pro děti z celého města připravily 
vychovatelky školní družiny ZŠ Schulzovy sady. 
O  vynikající atmosféru se svým programem 
postarala agentura VOSA z  Trutnova. Pro 
občerstvení šikovné maminky napekly 
ochutnávku toho nejlepšího domácího cukroví. 
Do tanečního víru nápaditých kostýmů a masek 
se v  průběhu odpoledne nakonec spontánně 
zapojili všichni hosté. Poděkování patří SŠIS, 
která poskytla této akci výborné zázemí ve své 
aule, a společnosti Carla za sladké odměny pro 
účastníky. 

Mgr. Ivan Jugl 
 ředitel školy

Hankův dům zaplnily 3. prosince na čtyři stovky 
žáků ZŠ Schulzovy sady, aby odehrály týdny 
připravovanou školní akademii. 
Ranní zkouška předcházela veřejné generálce 
před nejkritičtějším publikem – neúčinkujícími 
spolužáky. Jejich potlesk byl tím pravým 
povzbuzením před dalšími představeními. 
Odpoledne a večer trubač zahájil dvouhodinový 
pestrý kolotoč tanečních a  pěveckých 
vystoupení, scének i  gymnastických cvičení. 
Programem diváky vtipně provázela trojice 
malých čertů. Nechyběl ani „pekelný taneček“ 
v  podání pracovnic školy. Skvělé publikum 
odměňovalo mohutným potleskem jednotlivé 
výkony a nešetřilo jím ani po závěrečné vánoční 
písni. Když poslední představení o  půl deváté 
skončilo, rozcházeli se všichni účinkující pořádně 
unaveni, ale se šťastným pocitem po  prožitém 
úspěchu. 
Poděkování patří všem přičinlivým rodičům 
a  přátelům za  pomoc a  podporu, dále 
pracovníkům Hankova domu za  poskytnuté 
zázemí a  trpělivou spolupráci, firmě Sound 
Service za technické zajištění produkce. 

Mgr. Ivan Jugl
ředitel školy

V pátek 13. prosince 2013 vyrazilo 26 němčinářů 
ze Základní školy Schulzovy sady na  exkurzi 
do saského města Drážďany.  
Po  čtyřhodinové cestě autobusem nám byla 
odměnou krásná vánoční výzdoba i  sluníčko. 
S  průvodkyní jsme si prohlédli historické 
centrum, Zwinger se zvonkohrou, vyšplhali 
jsme do kupole Frauenkirche a užívali si výhledu 

i  báječného počasí. Na  několika adventních 
trzích jsme se pokoušeli konverzovat v němčině, 
ochutnávali místní speciality: ovoce v čokoládě, 
švestkové panáčky, klobásy a hlavně štoly. 
Zjistili jsme, že znalost jazyka není zbytečná 
a těšíme se na další podobné akce.

Mgr. Lenka Plecháčová

Vánoční setkání rodičů a  
žáků 3. b ze zŠ Podharť

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem nabídlo 
základním školám ve městě a okolí programy,  jež 
mohou žákům nejvyšších ročníků rozšířit obzory, 
zpestřit výuku a  poskytnout jim také příležitost 
nasát osobitou atmosféru naší malebné školní 
budovy.
Ve  dnech 18.–19. prosince 2013 této nabídky 
využily dvě osmé a čtyři deváté třídy. Po přivítání 
v  aule, seznámení se sportovními akcemi 
a prohlídce školy záleželo na předem projeveném 
přání jednotlivých skupin dle zvoleného oboru. 
Kdo si zvolil přírodovědný blok, postupně si 
prošel tři stanoviště. V  biologii byla připravena 
soutěž na  téma rozmanitosti živočichů. 
„Poznávačka“ byla spojena s mnoha zajímavostmi, 
na něž při běžné výuce nedojde. Chemická část 
byla pojata jako adventní, vánoční a silvestrovské 
chemické zastavení – žáci vytvořili sněžící Sněžku 
i gelovou svíčku bez knotu, jako nezletilí správně 
odmítli pozvání na  modro-zeleno-červené 
víno, zato ho však přijali do  chemického baru, 
kde si namíchali pěkně ostrý nealkoholický 
drink. Po  rozbalení dárku – receptu na  šumivé 
bomby do koupele  – jsme naše setkání skončili 
u zahradního bengálského ohně, který připravili 
studenti 2. A. Fyzikální blok byl zaměřen 
na  vedení elektrického proudu v  látkách 
plynného skupenství. Žáci si připomněli, jak 
v přírodě vzniká blesk, a mohli si jej ve zmenšené 
podobě i  vytvořit. Zhlédli několik experimentů 
elektrických výbojů v  nízkotlakých trubicích, 
poznali, jak svítí vzduch a  jak vzácné plyny a že 
je možné velmi snadno hýbat s elektrony. A nad 
tím vším se klenula polární záře, i když tentokrát 
pouze na stěně. 
Neotřelý pohled na  minulost poskytl blok 
o  tajemství kódů a  šifer, propojující historii, 
lingvistiku i matematiku s dobrodružstvím, osudy 
zajímavých osobností a  praktickými pokusy.  
Leckoho překvapilo, že schopnosti jedince 
luštícího nesrozumitelný text v  tiché pracovně 

někdy dokázaly změnit dějiny světa. 
Zájemci o cizí jazyky si přáli získat další motivaci 
a  užitečné informace pro plánovaný zájezd 
do  Anglie. Show s  názvem "Cesta do  Londýna" 
byla zaměřena na  jazykové a  zeměpisné úkoly 
v  angličtině, němčině, francouzštině a  lehce 
i  v  ruštině, jak to odpovídá kosmopolitnímu 
velkoměstu. Žáci dostali své cestovní pasy 
a procházeli různá stanoviště s úkoly. „Projeli“ tak 
Německem, Francií a Anglií, až se nakonec dostali 
do Londýna. Kdo i tam obstál, jistě je na skutečný 
zájezd výborně připraven!
Vedle cyklu přírodovědných exkurzí pro naše 
partnerské základní školy jde o  další akci, v  níž 
mohou z gymnaziálních možností na chvíli těžit 
i ostatní žáci. Novou příležitost mají na odpoledni 
otevřených dveří dne 15. 1. 2014. 

kolektiv učitelů Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

AKCe gYMNÁzIA PRo ŽÁKY zÁKLADNíCh ŠKoL

Krásné počasí provázelo 26 němčinářů ze ZŠ Schulzovy sady při adventní návštěvě Drážďan
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Faru rozezpívaly děti a mládež

S  novým kalendářním rokem začínají také 
zápisy prvňáčků do základních škol. Potřebuje 
vaše dítě specifické vzdělávací postupy?
Základní škola speciální a  praktická škola 
Diakonie ČCE Vrchlabí si vás i vaše děti dovoluje 
pozvat k  zápisu do  1. ročníku, který se bude 
konat v  úterý 21. 1. 2014 od  12:00 do  17:00 
hod. na  odloučeném pracovišti ve  Dvoře 
Králové nad Labem. Zde vám ukážeme 
prostory a vybavení naší školy, seznámíme vás 
s možnostmi výuky, s naším pohledem na děti 
a jejich vývoj. Rádi odpovíme na vaše případné 
dotazy.
Nabízíme individuální přístup, nižší počet 
žáků ve třídě, otevřenou komunikaci, bohatou 
nabídku školních aktivit. Rodiče, kteří zvažují 
zařazení dítěte do  našeho typu školy, mohou 
předběžně kontaktovat ředitelku školy 
Mgr. Magdu Kumprechtovou, tel.: 739 379 290. 
Těšíme se na vás i vaše děti.

zápis do 1. třídy základní školy 
speciální a praktické školy Diakonie 
ČCe Vrchlabí

Mikulášská besídka základní školy 
a Praktické školy ve Dvoře Králové

SKAuTSKÉ STŘeDISKo hLÁSí

V  pátek 6. prosince pořádala královédvorská 
základní škola a praktická škola pro děti, rodiče 
a přátelé školy mikulášskou besídku s diskotékou. 
Ta proběhla v  příjemném prostředí restaurace 
„U  Hlaváčků“, kde k  poslechu a  k  tanci hrál DJ 
Brácha.
Když se v  sále zaplněném do  posledního 
místečka začínala rozeznívat hudba, velké 
i  menší děti se s  radostí vrhly na  taneční 
parket. Také rodiče a  pedagogové se nenechali 
zahanbit, a  tak nebyla nouze o  osobité taneční 
kreace. Diskotékový rej se nám pomalu začal 
měnit do skupinové formy, kterou představoval 
vlnící se vláček se supícími tatínky, maminkami 
a  nadšenými dětmi. Ostatní dospělí a  děti se 
zatím občerstvovali dobrým pitím a  posilňovali 
něčím chutným na  zub. Všichni jsme přitom 
netrpělivě očekávali příchod Mikuláše s  čerty 
a anděly.
Mikuláš s  čerty, anděly a  samozřejmě s  plným 
košem dobrot dorazil. Všechny děti byly hodné 
a  vzorné. Zazněly krátké básničky a  některé 
ratolesti dokonce odměnily „hlavní postavu 
dne“ polibkem. Když už měl Mikuláš svůj koš 
na  dárky prázdný a  nezbylo ani jedno z  dětí, 
které by neobdaroval, nastal čas, aby se rozloučil.
Ale naše mikulášské odpoledne ještě 
neskončilo. Některé děti se pustily do pojídání 
dobrot a  dospělí se dělili o  vzájemné zážitky. 
Všem zúčastněným zpestřovala konec 
slavnostního odpoledne diskotéka. Ještě 
malá večeře, pár posledních fotek, rozloučení 
a návrat domů zasněženými ulicemi.
Na  závěr musím pochválit všechny statečné 
děti, které se nebály čertů ani hlučného 
prostředí. Poděkování patří všem, kteří se 
na plánování a organizaci akce podíleli.

Kateřina Súkupová
 členka školské rady

Melodiemi populárních hitů z  muzikálů, 
temperamentním čardášem i  tklivými romskými 
písněmi oživili pravidelní návštěvníci Střelky 
společný Mikulášský večer. Program, včetně 
moderace, zorganizovali místní teenageři pro více 
než 70 posluchačů. 
Postupně se představilo několik hudebních 
skupin, které pravidelně nacvičovaly 2 měsíce 
a musely navíc projít konkurzem. 
Talentovaný bubeník doprovázející prakticky 
všechny vítězné skupiny se svěřuje: „Doma 
jsem trénoval, kde se dalo, už od  malička 
mě bicí lákalo. Ale teprve teď, co se na  faře 
objevila nová bicí souprava, jsem se na  ně 
pořádně naučil hrát.“ A skromně dodává: „Můj 
výkon oceňují kluci z  kapely, vedoucí klubu 
i moje rodina“. Uznání sklidil i hlavní klavírista. 

V  sobotu 22. prosince 2013 
ve 14:00 hod.  královedvorští 
skauti převzali na  vlakovém 
nádraží Betlémské světlo, 
které bylo k  dispozici pro 
nejširší veřejnost nejprve  
na náměstí TGM.
V  sobotu 14. prosince  
proběhla  ve  skautských 
klubovnách vánoční dílna. Děti si vyrobily 
drobné předměty s  vánoční tématikou – 
papírové skládané hvězdy, sněhovou vločku 
z polystyrenových kuliček, visačku s jmenovkou 
na dárek a ozdobily si i vánočně jablko. 
Skauti před Vánocemi i  nezapomněli  ani  
na zvířata, kterým ozdobili v lese stromek,  pod 
který jim nadělili žaludy, kaštany a další dobroty. 

Ing.  Martin Stránský

Čertovské dovádění s rozsvícením vánočního stromu
Na  první adventní neděli  a  zároveň první 
prosincový den připravil DDM Jednička 
ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem 
zábavnou akci pro malé i velké. 
Nejprve jsme se všichni sešli v aule SŠIS, kde v 15:00 
hod. vypukla čertovská nadílka. Skoro dvě stě dětí 
všeho věku „řádilo“ na  čertovské diskotéce, kde 
jim skvěle hrál a drobné dárky naděloval DJ Fugas. 
Poznávaly se písničky, tancovalo se  a dovádělo. 
Všichni se mohli zapojit do  andělského vláčku 
a ti nejodvážnější tancovali s čerty Gangam style. 
V  soutěžích si děti mohly vyhrát pěkné ceny 
a  sladké odměny. Nakonec samozřejmě dorazil 
i samotný Mikuláš se svým doprovodem. Dětem 
přinesl balíčky s čokoládou i ovocem, vyslechl si 
jejich slib nebo básničku a pozorně sledoval, jestli 
čert nikoho nestrká do pytle. Každý dostal nadílku 
a pak už mohl vyrazit na čertovskou stezku, která 
vedla po nábřeží k náměstí V. Hanky a dále pěší 
zónou až na  náměstí TGM. Po  cestě děti plnily 
u čertů úkoly a prokazovaly nejen svou šikovnost, 
ale také odvahu. 
Pak už jsme se všichni sešli na  náměstí 
TGM, kde stál krásný vánoční strom 
připravený k  rozsvícení. Nejprve zazpívaly 
děti z  pěveckého kroužku ze ZŠ Schulzovy 
sady. Poté paní starostka Mgr.  Edita Vaňková 
pronesla z  balkonu městského úřadu popřála 
všem hezké Vánoce, vše dobré do nového roku 
a  slavnostně rozsvítila vánoční strom. Radost 
dětem i  dospělým udělal jistě i  nádherný 
ohňostroj, který připravila a  odpálila firma 
Sound service Oldy Skalického. 
Veliké poděkování patří nejen městu Dvůr 
Králové nad Labem za  záštitu nad celou akcí, 

ale také paní Zuzaně Čermákové a MKZ Hankův 
dům za  spolupráci. Mikuláš, andělé a  čerti 
můžou zase celý rok odpočívat a sledovat, jak 
to s těmi sliby dětí, že budou hodné, vlastně je. 

Mgr.  Iveta Hanušová
ředitelka DDM Jednička

Královédvorský komorní sbor a  Komorní 
orchestr Collegium Camerale Trutnov vás 
zvou na  Tříkrálový koncert, který se bude 
konat v  neděli 5. ledna 2014 v  17:00 hod. 
v  evangelickém kostele (vedle gymnázia). 
Mimo jiné budou uvedeny skladby: Concerto 
grosso Francesca Manfredini, Messe de minuit 
pour Noel Marc-Antoin Charpentiera, 2 motetta 
F. X. Brixiho. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na Tříkrálový koncert

V  neuvěřitelně krátké době se naučil hrát 
na svůj oblíbený nástroj. 
Všichni hudebníci si zakusili, jaké to je mít cíl, 
ke kterému směřují, a jak podnikat kroky k jeho 
splnění. Nadání a  talenty nejsou vše, mladí 
lidé museli trénovat, prokousat se potížemi 
při nácviku, učili se vzájemné kooperaci 
a  v  neposlední řadě umění nechat zazářit při 
sólu i druhého spoluhráče. 
Klub Střelka mimo jiné nabízí prostor pro 
realizaci vlastních aktivit, vede klienty 
k  zodpovědnosti, navazování kvalitnějších 
mezilidských vztahů a  umění poradit si 
s překážkami.   

Mgr.  Kateřina Litošová
za  farní charitu
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Sokol na konci roku Vánoční pozdrav z Dětské 
ozdravovny Království

SeLF DeFeNCe TeAM MPDK - ÚČAST NA TuRNAJI KuMITe  

Ani na  konci roku sokolové nepolevili ve  svých 
aktivitách – věnovali se výkonnostnímu sportu 
i sportu pro všechny.
Sportovní gymnastky absolvovaly dva postupové 
závody v soutěži TeamGym. V Praze na oblastním 
přeboru se všechna tři naše družstva umístila 
na stříbrných příčkách, a vybojovala si tak postup 
na  přebor České obce sokolské. Sportovní 
gymnasté se zúčastnili Vánočního závodu 
v gymnastice a získali sedm medailí. Josef Drtina 
vybojoval bronzovou medaili na MČR ve skocích 
na  trampolíně. Florbalisté pokračovali ve  svých 
podzimních soutěžích. Nohejbalisté uspořádali 
turnaj v nohejbalu.
Cvičitelé žactva připravili již podruhé velkou akci 
pro děti, které reprezentují Sokol. Děti čekala 

velká hra ve  městě s  názvem Kamenná stezka, 
hra v  tělocvičně a  velký raut. Zlatým hřebem 
byla diskotéka a spaní v sokolovně. Této akce se 
zúčastnilo 60 reprezentantů.
Začátkem prosince navštívili oddíly rodičů 
s  dětmi, předškoláků, žactva, gymnastiky 
a  atletiky Mikuláš, čert a  anděl. Mikulášskou 
absolvovalo celkem 130 dětí. Před Vánocemi byl 
pro děti připraven tradiční Vánoční karneval, 
kterého se zúčastnila stovka dětí. Oddíly 
přípravky sportovní gymnastiky a žáků připravily 
vystoupení pro rodiče, aby se pochlubily 
s výsledky své práce.
Sokol přeje všem svým členům a  příznivcům 
úspěšný start do nového roku.

Mgr. Pavlína Špatenková

Pro všechny děti na světě jsou Vánoce tajemným 
a  očekávaným svátkem. I  „naše“ děti, umístěné 
na okamžité pomoci, jsou nedočkavé, natěšené 
a stále se poptávají, jestli je Ježíšek u nás najde. 
Stává se, že až u nás některé děti poznají skutečné 
Vánoce s  bramborovým salátem, řízkem, 
cukrovím a hlavně s dárky, protože k nim domů 
Ježíšek nechodí. Proto je důležitá i  podpora 
od  našich přátel. Letošní Vánoce u  nás strávilo 
16 dětí. Jen 3 děti měly štěstí a alespoň na Štědrý 
den byly v  rodině. Dárečky na  ně počkaly pod 
stromečkem u nás.
Letošními Ježíšky se stali i  sl.  M. Tomešová, její 
maminka M. Tomešová a  pan J. Šarf. Nezištně 
zorganizovali charitativní ples, jehož výtěžek 
směřoval na  vánoční dárky „našim“ dětem. 
Také dva charismatičtí bratři „Ońa“ a  Marek, 
a jeho milá přítelkyně Karolína, vykouzlili dětem 
neopakovatelný zážitek – přípravu a ochutnávku 
„pravých“ hamburgerů. 
 Je krásné, že i mladí lidé mají touhu vytvořit něco 
skutečného pro děti, které jsou třeba jen o  pár 
let mladší než oni sami. Je vzácné, že v  dnešní 
uspěchané době, která je neosobní a  strohá, 
někdy až necitelná, se najdou lidé s  touhou 
pomoci potřebným dětem.
Další úžasnou ženou je Dimitra. Opakovaně 
pro nás pořádá charitativní orientální večer. 
Jsme velmi vděční jí i  tanečnicím, které přijely 
často z  dalekých míst ve  sněhové kalamitě 
a  zatančily nádherně, třpytivě a  smyslně.  
Takový zážitek, který pohladí a  potěší, bychom 
chtěli zprostředkovat i  široké veřejnosti – příští 
rok v  Hankově domě. Přijďte, budete vítáni 
a odměněni orientálním tancem.
Ježíškem se pro naše děti staly i skvělé ženy, které 
pletením krásných čepiček pro naše princezny 
připravily spousty radosti. Dík patří i spřáteleným 
firmám, které opět nezapomněly. 
Vážení přátelé, do nového roku 2014 vám všem 
přejeme pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.
Ze srdce děkujeme všem, kdo se letos rozhodl 
být Ježíškem pro „naše“ děti.

kolektiv z Dětské ozdravovny Království

V  neděli 8. prosince se v  Plzni konal otevřený 
turnaj v  kumite, který je vyjimečný tím, že se 
setkávají zástupci z  různých bojových stylů –
kickbox, teakwondo, karate, sebeobrana. 
Východočeský kraj byl zastoupen jediným 
oddílem, a to oddílem Škorpionů ze Self defence 
teamu MPDK – Dvůr Králové nad Labem, který 
rozhodně neudělal ostudu.
Tento zimní turnaj byl o  poznání tvrdší, než 
předešlé - to zjistilo několik borců z  našeho, 
ale i  ostatních týmů. Náš Vojta Moravec ukázal 
srdce bojovníka a  právem sklidil náš obrovský 
obdiv, ale i  obdiv ostatních přítomných, kdy 
po předešlém souboji (kde dostal mnoho tvrdých 
zásahů a byl otřesen) přesto nastoupil do dalšího 
zápasu a  všem předvedl nádherný souboj, 
ve  kterém soupeři podlehl až v  prodloužení 
o  jediný úder. Zdeněk Krejčí se po  několika 
nádherných zápasech probojoval na  stupně 
vítězů (3. místo) a ukázal, že má velmi tvrdé údery 
a kopy. Zaskočil mnohem zkušenější kluky, kteří 
museli být ošetřeni nebo zápas vzdali. Za zmínku 
stojí i  výkon našeho nejmladšího člena Self 
defence teamu MPDK – Vojty Kořínka, který se 
účastnil svého prvního turnaje a v zápasech, kde 
nechyběla rychlost i  nasazení, vybojoval krásné 
čtvrté místo.
Rád bych tímto pochválil celý tým Škorpionů 
za  jejich nasazení i  výsledky a  poděkoval jim. 

Do  nového roku 2014 přeji celému oddílu, 
instruktorům a  všem našim příznivcům hodně 
štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Petr Karban

Jako učitelky mateřské školy denně pracujeme 
s  nejmenšími dětmi. Připravujeme pro ně 
množství zajímavých her, zábavných činností 
a různorodých aktivit. Ne všechny děti však mají 
možnost si období dětství naplno užít. Nebyla 
jim dána pro nás ostatní tak samozřejmá věc, 
jakou je dobré zdraví.
Na  jaře tohoto roku se na  nás obrátila jedna 
maminka s  prosbou o  sbírání PET víček pro 
nemocného chlapce Nikolase. Okamžitě jsme 
souhlasily a  poprosily o  pomoc při sběru také 
děti a rodiče docházející do naší mateřské školy. 
Při jejich oslovení jsme netušily, jak aktivně se 
všichni zapojí. Do dnešní doby se nám společně 
podařilo nasbírat několik pytlů víček, které 
postupně posíláme nemocnému Nikolasovi. 
Tímto velice děkujeme všem rodičům a  dětem, 
kteří se společně s  námi aktivně snaží o  tak 
důležitou věc, jakou je pomoc druhému.

Miluše Lišková
MŠ E. Krásnohorské 

I malá pomoc může být velká…

Nejmenší z úspěšných členů Self defence teamu MPDK 
  Foto: Jindřich Hauke

Královédvorské gymnastky postupily do přeboru České obce sokolské  Foto: P. Holubec
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Vánoční trhy v  Kuksu sice probíhají již o  dvou listopadových víkendech, ovšem 
vánoční náladu umí navodit dokonale. Letos byly tyto trhy vzhledem k  pokračujícím 
rekonstrukčním pracem umístěny do zahrady Hospitalu.
 Foto: K. Sekyrková

Na  křídlech vánoc se jmenuje výstava prací dětí ZUŠ R. A. Dvorského v  galerii  
O. Gutfreunda na náměstí TGM, která přibližuje dobu vánoc prostřednictvím hliněných 
andělů a papírových vitráží.   Foto: K. Sekyrková

Vánoční dílna v  muzeu patří již mezi tradiční akce muzea v  předvánočním čase. 
V přednáškovém sále bylo možné si nejen vyrobit vlastní vánoční dekoraci z papíru 
či těstovin, ale také si ozdobit vlastní skleněnou ozdobu.  Foto: K. Sekyrková

Žáci ZŠ Schulzovy sady z  budovy A  představili v  sále Hankova domu více než dvouho-
dinový program skládající se z  prezentace jednotlivých tříd pomocí nacvičených ob-
razů. Diváci tak shlédli hudební, taneční, divadelní, recitační i  gymnastický program.  
Více na str. 9.  Foto: K. Sekyrková

Vánoční trhy v  Hankově domě letos opět zaplnily celý sál. Prodejci nabízeli dárky 
i vánoční ozdoby a dekorace, na jeviští probíhal po celý den kulturní program pro malé 
i velké. Foto: K. Sekyrková

Stejně jako loni i letos proběhlo na náměstí TGM slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Součástí bylo vystoupení žáků pěveckého kroužku ze ZŠ Schulzovy sady, barevná 
projekce na budovu městského úřadu a ohňostroj. Více na str. 10. Foto: K. Sekyrková

Orangutaní matka Žaneta ze ZOO Dvůr Králové se stala před Vánoci hvězdou – úklid svého 
výběhu v pavilonu zvládla stejně dobře jako každá jiná hospodyňka. Jako vánoční dárek 
tak dostala nové nářadí. Zcela zaslouženě.
 Foto: archiv ZOO Dvůr Králové

Angeles Dance Group patří mezi nejúspěšnějí taneční skupiny v našem městě. Svým 
představením zvaným Kouzelná kniha ukázali divákům ještě před vánoci svoje nové 
taneční sestavy a kostýmy. Foto: P. Špatenková


