
Vážení a milí přátelé, 

naše populace velmi výrazně stárne 
a přibývá i rodin, které nejsou schopny 
se z nejrůznějších důvodů postarat o své 
zestárlé rodiče. Vzhledem k tomuto jevu 
se ukazuje stále větší oprávněnost a po-
třebnost Pečovatelské služby. Úroveň této 
služby podléhá procesu neustálého vývoje 
a přizpůsobuje se měnícím se požadavkům 
našich klientů. Co je však nejdůležitější, že 
umožňuje lidem v těžké sociální a zdravotní 
situaci zůstávat ve svém domácím prostředí 
a eliminuje nutnost odchodu do různých 
typů ústavních zařízení.

Pečovatelská služba je terénní sociální 
a ošetřovatelská služba určená nejenom 
seniorům, ale prakticky všem lidem bez 
rozdílu věku, kteří se ocitnou ve vážné zdra-
votní situaci, kdy nejsou schopni vlastními 
silami postarat se o sebe a svoji domácnost. 
V takovýchto případech má nezastupitelnou 
roli v naší společnosti. Přístup ke klientovi 
je individuální. Každý z nich má totiž jiné 
potřeby a požadavky, vychází z jiného so-
ciálního a kulturního zázemí, které je třeba 
respektovat. 

Zřizovatelem naší Pečovatelské služby je 
Město Dvůr Králové nad Labem, které v září 
letošního roku otevřelo nový moderní Dům 
s pečovatelskou službou v ulici Elišky Krás-
nohorské. V domě je vybudováno  čtyřicet 
bytů pro seniory a zázemí pro pečovatelky. 
Město tím přispělo k dalšímu zkvalitnění a 
zprofesionalizování služeb. 

Pečovatelská služba je schopna zajistit 
péči o klienta od ranní hygieny, podání jídla 
a léků, přes dovoz oběda, obstarání náku-
pu, péči o domácnost, praní prádla, různých 
pochůzek. Máme vlastní Středisko osobní 
hygieny, kam naším vlastním vozem sváží-
me klienty na koupání, případně pedikúru. 
Koupání je možné zajistit i v bytě klienta, 
pokud to umožňuje vybavení jeho domác-
nosti. Zajišťujeme i drobné ošetřovatelské 
úkony jako převazy či aplikace inzulínu. 
Jsme tu i pro rodiny, které se celoročně 
starají o zestárlého či bezmocného člena 
rodiny a chtějí odjet například na dovolenou 
či si jinak krátkodobě odpočinout od mnoh-
dy velmi náročné péče o své rodiče. 

Rádi bychom se věnovali našim klien-
tům i mimo tento rámec a podle možností 

pořádali různé společenské akce, a tím tak 
přispěli ke zkvalitnění a zpříjemnění jejich 
života. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem pečovatelkám i řidiči Pečovatelské 
služby, jejichž obětavosti si velice vážím a 
bez níž by poskytování těchto služeb nebylo 
myslitelné. Poděkování patří stejným dílem i 
paní Marii Matasové, která dlouhou řadu let 
stála v čele Pečovatelské služby ve Dvoře 
Králové nad Labem a v nedávné době ode-
šla do důchodu.

Bližší informace o poskytovaných 
službách můžete získat na adrese Domu 
s pečovatelskou službou, Elišky Krásno-
horské 2962, Dvůr Králové nad Labem 
nebo na telefoních číslech 499 329 251 a 
604 212 697.

Marcela Janečková, vedoucí Pečovatelské služby

Napadá vás, jak zlepšit 
život v obci ? 

Máte chuť zapojit se aktivně do 
komunitního plánování?

Přijďte vyjádřit svůj názor na poskytování 
sociálních služeb ve Vašem městě nebo 
obci  1. prosince na MěÚ.

Bližší informace o veřejném setkání:
tel.: 499318284, e-mail: pistorova@mudk.cz
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30. usnesení RM ze dne 21. 10. 

● Odbor všeobecné vnitřní správy

RM neschvaluje pořádání pravidelných 
trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem v roce 2004 panem 
Jiřím Němcem, v počtu 10-ti trhů za rok při 
zachování poplatku 26.000,- Kč za jeden 
trh, schvaluje pořádání trhů na náměstí T. 
G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem 
panem Václavem Chaloupkou, v počtu třech 
trhů při stanovení poplatku 35.000,- Kč za 
jeden trh s tím, že poslední z trhů se bude 
konat v květnu 2004 a ukládá vedoucímu 
odboru všeobecné vnitřní správy v tomto 
smyslu připravit smlouvu. 

RM vyjadřuje souhlas s návrhem Rám-
cové smlouvy o pronájmu prostor Han-
kova domu a zmocňuje starostu k jejímu 
podpisu. 

RM uděluje souhlas fi rmě CARLA, spol. 
s r.o. k použití městského znaku na titulní 
straně měsíčního periodika Královédvorské 
noviny. 

● Odbor Rozvoje a investic

RM schvaluje předložený návrh výběro-
vého řízení na zhotovitele akce: „Vyvložko-
vání stávající kanalizace 500/700 mm v ulici 
Legionářská ve Dvoře Králové n/L – II.část.“, 
schvaluje návrh na oslovení uchazečů na 
zhotovitele stavby: 1. WOMBAT, spol. s r.o., 
Ing. Jiří Mikolášek, Březinova 23, 621 00 
Brno (doručovací adresa: Šmahova 115, 
627 00 Brno – Slatina), 2. BMH, spol. s r.o., 
p. Jaroslav Vinkler, U panelárny 6, 770 00 
Olomouc, 3. Stavby silnic a železnici, a. s., 
Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové.

RM schvaluje předložený návrh poptáv-
kového řízení na dodavatele akce: „Dodáv-
ka a montáž autobusové zastávky v ulici 
Legionářská“.

RM schvaluje návrh na oslovení ucha-
zečů na dodavatele stavby: 1. Dopravní 
podnik města Hradce Králové, Pouchovská 
153, 500 03 Hradec Králové, 2. KAPLAN, 
spol. s r.o., stavební společnost, Ke Trati 
63, 500 03 Hradec Králové, 3. DOMIS, spol. 
s r.o., stavební společnost, Čs. armády 329, 
500 02 Hradec Králové, 4. JC DECEAX 
– městský mobiliář, Šaldova 12, 186 00 
Praha 8.

RM schvaluje veřejnou zakázku – vyzý-
vací řízení k předložení nabídky na zhoto-
vení (zhotovitele) projektové dokumentace 
k vydání územního rozhodnutí akce: „Do-
stavba sportovního areálu (část u krytého 
bazénu, šaten zimního stadionu a kuželní-
ku) ve Dvoře Králové nad Labem“ v předlo-
ženém znění, schvaluje obeslání uchazečů 
následovně: 1. Atelier Zídka, Plocek, Misík, 
architektonická kancelář, s.r.o., Jižní 870, 
Hradec Králové, 2. TRIO-PROJEKT, s. 
r.o., Rooseveltova 2855, Dvůr Králové n/L, 
3. Projektis, s. r.o., Legionářská 561, Dvůr 
Králové n/L, 4. TENET, spol. s r. o., archi-
tektonický atelier, Horská 64, Trutnov, 5. 
F-plan, spol. s. r. o., nám. Míru 460, 378 81 
Slavonice, 6. ATIP, a. s., U Parku 483, 541 
31 Trutnov, 7. h-projekt, spol. s r. o., Podol-
ská 5/90, 147 00 Praha 4. 

● Odbor majetkoprávní

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
na část p. p. č.787/13 o výměře 50m2 v k.ú. 
Dvůr Králové n. L. s panem Jiřím Jarolí-
mem, a to ke dni 31. 12. 2003.

RM schvaluje sepsání nájemní smlouvy 
na nebytový prostor č. 1 v čp. 511 v ul. Tylo-
va, DKn/L s panem Romanem Špeťuchem 
a panem Zdeňkem Hákem za cenu 1.000,- 
Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního infl ač-
ního růstu, a to na dobu určitou 2 roky.

RM odkládá rozhodnutí o záměru města 
pronajmout hřbitovní kapli ve Dvoře Králové 
nad Labem, ukládá vedoucí majetkoprávní-
ho odboru, ve spolupráci s ředitelem TSm, 
připravit nově podklady pro RM ve znění 
připomínek členů RM. 

RM schvaluje záměr města prodloužit 
smlouvu o nájmu ze dne 26. 09. 1996 na ne-
bytový prostor č. 5 v čp. 400 v ul. Švehlova, 
DKn/L (Městské lázně) s panem Milanem 
Bartošem a to na dobu určitou 2 let, tj. do 
16. 10. 2005.

RM schvaluje záměr sepsat nájemní 
smlouvu na objekt bez čp. na st.p.č. 4816 
a st.p.č. 483 o celkové výměře 280,35 m2 a 
p.p.č. 513 o výměře 1.095 m2 s Jiřím Dittri-
chem na dobu určitou do 31. 12. 2003.

RM schvaluje sepsání Dohody o ukonče-
ní nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 8 
v čp. 40 na nám. T. G. Masaryka, Dvůr Krá-
lové nad Labem s panem MUDr. Martinem 
Topoľským, a to ke dni 30. 11. 2003. 

RM revokuje své usnesení č. 680/RM78/
01 ze dne 12. 06. 2001, bere na vědomí in-
formaci o podání žaloby na dlužnou částku 
za paní Michaelu Hofmanovou a o výši 
soudního poplatku za podání této žaloby, 
doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí smluvní pokuty ve výši 498.233,- 
Kč pro její nevymahatelnost.

RM schvaluje sepsání nájemní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 42 v čp. 2955 v ul. 
Štefánikova ve DKn/L s manželi Ing. Dag-
mar a Ing. Milanem Krskovými a to na dobu 
určitou 20 let za cenu 16,42 Kč/m2/rok, 
doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 42 
v čp. 2955 v ul. Štefánikova, DKn/L, vč. 
spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a na stavební parcele s man-
želi Ing. Dagmar a Ing. Milanem Krskovými. 
K převodu vlastnického práva k bytové 
jednotce dojde po 20-ti letech od sepsání 
smlouvy.

RM schvaluje sepsání Dohody o ukon-
čení nájemní smlouvy na bytovou jednotku 
č. 33 v čp. 2955 v ul. Štefánikova, DKn/L 
s manželi Milanem a Miroslavou Malinový-
mi a to k 31. 10. 2003, schvaluje sepsání 
Dohody o oboustranném odstoupení od 
Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 33 v čp. 2955 v ul. 
Štefánikova, DKnL s manželi Milanem a 
Miroslavou Malinovými a to ke dni 31. 10. 
2003, ukládá vedoucí majetkoprávního od-
boru zveřejnit na úřední desce městského 
úřadu záměr města pronajmout a v budouc-
nu prodat bytovou jednotku č. 33 v čp. 2955 

v ul. Štefánikova, DKnL za cenu 1.003.183,- 
Kč. Při pronájmu a prodeji bude postupová-
no podle Pravidel pro pronájem a budoucí 
prodej nově postavených bytů z majetku 
Města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06. 
03. 2003, ukládá vedoucí majetkoprávního 
odboru přepracovat Pravidla pro pronájem 
a budoucí prodej nově postavených bytů 
z majetku Města Dvůr Králové nad Labem 
ve znění připomínek členů RM.

RM schvaluje záměr prodloužit nájemní 
smlouvu na byt č. 112 v čp. 1599 v ul. Kot-
kova, DKn/L s panem Jiřím Preusem a paní 
Ivanou Hamanovou a to na dobu neurčitou.

RM schvaluje sepsání Dohody o ukonče-
ní nájemní smlouvy na byt č. 22 v čp. 1042 
v ul. Raisova, DKn/L s manželi Milanem 
Jáklem a Evou Jáklovou, a to dohodou ke 
dni 31. 10. 2003. 

RM bere na vědomí informaci následují-
cích uvolněných bytech: byt č. 22 v čp. 1639 
Heydukova ul., DKn/L, byt č. 22 v čp. 1677 
nábř. Benešovo, DKn/L, byt č. 132 v čp. 400 
Švehlova ul., DKn/L. 

RM bere na vědomí informaci o přecho-
dech nájmu k následujícím bytům: byt č. 
131 v čp. 1968, Dr. Kramáře, DKn/L – nový 
nájemce pí Haukeová Pavla, byt č. 21 v čp. 
1979, Štefánikova, DKn/L – nový nájemce 
pí Bohutínská Vladimíra.

RM neschvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na byt č. 42 v čp. 2900 v ul. E. 
Zbroje, DKn/L s panem Romanem La-
hučkým, nevydává souhlas panu Romanu 
Lahučkému se sepsáním podnájemním 
smlouvy na byt č. 42 v čp. 2900 v ul. E. 
Zbroje, DKn/L s panem Petrem Dufkem, 
schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu 
č. 42 v čp. 2900 v ul. E. Zbroje, DKn/L po 
panu Romanu Lahučkém a to v případě, že 
byt nebude vyklizen a předán městu v řád-
ném termínu, tj. k 31. 10. 2003. 

RM neschvaluje přidělení služebního 
bytu č. 214 v čp. 1073, Heydukova, DKn/L 
slečně Šárce Dlabolové a to na dobu určitou 
1 rok, s účinností od 01. 11. 2003.

RM bere na vědomí sepsání následu-
jících dodatků k nájemním smlouvám na 
byty, na základě kterých se nájemce za-
vazuje začít v důsledku uhrazení nákladů 
vložených do úpravy bytu platit měsíční 
nájemné a zálohy na služby počínaje mě-
sícem srpnem 2003. Jedná se o tyto byty a 
nájemce: byt č. 121 v čp. 850 v ul. Kotkova 
– Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, manželé 
Petr a Zdena Vojtěchovi, byt č. 131 v čp. 
1599 v ul. Kotkova – Dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě, manželé Josef a Jana Tlustí.

RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 
1608/1, p.p.č. 1608/2, p.p.č. 1830/19, p.p.č. 
1831/12 a pozemků ve zjednodušené evi-
denci p.č. 1831/2 díl 2 a p.č. 1831/2 díl 3, 
vše v k.ú. Dvůr Králové n. L., od Ústavu 
územního rozvoje Brno, se sídlem v Brně, 
Jakubské nám. čp. 3 na základě souhlasné-
ho prohlášení, v předloženém znění. 

RM doporučuje zastupitelstvu města 
zamítnout žádost nových vlastníků domu 
čp. 1254 v ul. Roháčova, DKn/L, zastoupe-
ných paní Jarolímkovou Annou, o vyplacení 
příspěvku 15 % kupní ceny tj. 117.213,- Kč 

Výběr z jednání Rady města Dvůr Králové nad Labem

Kompletní informace naleznete na úřední desce městského úřadu a na  www.mudk.cz.
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předem a doporučuje postupovat dle plat-
ných pravidel.

RM neschvaluje přisloučení bytu č. 214 
v čp. 1073 k bytu č. 213 v čp. 1073 v ul. 
Heydukova a zamítá žádost pana Stanisla-
va Svobody. 

RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodej domu čp. 1639 se st.p.č. 
1880 a garáží se st.p.č. 4924 v ul. Heydu-
kova ve Dvoře Králové n/L za kupní cenu 
690.000,- Kč do ideálního spoluvlastnictví 
manželům Janě a Jaroslavu Teislerovým a 
manželům Veronice a Jiřímu Hrnečkovým 
a to odchylně od Pravidel pro privatizaci 
domovního fondu v majetku města s tím, že 
bude upřesněna úhrada kupní ceny.

RM odkládá materiál ohledně prodeje 
domu čp. 343 včetně st.p.č. 287 v ul. Dob-
rovského panu JUDr. Josefu Doležalovi 
s tím, že prodej se bude uskutečňovat od-
chylně od pravidel (nebude využita sleva 5 
% při koupi domu v termínu, nebude využito 
příspěvku na opravy domu 15 % KC), uklá-
dá vedoucí majetkoprávního odboru jednat 
s panem JUDr. Josefem Doležalem o kupní 
ceně nemovitosti dle znaleckého posudku 
a o prodeji včetně prodeje pozemku pod 
domem.

RM doporučuje zastupitelstvu měs-
ta neschválit prodej domu čp. 1937 vč. 
st.p.č. 2260 v ul. 5. května panu JUDr. 
Josefu Doležalovi za celkovou kupní cenu 
350.000,- Kč. 

RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodej domu čp. 1293 vč. st.p.č. 
1568 v ul. Spoj. národů panu JUDr. Jo-
sefu Doležalovi za celkovou kupní cenu 
615.350,40 Kč s tím, že prodej se bude 
uskutečňovat odchylně od pravidel (nebude 
využita sleva 5% při koupi domu v termínu, 
nebude využito příspěvku na opravy domu 
15% KC).

RM schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na byt přidělený jako byt v mimo-
řádně tíživé životní situaci č. 13 v domě 
čp. 1989, nábř. Benešovo s paní Peckovou 
Pavlínou, zamítá žádost o přidělení bytu 
v mimořádně tíživé životní situaci man-
želům Markétě a Miroslavovi Hégrovým, 
zamítá žádost o přidělení bytu v mimořádně 
tíživé životní situaci panu Milanu Benešovi, 
zamítá žádost o přidělení bytu v mimořádně 
tíživé životní situaci paní Pavlíně Karlové, 
zamítá žádost o přidělení bytu paní Ludmile 
Sýkorové, zamítá žádost o přidělení bytu 
v mimořádně tíživé životní situaci panu 
Josefu Kučerákovi, zamítá žádost o přidě-
lení bytu v mimořádně tíživé životní situaci 
panu Danielu Rochovi, odkládá rozhodnutí 
o žádosti o přidělení bytu v mimořádně tí-
živé životní situaci manž. Ivetě a Miroslavu 
Hermanovým do doby právní moci soudní-
ho rozhodnutí.

RM doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit žádost pana Flečka o vykoupení 
nemovitostí v ul. Vrchlického - domu čp. 587 
vč. st.p.č. 559, st.p.č. 558/3 a p.p.č. 939/1 
za cenu 3.175.010,- Kč. 

RM neschvaluje pronajmout p.p.č. 541/1 
v k.ú. DKn/L panu Jaromírovi Řeháčkovi, 
neschvaluje ukončení nájemní smlouvy 
na p.p.č. 541/1 v k.ú. DKn/L s paní Karlou 
Sikstovou.

● Odbor rozpočtu a fi nancí
RM schvaluje uzavření Smlouvy o po-

skytnutí a využití fi nančních prostředků z 
rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem 
s HZS Královéhradeckého kraje a pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy.

● Odbor správy majetku města
RM souhlasí s provedením nutných 

oprav nebytového prostoru č. 2 v čp. 40 na 
Náměstí T. G. M. ve Dvoře Králové n/L na 
náklady Města Dvůr Králové nad Labem ve 
znění připomínek členů RM. 

RM souhlasí s provozováním pejskař-
ského kroužku při psím útulku za podmínky, 
že veškeré náklady spojené s jeho činností 
budou hrazeny z prostředků kroužku nebo 
prostředků základní kynologické organi-
zace.

● Odbor školství, kultury a sociálních 
věcí

RM nesouhlasí se zvýšením kapacity 
Základní školy Strž o 13 žáků.

● Oddělení kanceláře starosty města
RM bere na vědomí nabídku o postoupe-

ní pohledávek v předloženém znění, ukládá 
vedoucímu odboru RAF jednat o podmín-
kách odkupu pohledávek města.

RM schvaluje bezúplatný pronájem haly 
ve Strži pro republikový turnaj mentálně po-
stižených sportovců, konaný ve dnech 14. 
– 16. 11. 2003, schvaluje fi nanční příspěvek 
ve výši 20.000 Kč pro pořadatele této akce 
z kapitoly Všeobecná pokladní správa. 

RM jmenuje, dle ustanovení § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) v platném znění paní 
Marcelu Janečkovou vedoucí Domu s pe-
čovatelskou službou ve Dvoře Králové nad 
Labem, a to s účinností dnem 1. 11. 2003 a 
schvaluje její platový výměr. 

● Oddělení kanceláře tajemníka
RM schvaluje uzavření smlouvy o vzá-

jemném zápočtu pohledávek mezi Městem 
Dvůr Králové nad Labem a paní Helenou 
Starou v předloženém znění.

RM ukládá právníkovi města připravit 
zástavní smlouvu na celý areál jatek a před-
ložit jej k podpisu zástupcům fi rmy Cajthaml 
a Schreiber v termínu do 31. 10. 2003, uklá-
dá právníkovi města učinit veškeré právní 
kroky k soudnímu vymožení pohledávky 
za fi rmou Cajthaml a Schreiber v případě 
neakceptace návrhu zástavní smlouvy na 
celý areál jatek. 

RM jakožto orgán plnící úkoly zřizovatele 
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb. souhlasí s prodejem ideální 
poloviny průmyslového objektu bez čp. na 
st.p.č. 865/3 a ideální poloviny stavebních 
parcel č. 865/2 a 865/3 druhému spo-
luvlastníkovi těchto nemovitostí paní Janě 
Habartové za cenu 392.000,- Kč. 

● Odbor všeobecné vnitřní správy

RM schvaluje pořádání vánočního 
trhu na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem panem Jiřím Němcem 
dne 5. 12. 2003 dle podmínek uvedených 
v žádosti.

● Různé
RM bere na vědomí zápis z jednání kul-

turní komise č. 2/2003 ze dne 08. 10. 2003. 

RM ukládá právníkovi města, v souladu 
se závěry Kontrolního výboru zastupitelstva 
města, zkompletovat podklady ve věci vý-
stavby bytů ve Strži. 

31. usnesení RM ze dne 4. 11. 

● Odbor rozvoje a investic
RM schvaluje veřejnou zakázku – výzvu 

(vyzývací řízení) k předložení nabídky na 
zhotovení projektové dokumentace včetně 
výkonu autorského dozoru akce „Přístavba 
a rekonstrukce ZŠ ve Dvoře Králové n/L 
- Podharti, 3. stavba“ (dokumentace „rea-
lizační“) v předloženém znění, schvaluje 
obeslání uchazečů následovně: 1. Atelier 
Zídka, Plocek, Misík, arch. kancelář, spol. 
s r.o., Jižní 870, Hradec Králové, 2. TRIO 
– PROJEKT, spol. s r.o., Rooseveltova 
2855, Dvůr Králové n/L, 3. Projektis, s.r.o., 
Legionářská 561, Dvůr Králové n/L, 4. 
TENET, spol. s r. o., architektonický ate-
lier, Horská 64, Trutnov , 5. ATIP, a. s., U 
Parku 483, Trutnov, 6. Pavel Tschiedel, R. 
A. Dvorského 1425, DKn/L, 7. f-plan s r. o., 
náměstí Míru 460, Slavonice.

RM schvaluje předložený a projednaný 
návrh navýšení nákladů na akci „Rekon-
strukce ul. 17. listopadu a ul. Legionářské 
– část chodníky, VO, oplocení a demolice“ 
ve DKn/L“ na celkovou částku 22,300.072,- 
Kč vč. DPH. 

RM schvaluje text dopisu zaslaného 
na Ministerstvo pro místní rozvoj ve věci 
žádosti o poskytnutí dotace na střešní 
nástavbu bytového domu ul. J. Biliny čp. 
2015 – 17.

● Odbor majetkoprávní
RM schvaluje dočasné užívání bytu pro 

Janečkovou Dagmar a její rodinu v domě 
čp. 1073 č. bytu 214 v ul. Heydukova ve 
DKn/L na dobu od 29. 10. 2003 do 30. 
4. 2004 s tím, že se jedná o mimořádnou 
situaci, schvaluje dohodu o dočasném 
užívání bytu mezi městem a Janečkovou 
Dagmar v předloženém znění a schvaluje 
smluvní pokutu v ní uvedenou na částku Kč 
250.000,-. 

RM doporučuje ZM neschválit prodej 
domu čp. 1159 v ul. Heydukova se st.p.č. 
1369 Ivanu Šajnovi.

RM doporučuje ZM schválit vyplacení 
příspěvku na opravy domu čp. 1156 v ul. Vo-
janova novým vlastníkům manželům Klou-
dovým, manželům Nevědělovým a panu 
Bartoškovi v celkové částce Kč 76.537,- 
v souladu se schválenými zásadami pro pri-
vatizaci domovního fondu v majetku města 
v době prodeje domu čp. 1156.

RM schvaluje přidělení nových bytů 
v Domě s pečovatelskou službou v ul. E. 
Krásnohorské 2962, DKn/L níže uvedeným 
žadatelům dle pořadníku odboru ŠKS a 
schvaluje sepsání nájemních smluv na jimi 
vybrané byty: Heřmanská Vlasta, Petrás-
ková Marta, Sahánek Jaroslav, Šimková 
Vlasta.

RM bere na vědomí informaci o násle-
dujících uvolněných bytech: byt č. 22 v čp. 
1890 Přemyslova ul., DKn/L, byt č. 121 
v čp. 463 Rooseveltova ul., DKn/L, byt č. 
515, 516, 512, 518 a 218 v čp. 2962, E. 
Krásnohorské, DKn/L.
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RM bere na vědomí informaci o přecho-
du nájmu k bytu č. 22 v čp. 1972 v ul. Štefá-
nikova, DKn/L ze zemřelého pana Antonína 
Lukáška na Dagmar Janečkovou.

 RM bere na vědomí informaci o sepsání 
Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 12 
v čp. 1898 na nábř. Benešově, DKn/L, na 
základě kterého došlo ke změně nájemce 
z důvodu manželství a novými nájemci jsou 
manželé Andrea a Vítězslav Sommerovi.

RM schvaluje sepsání Dohody o do-
časné úpravě vzájemných vztahů s Janou 
Obstovou, ve znění připomínek členů RM 
(J. Obstová nebude požadovat fi nanční 
vyrovnání nákladů za provedení staveb-
ních úprav), na základě kterého bude J. 
Obstové posunuta splatnost nájemného 
za období od 1. 1. – 31. 3. 2004 na období 
od 1. 4. – 30. 9. 2004. V tomto období bude 
placeno řádné nájemné + 50% normálního 
nájemného. 

RM bere na vědomí informaci o pře-
chodu nájmu k bytu č. 132 v čp. 463 v ul. 
Rooseveltova, DKn/L ze zemřelého Josefa 
Kašpara na Zdeňku Kašparovou, schvaluje 
sepsání nájemní smlouvy na byt č. 132 v čp. 
463 v ul. Rooseveltova, DKn/L, se Zdeňkou 
Kašparovou a Marií Kašparovou a to na 
dobu neurčitou. 

RM vydává dodatečný souhlas ZŠ 
R. A. Dvorského, zastoupené ředitelkou 
školy paní Mgr. Renatou Tauchmanovou, 
Legionářská 407, DKn/L, sepsáním podná-
jemní smlouvy s fi rmou A-Z EDUCATION 
CETRE, s r. o., zastoupenou Kateřinou 
Hochmanovou, pro školní rok 2003 – 2004, 
s účinností od 1. 11. 2003. 

RM vydává dodatečný souhlas ZŠ 
Schulzovy sady, zastoupené ředitelem 
školy Mgr. Jiřím Benešem, Školní 1235, 
DKn/L se sepsáním podnájemních smluv 
pro školní rok 2003 – 2004 v předloženém 
znění, s účinností od 1. 11. 2003.

RM schvaluje sepsání nájemní smlouvy 
na nebytový prostor č. 2 v čp. 2963 v ul. 
Štefánikova, DKn/L, s Gabrielou Kočnaro-
vou za cenu 900,- Kč/m²/rok, vč. uplatnění 
meziročního infl ačního růstu na dobu určitou 
2 roky, za účelem zřízení kosmetického sa-
lonu, schvaluje výsledné pořadí výběrového 
řízení na pronájem nebytového prostoru č. 
2 v čp. 2963 v ul. Štefánikova, DKn/L: 1. 
Kočnarová Gabriela, 2. Hladíková Bohdana 
– FORTISSIMO, 3. Munzar Jiří.

RM schvaluje přidělení služebního bytu 
č. 11 v čp. 64 v Lipnici (MŠ Drtinova – po-
bočka Lipnice) manželům Michalu a Tereze 
Medunovým, za předpokladu navrácení 
bytu č. 42 v čp. 2904 v ul. E. Zbroje. Nájem-
ní smlouva bude sepsána na dobu určitou 
– po dobu výkonu funkce domovníka MŠ 
Lipnice.

 RM bere na vědomí informaci o průběhu 
ukončení nájemní smlouvy na areál v Syl-
várovské ul., DKn/L s Obchodní společností 
SALVEST, s. r. o., zastoupenou Neoklisem 
Karadžosem a zároveň bere na vědomí 
výši dlužného nájemného, schvaluje posu-
nutí termínu vyklizení do 20. 11. 2003 are-
álu v Sylvárovské ul. Obchodní společností 
SALVEST, s.r.o., ukládá vedoucí odboru MP 
vypsat VŘ na pronájem areálu v Sylvárov-
ské ul.

● Odbor správy majetku města

RM souhlasí s posunutím termínu do-
končení prací a předání díla na kapli sv. 
Odillona v Žirči na 15. 12. 2003 za před-
pokladu písemného souhlasu příslušného 
odboru krajského úřadu Hradec Králové. 
Bude sepsán dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
v navrhovaném znění od p. Kašpara.

RM souhlasí s posunutím termínu 
dokončení prací a předání díla na 20. 11. 
2003. Bude sepsán dodatek č.1 ke Smlouvě 
o dílo v navrhovaném znění od p. Kašpara.

RM bere na vědomí informaci o problé-
mech s pitnou vodou v MŠ Lipnice, ukládá 
vedoucímu odboru SMM řešit vzniklou situ-
ace v souvislosti s nedostatkem pitné vody 
v MŠ Lipnice.

● Odbor rozpočtu a fi nancí

RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších doplnění a předpisů 
rozpočtovou změnu č. 7 pro rok 2003 včet-
ně změn v rámci jednotlivých kapitol, která 
upravuje schválený rozpočet na rok 2003 
zahrnující již schválené rozpočtové změny: 
na straně příjmů o 8,471.510,- Kč, na straně 
výdajů o 6,472.190,- Kč, ve fi nancování 
upravuje o 1,999.320,- Kč. Celkem tedy 
po této úpravě činí rozpočet města na rok 
2003 na straně příjmů 346,758.510,- Kč, na 
straně výdajů 384,193.000,- Kč, fi nancování 
37,434.490,- Kč.

RM schvaluje uzavření Pojistné smlouvy 
č. 5830726830 s Kooperativou pojišťovnou 
a. s. na pojištění majetku Města Dvora Krá-
lové nad Labem a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy.

RM schvaluje úhradu pohledávky Da-
videm Bělohoubkem, v částce 15.500,- Kč 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 
1.,000,- Kč + poslední splátka ve výši 500,- 
Kč, počínaje měsícem listopadem 2003, 
pod ztrátou výhody splátek při nedodržení 
splátkového režimu.

● Odbor školství, kultury a sociálních 
věcí

RM doporučuje ZM neschválit zakou-
pení budovy Projektisu pro potřeby ZŠ 
Schulzovy sady.

RM ukládá vedoucímu odboru ŠKS 
vypsat poptávkové řízení na tisk novin Krá-
lovédvorské radnice ve znění připomínek 
členů RM.

● Technické služby města
RM schvaluje „Plán zimní údržby pro 

období 2003/2004“.

● Odbor životního prostředí

RM ukládá lesmistrovi ML podat podnět 
na Ministerstvo zemědělství k přezkoumání 
rozhodnutí o registraci Honebního spole-
čenstva Dvůr Králové nad Labem v mimo-
odvolacím řízení.

● Kancelář starosty města

RM schvaluje zamítavou odpověď sta-
rosty na žádost honebního společenstva 
Dvůr Králové n/L.

RM schvaluje předložený návrh na do-
datečné oslovení dalšího uchazeče - Ing. 
Jiří Ciprys, Lidická 1, Břeclav, na dodava-
tele autobusové čekárny v ulici Legionářská 

v předloženém znění.

RM bere na vědomí interní sdělení o par-
kování u DPS ze dne 23. 10. 2003, ukládá 
vedoucí odboru RAI řešit parkování u DPS 
v ulici E. Krásnohorské.

RM schvaluje návrh smlouvy s Elektrum, 
s. r. o., Tesaříkova čp. 1026/13, Praha 10 
v předloženém znění, v rozsahu fi nančního 
plnění do 20.000 Kč. V předchozí částce 
není zahrnuto DPH, ukládá řediteli TSM 
předání podkladů společnosti ELEKTRUM 
s. r. o. potřebných k vypracování analýzy.

● Oddělení kanceláře tajemníka úřadu

RM neschvaluje text poptávky na zálo-
hovací systém MěÚ.

RM schvaluje text poptávky na kopírova-
cí stroj MěÚ doplněný o 3 fi rmy: 1. RANA 
Hradec Králové, 2. COPYTECH Zástava 
Trutnov, 3. Mádle, Jiráskova 203, DKn/L, 
a navržené komise pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek, ve znění 
připomínek členů RM.

● Různé
RM bere na vědomí výpověď z pracov-

ního poměru Mgr. Petra Vojtěcha, ředitele 
ZŠ Strž. 

Zprávičky z města

 ● Připravuje se rekonstrukce 
ulice 17. listopadu

V pondělí 10.11. se na MěÚ konala ko-
ordinační schůzka týkající se uzavírky 
a objížďky  silnice II/300 (ulice 17. listo-
padu). Na setkání diskutovali zástupci 
fi rem a institucí v sousedství silnice s 
představiteli města a dodavatelem stav-
by (SSŽ, a.s.) o objízdných trasách a 
zajištění přístupu ke svým provozovnám.  

● Školení povodňové komise
Ve čtvrtek 20. listopadu se v zasedací 
místnosti Městského úřadu ve Dovře 
Králové n. L. konalo školení povod-
ňové komise (PK) našeho města a 
obce s rozšířenou působností (ORP).  
Zpracovatel povodňového plánu měs-
ta  Ing. Jan Papež informoval o náplni 
práce komise a jednotlivé členy sezna-
moval s jejich povinnostmi. Členové 
PK jsou jmenovány Radou města. 

● Dvůr Králové a okolí ve starých 
pohlednicích

Tiskárna ELLI print představila ve čtvrtek 
20. listopadu v přednáškovém sále Měst-
ského muzea (špýcharu) novou publikaci   
s dobovými pohlednicemi města a okolí. 
Autorem knihy, ve které si můžete pro-
hlédnout více než 400 starých pohlednic, 
je Vladimír Janeček.

● Kaplička Panny Marie
U mostu Jana Opletala byla v pátek 21. 
11. odhalena a posvěcena kaplička Pan-
ny Marie - zachránkyně. Podle pověsti 
zachránila soška světice umístěná na 
mostě město před nájezdem švédských 
vojsk v době třicetileté války. 
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Placené parkování 
ve Dvoře Králové n. L.

Na základě upozornění neznámého 
autora, jehož jméno je skryto pod zkrat-
kou HaŠte, v informačních novinách pro 
občany města a okolí – Královédvorské 
noviny, nechalo vedení našeho města 
dočasně odstranit a zaktualizovat infor-
mační ceduli o placeném parkování na 
náměstí T. G. Masaryka.  

Autor příspěvku se obrátil na současné 
vedení královédvorské Radnice s tím, že 
jí zřejmě chybí kvalifi kovaní tlumočníci 
anglického jazyka. Velice si vážíme jeho 
promptní všímavosti a touto cestou mu 
děkuje. Škoda jen, že neupozornil na 
chybu v textu předešlé vedení, které téměř 
před dvěma lety tuto informační ceduli 
o placeném parkování nechalo vyrobit a  
nainstalovat. 

Mgr. Edita Vaňková, místostarostka

Jak je to skutečně 
s představenstvem 
Městské nemocnice, a.s.

Problematika týkající se Městské ne-
mocnice ve Dvoře Králové nad Labem je ši-
rokou veřejností vnímána velmi citlivě. Jako 
člen představenstva Městské nemocnice, 
a.s. se proto musím naprosto jednoznačně 
ohradit proti polopravdám, prezentovaným 
bývalým členem představenstva panem 
Janem Bémem. 

Zápis do obchodního rejstříku týkající 
se změny představenstva byl Krajským 
soudem s konečnou platností proveden 
dne 8. 10. 2003. Tvrzení pana Béma o 
tom, že Městská nemocnice, a.s. stále 
nemá představenstvo, otištěného v Králo-
védvorských novinách, mimochodem vyšly 
7. 11. 2003, tedy více než měsíc po této 
skutečnosti, svědčí naprosto jednoznačně 
o tom, že panu Bémovi nešlo o pravdivé 
informování občanů, ale prezentováním ne-
pravdivých informací mu zřejmě šlo pouze 
o vyvolání chaosu a dojmu neschopnosti 
současného vedení nemocnice, resp. ve-
dení Radnice.

Situaci v představenstvu Městské ne-
mocnice, a.s. se proto pokusím popsat tak, 

jak se skutečně stala. 

Dne 18. 12. 2002 došlo skutečně na 
valné hromadě Městské nemocnice, a.s. 
ke zvolení nového představenstva. Tady 
bych jen uvedl poznámku, že původní 
představenstvo, jehož byl pan Bém členem, 
mělo před sebou ještě jeden rok funkční-
ho období. O důvodech rezignace pana 
Béma na své místo bych nerad spekuloval.  
/s vyjímkou původní předsedkyně předsta-
venstva Ing. Čermákové, která z důvodu 
své pracovní vytíženosti tuto skutečnost již 
avizovala dříve/ 

Rozhodně si nejsem vědom toho, že by 
volba nového představenstva trvala 1,5 ho-
diny, nemluvě vůbec o tom, že by musel být 
někdo přemlouván. Poté, co byli navrženi 
kandidáti, jsem sám upozornil valnou hro-
madu na možný střet zájmů u své osoby, byť 
se jednalo pouze o formální záležitost. Celý 
střet zájmů totiž spočíval ve skutečnosti, 
že jsem jednatelem společnosti, která má 
v předmětu podnikání hostinskou činnost 
a vzhledem k tomu, že Městská nemocnice 
pro to, aby mohla vařit pro své pacienty má 
rovněž v předmětu podnikání hostinskou 
činnost. Takže toto je celý možný střet zá-
jmů. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavním 
a základním předmětem podnikání Městské 
nemocnice je poskytování zdravotní péče, 
nejedná se tak o žádný faktický střet zájmů. 
Má kandidatura byla proto valnou hromadou 
stvrzena. 

Toto vysvětlení panu Bémovi zjevně 
nestačilo a hned na nadcházejícím zase-
dání městského zastupitelstva tento můj 

střet zájmů opět napadl. Valná hromada 
Městské nemocnice,a.s. na svém řádném 
zasedání dne 19. 6. 2003 tímto problémem 
znovu zabývala a naprosto v souladu s vý-
kladem obchodního zákoníku akceptovala 
skutečnost, že jsem i jednatelem v jiné 
společnosti, mající předmět podnikání hos-
tinská činnost. 

Věřím, že každý soudný člověk si udělá 
představu o tom, jak bych mohl svými roz-
hodnutími konkurovat Městské nemocnici, 
a.s. v oblasti vaření obědů či večeří. Ale 
bohužel ani s tímto se pan Bém nespokojil 
a zaslal své připomínky ve věci mého střetu 
zájmů Krajskému soudu v Hradci Králové. 
Krajský soud se dne 7. 7. 2003 na tyto 
skutečnosti dotázal Městské nemocnice, 
a.s. Poté, co byl Městskou nemocnicí, a.s. 
zaslán  Krajskému soudu zápis z výše uve-
dené valné hromady, došlo ze strany soudu 
k bezproblémovému zápisu veškerých 
původně navrhovaných změn v obchodním 
rejstříku. 

Proč tedy zápis změn do obchodního 
rejstříku trval Krajskému soudu v Hradci 
Králové téměř 10 měsíců? Vedle „rychlosti“, 
s jakou dnes tyto instituce pracují, sehrálo 
bezpochyby v tomto procesu důležitou 
úlohu i přerušování řízení připomínkami 
ze strany pana Béma. Ty však byly vzhle-
dem k výše uvedeným skutečnostem na-
prosto zbytečné a hlavně úmyslné.

Na závěr bych ještě reagoval na jed-
nu významnou nepravdu pana Béma. Je 
smutné, když člověk pohybující se v ob-
chodu a navíc čtyři roky člen statutárního 

CENÍK PARKOVNÉHO
NA  MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍCH  

MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM
(Nařízení města č. 1 /2003 o placeném parkování na místních komunikacích) 

I.) Cena za parkování placeného prostřednictvím parkovacího automatu
1) Místní komunikace náměstí T. G. Masaryka a ul. Palackého: 
    a) parkování do 30 minut 5, -Kč,
    b) parkování do 1 hodiny l0,- Kč, 
    c) za každou další hodinu 20,- Kč 

2) Místní komunikace náměstí Odboje:
    a) parkování do 1 hodiny 5, -Kč, 
    b) za každou další hodinu 10,- Kč 

2/ Cena za parkovací kartu pro fyzické osoby s trvalým pobytem v centru 
města

1) Místní komunikace náměstí T. G. Masaryka a ul. Palackého: 
    a) pololetní 1.300,- Kč, 
    b) roční 2.500,- Kč

2) Místní komunikace náměstí Odboje:
    a) pololetní 900,- Kč,  
    b) roční 1.500,- Kč

3/ Cena za parkovací kartu pro právnické osoby a fyzické osoby s trvalým  
    pobytem mimo centrum města
1) Místní komunikace náměstí T. G. Masaryka a ul. Palackého: 
    a) pololetní 2.700,- Kč, 
    b) roční 5.000,- Kč

2) Místní komunikace náměstí Odboje:
    a) pololetní 1.700,- Kč, 
    b) roční 3.000,- Kč

4/ Pro účely tohoto nařízení se za centrum města považují:
Náměstí T. G. Masaryka, náměstí Odboje, náměstí Republiky, ul. Palackého, 
ul. J. Hory,   ul. Švehlova, ul. Revoluční, ul. Přemyslova, ul. Havlíčkova
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orgánu – představenstva,  nezná obchodní 
zákoník. 

Rozhodnutí valné hromady má totiž 
tzv. konstitutivní účinek, což znamená, 
že rozhodnutí valné hromady je platné 
jeho přijetím valnou hromadou. V praxi 
to znamená, že pan Jan Bém přestal být 
členem představenstva Městské nemoc-
nice, a.s. dne 18. 12. 2002 a od té doby 
skutečně neručí celým svým majetkem, 
jak hororově prezentuje na veřejnosti. 
Zápis do obchodního rejstříku má pouze 
povahu zápisu a není žádným schvalova-
cím řízením, jak je nám panem Bémem 
podsouváno. Ve své podstatě tedy může 
být jedno, jestli zápis změn trvá dva nebo 
deset měsíců.

Městská nemocnice, a.s. má své nové 
představenstvo již od 18. 12.2002 a k potvr-
zení této skutečnosti stačí pouhý náhled na 
internetu na výpis z obchodního rejstříku.

Ing. Petr Mrázek, 
člen představenstva Městské nemocnice, a.s.

Parkování v Palackého 
ulici ano nebo ne? 

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám 
trochu přiblížit v poslední době velmi dis-
kutovanou a některými také kritizovanou 
situaci s parkováním v Palackého ulici.  

Jistě každý sám uznáte, že je v našem 
městě zoufalý nedostatek parkovacích 
míst, zejména pak v jeho centru. To je 
ostatně problém řady měst. Do jisté míry 
tuto skutečnost musíme považovat i za 
určitou daň civilizaci. Věřte mi, že je veli-
ce složité najít kompromis mezi potřebou 
parkovacích míst, udržením plynulosti pro-
vozu, zajištěním přístupu k provozovnám a 
zajištěním bezpečnosti chodců. Mnohdy 
kritizovaná parkovací místa v Palackého 
ulici byla pečlivě vytipována a dlouze dis-
kutována v dopravní komisí. Tento návrh 
pak schválila Rada města Dvůr Králové 
nad Labem. 

Všichni, kteří v našem městě žijete a 
s problematiku v centru města máte své 
zkušenosti, jistě velice dobře víte, že 
právě v Palackého ulici se až donedávna 
stálo a parkovalo po obou stranách ko-
munikace. To samozřejmě bez ohledu na 
dopravní značky, které zde byly umístěny 
a zastavení přímo zakazovaly. Nedodržo-
váním dopravních předpisů docházelo i 
v minulosti ke zhoršení průjezdnosti této 
komunikace. 

Rada města se ve snaze zajistit lepší 
průjezdnost, zamezit často vznikajícím 
kritickým dopravním situacím a zvýšit 
bezpečnost chodců v této lokalitě roz-
hodla částečně zlegalizovat omezený 
počet parkovacích míst na jedné straně 
této silnice. 

Rozhodně však odmítám, že jde o „ja-
kousi lobby“. Jsem ochoten připustit kritiku 
ve smyslu toho, že tato místa nejsou určena 
k trvalému stání. O tomto problému Rada 
města ví a bude ho řešit ve spolupráci 
s dopravní komisí. Řešení se nabízí napří-
klad formou časově omezeného stáním na 
těchto  parkovacích místech.

Jestliže zde však i nadále dochází k do-
pravním problémům, tak si položme otázku 
proč? Je to sice věc názoru, ale domnívám 

se, že to není vinou vzniklých čtyř parko-
vacích míst, ale nedisciplinovaností řidičů, 
kteří nerespektují stanovený počet parko-
vacích míst a dopravní značení. Problém 
spatřuji i v nedostatečné činností městské 
i státní policie.

Jak tedy tuto situaci řešit? Za prvé 
začněme každý sám u sebe, ať už řidič 
nebo chodec. Parkujme tam, kde se má, 
respektujme dopravní značení, využívejme 
vyznačených přechodů pro chodce a buď-
me k sobě tolerantní. Ostatní je již v rukou 
policie. Tady pak pochopitelně musí platit, 
že „jsme si všichni rovni“!

Toto je tedy můj recept, který by mohl 
pomoci zmírnit problémy s průjezdností 
v Palackého ulici. 

Zároveň bych rád všem spoluobčanům 
nabídl možnost pomoci dopravní komisi při 
řešení dalších problémů. Vaše konstruktivní 
a věcné připomínky jistě rádi uvítají. Tato 
výzva je především směřována těm, kteří 
stále jen kritizují, ale ve své kritice nena-
bízejí žádné možnosti řešení. Kritizovat 
všechno a stále je totiž velice snadné a po-
pulární, alespoň v našem městě, ale něco 
skutečně udělat, nebo pomoci s problémem 
je už mnohem složitější.

Zdeněk Kmínek, člen rady města

Prodej městských 
pozemků

Vážení spoluobčané,

mnohým z vás se v nedávné době dosta-
lo do rukou nulté číslo nezávislé tiskoviny - 
Královédvorské noviny. 

Nechci a ani nebudu rozebírat fakta 
jednotlivých článků, statí a příspěvků. Za-
měřím se pouze na jeden z nich, a to „proč 
město prodává lukrativní pozemky“. Autor 
článku pan Jan Bém v něm zcela nepokrytě 

obviňuje zastupitele z nepromyšleného 
prodeje pozemků. Zřejmě již zapomněl, že 
jeho kolega – zastupitel ke kauze pozemků 
u nádraží zdůraznil, že se jedná o pozemek, 
na kterém se nacházejí předměty a jeho 
vyklizení by mohlo stát více peněz než jeho 
prodej. Dále bych podotkl, že tyto pozemky 
nemají vyřešen řádný přístup a v neposled-
ní řadě se na pozemcích nachází černá 
skládka. 

Z toho jednoznačně vyplývá, že město 
není schopno efektivně se o takový majetek 
postarat, proto ho nabízí k prodeji. Prodá ho 
někomu, kdo je schopen se o tento poze-
mek řádně postarat. 

Na druhou stranu je nutné podotknout, 
že město nejen prodává, ale i nakupuje po-
zemky. Prioritním nákupem v letošním roce 
byly pozemky pro vytvoření průmyslové 
zóny v celkové výměře cca 12 ha.  

Vedení města chce informovat občany o 
tom, co se děje ve městě, ale i o nákupech 
a prodejích pozemků, o čemž svědčí i fakt, 
že usnesení z jednání rady města a zastupi-
telstva města jsou veřejnosti přístupné hned 
na několika místech (Úřední deska MěÚ, 
Noviny královédvorské radnice, internet). 
To v minulosti nebývalo zvykem. 

Další pokrok v informovanosti občanů 
učiníme na prosincovém zasedání zastu-
pitelstva tak, aby vše bylo jasné a trans-
parentní. Pro větší informovanost občanů 
uvádím následující tabulku:

koupě prodej

výměra 73 353 m² 35 283 m²

cena v Kč 1,854.498,- 9,676.733

průměr za m² 25,3 Kč 274,3 Kč

Ing. Jiří Rain, starosta města

Město Dvůr Králové nad Labem 

VYHLAŠUJE

Dotační program podpory a rozvoje sportu na rok 2004.

● Příjemce příspěvku musí být sportovní oddíl působící na území Města 
Dvůr Králové nad Labem. 

● Příspěvky se přidělují podle Koncepce podpory sportu ve Dvoře Králové 
nad Labem schválené Zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem 
dne 7. 3. 2002.

● Uzávěrka přihlášek pro I. kolo je 31. 1. 2004.

● Žádost s nutnou přílohou, kterou je doklad o registraci nebo doklad o 
právní subjektivitě, musí být doručena poštou nebo osobně na adresu:

Městský úřad, Odbor školství, kultury a sociálních věcí, náměstí 

T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.

Obálka musí být označena nápisem „Podpora a rozvoj sportu“! 

● Podrobnější informace včetně potřebných formulářů lze získat
   na Odboru školství, kultury a sociálních věcí (náměstí T. G. Masaryka 

38, 2. p.) a v Městském informačním centru (náměstí T. G. Masaryka 2).

Formulář je ke stažení na  www.mudk.cz
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Osobní doklady získáte 
na městském úřadě

Opětovně upozorňujeme občany, kteří 
si chtějí požádat o nový občanský průkaz 
nebo cestovní doklad, že již od 1. července 
roku 2000 Policie České republiky tyto úko-
ny nevyřizuje. 

Tímto občany žádáme, aby se na Policii 
ČR obraceli jen v případě odcizení občan-
ského průkazu. Osobní doklady včetně ři-
dičských průkazů již vyřizuje Městský úřad 
Dvůr Králové nad Labem, kde si občané 
mohou vyzvednout potřebné žádosti.  Ty 
jsou všem k dispozici i mimo úřední dny v 
přízemí hlavní budovy, která je otevřena do 
18:30 hodin.

Dále upozorňujeme, že dle zákona č. 
328/199 Sb., o občanských průkazech, 
dochází k ukončení platnosti občan-
ských průkazů bez strojově čitelné zóny 
k datu 31.12.2005. Jedná se o všechny 
typy občanských průkazů vzoru knížka 
a typu občanského průkazu růžová ID 
karta. 

Skutečnost, že výše uvedené doklady 
byly občanům vydány na dobu platnosti 
delší nebo bez omezení, není v daném pří-
padě rozhodující. Občané mohou výměnu 
uskutečnit již průběžně nyní bez poplatku a 
to na všech obecních úřadech s rozšířenou 
působností nebo na obecních úřadech obcí 
pověřených vedením matrik v rámci celé 
České republiky.

Cestovní doklady jsou platné tak, jak je 
uvedena doba platnosti v těchto dokladech. 
Cestovní pasy lze vyhotovit do 30-ti dnů, 
kdy platnost je 10 let a správní poplatek 
činí 200,- Kč nebo ve zkrácené lhůtě, 
kdy platnost je 1 rok a správní poplatek 
činí 600,- Kč.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu 
žádostí o osobní doklady prosíme žadatele, 
aby k jejich podání využívali hlavně úřední 
dny, tedy pondělí, středu a mimoúřední dny 
využívali jen v naléhavých případech. 

M. Červeňáková, odbor VVS

Pozemky v lokalitě
„U Dubu“ vydraženy

V říjnovém čísle Novin královédvorské 
radnice jsme naše čtenáře informovali o při-
pravované dražbě pozemků, které jsou ve 
vlastnictví Města Dvora Králové nad Labem. 
Tyto pozemky jsou umístěny v katastrálním 
území Dvůr Králové n.L, v lokalitě „U Dubu“, 
pod lesem v blízkosti domu čp. 630.

Dne 13. listopadu 2003 proběhla ve 
velkém sále Hankova domu ve Dvoře Krá-
lové n. L. dražba níže uvedených pozemků, 
které jsou Územním plánem Města Dvora 
Králové nad Labem určeny pro výstavbu 
rodinných domů s funkčním využitím SM 
(smíšené území malých sídel). Důležitou 
informací je, že předmětné pozemky nejsou 
zainvestované žádnými inženýrskými sítěmi 
a nejsou zatíženy žádným věcným břeme-
nem. Jedná se o tyto pozemky:

●

1.  Pozemek p.p.č. 1160/6 o výměře 2790 
m2 včetně ideální ¼ p.p.č. 1160/4 o vý-
měře 87,5 m2 v k.ú. Dvůr Králové n.L.

    Cena dosažená vydražením
    1.200.000,- Kč.

●

2.  Pozemek p.p.č. 1160/7 o výměře 2790 
m2 včetně ideální ¼ p.p.č. 1160/4 o vý-
měře 87,5 m2 v k.ú. Dvůr Králové n.L. 

   Cena dosažená vydražením 
   1.100.000,- Kč.

●

3.  Pozemek p.p.č. 1160/8 o výměře 2790 
m2 včetně ideální ¼ p.p.č. 1160/4 o vý-
měře 87,5 m2 v k.ú. Dvůr Králové n.L. 

   Cena dosažená vydražením
   950.000,- Kč.

●

4.  Pozemek p.p.č. 1160/9 o výměře 2790 
m2 včetně ideální ¼ p.p.č. 1160/4 o vý-
měře 87,5 m2 v k.ú. Dvůr Králové n.L. 

    Cena dosažená vydražením 
    1.250.000,- Kč.

●

5.  Pozemek p.p.č. 1160/10 o výměře 2869 
m2 v k.ú. Dvůr Králové n.L.

Cena dosažená vydražením 
1.100.000,-Kč.

Všechny pozemky, které byly předmě-
tem této dražby, byly vydraženy. 

Jaroslava Petrová, odbor majetkoprávní

  

     Placená reklama
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Celostátní úspěch 
naší žákyně

Sokrates, vzdělávací program Evropské 
unie, vyhlašuje kromě řady projektů také pro 
všechny školy v České republice výtvarné 
soutěže, které jsou každoročně věnovány ji-
nému tématu. Česká Národní agentura pak 
na křídovém papíře vytiskne dětmi vytváře-
ný kalendář. Rok 2004 vyhlásila Evropská 
unie Rokem sportu ve vzdělání, a proto byla 
soutěž zaměřena na sport.

Letos se sešlo 1218 výkresů ze 164 
škol v celé republice s náměty 58 různých 
sportů.

Do kalendáře, který byl vytištěn v počtu 
10 000 kusů, se však vešlo pouhých 30 
prací. 

Právě proto nás velice těší, že se mezi 
nimi objevil obrázek Pavlíny Trochové, žá-
kyně 3. třídy z naší ZŠ Podharť, která jej, 
pod výtvarným vedením paní vychovatelky 
Pfeiferové, věnovala krasobruslení.

Zmiňovaný kalendář nyní poputuje nejen 
do všech škol v České republice, nýbrž i 
do některých škol ve více než 40 zemích 
Evropy a světa, nejdále se dostane do Jiho-
africké republiky, Austrálie a Francouzské 
Guayany . 

Mgr. S. Vojtíšková, ZŠ Podharť

Jazyková učebna na ZŠ 
Schulzovy sady – 1. výročí

Děti ze Základní školy Schulzovy sady 
již rok používají odbornou jazykovou učeb-
nu, která je vybavena moderní technikou. 
Každá skupina malých angličtinářů a něm-
činářů tráví jednu vyučovací hodinu týdně 
v příjemném prostředí této třídy. Využívají 
zejména sluchátkové soupravy s mikrofony 
pro poslech, nácvik výslovnosti, čtení a roz-
hovory. A co tomu říkají:

„…můžu se anglicky bavit s partnerem, 
aniž by nás ostatní rušili.“/Alena/, 

„…můžeme všichni pracovat najednou, 
je to super!“ /Iveta/, 

„…líbí se mi sluchátka, vlastně se nemu-
síme překřikovat“ /Lenka/, 

„…hodiny jsou příjemnější, více se mlu-
ví.“ /Šárka/, 

„…učitel může říct jenom mně, co neří-
kám správně.“ /Denisa/, 

„…stihne se toho víc než při normální 
hodině.“ /Alena/, 

„…nejradši bych chodila jenom sem.“ 
/Renáta/.

 Také učitelé si nové pracoviště chválí. 
Po počátečním ostychu a obavách ze zvlád-
nutí techniky si rychle ověřili výhody práce 
zde. Vyzdvihují zejména kvalitu poslechu, 
dobré podmínky pro nácvik výslovnosti, 
přehledné uspořádání třídy do čtverce, 
možnost individuální práce se žákem i větší 
zapojení a nasazení žáků při hodinách. 

V tomto školním roce bychom chtěli 
rozšířit vybavení učebny o zobrazovací 
zařízení a připojení k internetu tak, aby 
bylo možné používat multimediální výukové 
programy a učinit výuku cizích jazyků ještě 
zajímavější.

Mgr. Ivan Jugl, ZŠ Schulzovy sady

 
Pavlína Trochová ze ZŠ Podharť uspěla se svou krasobruslařkou v soutěži vzdělávacího programu Evrop-
ské unie Sokrates.  Foto: archív ZŠ Podharť 

Již více než rok mohou žáci v ZŠ Schulzovy sady využívat při výuce cizích jazyků novou učebnu vybave-
nou moderní technikou.   Foto: archív ZŠ Schulzovy Sady
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Změna výpůjční doby 
knihovny Slavoj 

Upozorňujeme čtenáře Městské knihovny 
Slavoj na změnu výpůjční doby v období 
vánočních svátků.

Oddělení pro dospělé 
a Studovna a čítárna

22. 12. 9,00 – 15,00 

23. 12. 13,00 – 15,00

24. 12. – 28. 12. zavřeno

29. 12 9,00 – 15,00

30. 12. 13,00 – 15,00 

31. 12 – 4. 1. zavřeno

Oddělení pro děti

22. 12. 9,00 – 11,00

23. 12. 9,00 – 11,00

24. 12. – 28. 12. zavřeno

29.12. 9,00 – 11,00

30.12. 9,00 – 11,00 

31. 12 – 4. 1. zavřeno

Kde končí svět
„Kde končí svět“ – za tímto krásným 

a trochu tajemným označením se skrývá 
celostátní projekt Klubu dětských knihoven 
SKIP (Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků), kterého se účastní i Městská 
knihovna Slavoj. 

Letošní již třetí ročník projektu, který ko-
píruje školní rok 2003/04 nese název „Kolik 
řečí umíš, tolikrát jsi člověk“. Naše knihovna 
se přihlásila do těchto tří dílčích programů: 
oblast dětského čtenářství, oblast literárních 
soutěží a tvůrčího psaní, oblast výtvarných 
soutěží.

V programu dětského čtenářství jsme 
připravili dramatizaci pohádky „O neposluš-
ných kůzlátkách“, skýtá velký prostor pro 
jazykovou improvizaci, volné vypravování, 
hru v jednotlivých rolích a s ní související 
řeč a jednání postav příběhu. 

Pro děti z MŠ je důležitý vlastní prožitek 
jednání v roli pohádkové postavy podpoře-
ný loutkou nebo jinou rekvizitou. Žáci ZŠ 
používají více experimentu, záměrně mění 
děj příběhu. Jsou zvědavé, co pozměnění 
různých situací udělá s pohádkovým příbě-
hem a jeho celkovým vyzněním. 

Příběh dětem umožňuje hledání a srov-
návání vlastních zkušeností na základě mo-
delových situací bez jakýchkoli následků. 
Lekce probíhají od 1. listopadu 2003 do 31. 
května 2004.

Druhým dílčím programem je literární 

soutěž nazvaná „Tak to říkám já“ určená pro 
děti základí školy. Jde o „překlad“ libovolné 
básně z Rukopisu královédvorského ze sta-
ročeštiny do jazyka 3. tisíciletí. 

Jde o „překlad“ ze staročeštiny do češti-
ny nebo o převod do jakéhokoliv znakového 
systému. Záleží výhradně na „překladateli“ 
jakou zvolí ŘEČ, fantazii se meze nekla-
dou. Jedinou podmínkou je, že výsledná 
práce musí být čitelná pro všechny lidičky 
mluvící českým jazykem. Všechny soutěžní 
práce musí být označeny na zadní straně 
jménem, věkem a školou a odevzdány 
v dětském oddělení knihovny nejpozději do 
31. ledna 2004.

„Hlas minulosti“ - tak jsme nazvali vý-
tvarnou soutěž zaměřenou na ilustrování 
regionálních pověstí. Obrázky k libovolné 
pověsti z oblasti Královédvorska nesmí být 
na větším formátu jak A4 a stejně jako u 
literární soutěže nesmí na zadní straně chy-
bět jméno, věk a škola. Poslední termín pro 
odevzdání obrázků do dětského oddělení 
knihovny je 31. březen 2004.

Těšíme se, že do projektu se zapojí 
nejenom žáci ze Dvora, ale i z okolních 
vesnických škol. Společně budeme hledat 
odpovědi na otázku KDE KONČÍ SVĚT.

Podrobnější informace získáte na 
telefonním čísle 499 320 157 nebo 
na domovských stránkách knihovny 
www.slavoj.cz.

Marta Staníková, Městská knihovna Slavoj

Soutěž „O nejhezčí knižní 
záložku 2003“

Městská knihovna Slavoj hostila v říjnu 
v rámci Týdne knihoven putovní výstavu 
záložek, které vyráběli dospělí i děti z celé 
České republiky. Výstava záložek inspi-
rovaných krajkou už rok cestuje s velkým 
ohlasem po českých knihovnách. Celá akce 
je pořádána na podporu Mezinárodního 
krajkářského kongresu, který se koná v čer-
venci příštího roku v Praze.

Při této příležitosti dvorská knihovna 
vyhlásila 1. ročník regionální soutěže O 

nejhezčí knižní záložku. Záložky mohly být 
zhotoveny z libovolného materiálu jakouko-
liv technikou. Jedinou podmínkou a omeze-
ním byl motiv krajky. 

Velmi mile nás překvapila poměrně vy-
soká účast - celkem 105 soutěžících (z toho 
5 dospělých) se 122 záložkami. Velice ob-
tížné bylo i hodnocení soutěžních záložek.

V zájmu objektivity hodnocení jsme ko-
nečný výběr nejhezčích záložek ponechali 
na čtenářské porotě. Záložky, které byly 
vybrány do fi nálového hodnocení jsme pod 
číselným označením vystavili v půjčovně 
pro dospělé čtenáře. Všichni návštěvníci 
knihovny si tak mohli záložky prohlédnout a 
označit své preference. 

Vítězkou v kategorii dospělých se stala 
paní Olga Fišerová z Vrchlabí, mezi dětmi 
vyhrála Lucka Mařanová ze Dvora Králové 
nad Labem.

Všechny záložky, které došly v určeném 
termínu do naší knihovny posíláme do ce-
lostátního kola soutěže, které se tradičně 
koná v Městské knihovně v Sedlčanech. 

Marta Staníková, Městská knihovna Slavoj

Předvánoční 
„svíčková“ dílna

Po velkém ohlasu, který vyvolala loňská 
dílna na výrobu svíček ze včelích voskových 
plátů, pořádáme tuto předvánoční dílnu i v 
letošním roce. 

Ve čtvrtek 11. prosince od 13 do 17 hodin 
se mohou všichni čtenáři i nečtenáři knihov-
ny bez rozdílu věku přijít podívat na výrobu 
svíček a ozdob ze včelího vosku. Ti, kteří 
budou mít chuť, si mohou sami vlastnoruč-
ně vyrobit krásně voňavou svíčku. 

Dílna se bude konat v dětském oddělení 
v prvním patře knihovny. Pomůcky nejsou 
potřeba, vše bude k dispozici v knihovně. 
Poplatky za materiál (voskové mezistěny a 
knoty) závisí na velikosti svíčky.

Se všemi účastníky se těšíme na shleda-
nou v předvánoční knihovně.

Lenka Antošová, Městská knihovna Slavoj

Malí účastníci dílny si připravují materiál na výrobu svíček z včelího vosku. Fotografi e je z dílny uskutečně-
né v loňském roce.  Foto: L. Antošová
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Týden duchů v ZOO 
Dvůr Králové

25. října se v královédvorské zoo konal 
den Fan klubu Honzy Musila. Za účasti se-
dmnácti přátel tohoto sympatického mode-
rátora provedli ředitelka ZOO RNDr. Dana 
Holečková a pracovník propagace Ing. 
Tomáš Rusek zoologickou zahradou. Po 
příjemném posezení v salonku hotelu Safari 
„zahájil“ Honza Musil Týden duchů v ZOO 
Dvůr Králové vydlabáním první dýně, které 
měli návštěvníci zdarma k dispozici v re-
stauraci U Lemura. 

Celá zahrada byla tajemně vyzdobena 
motivy amerického halloweenu a nabídla 
každému návštěvníkovi možnost umělecky 
se realizovat vydlabáním své dýně, která 
bude po celou dobu vystavena na trávě 
před restaurací. Týden duchů začal v ZOO 
Dvůr Králové 25. 10. a trval do neděle 2. 11. 
Otevírací doba je aktuálně prodloužena do 
9 do 19 hodin.

M.Pyšek, oddělení propagace a výchovy

 První odchov holuba 
bažantího v naší zoo

Holub bažantí (Otidiphaps nobilis) 
skutečně podle názvu připomíná na první 
pohled spíše bažanta než holuba. Ve čty-
řech poddruzích obývá Novou Guineu a 
několik okolních ostrovů. Většinu dne tráví 
na zemi, jen v noci hřaduje na stromech a 
v keřích. Při chůzi neustále pocukává svým 
dlouhým ocasem nahoru a dolů. Zcela uni-
kátní je počet ocasních (tzv. rýdovacích ) 
per, kterých má 22. Obývá husté tropické 
pralesy v nížinách ale vystupuje i do hor do 
nadmořské výšky až 1900 m. Žije solitérně 
nebo v párech. Živí se především semeny 
nebo spadlým ovocem. Hnízdí většinou na 
zemi u paty stromu nebo keře. Do hnízda 
snáší pouze 1 bílé vejce, na kterém sedí 23 
– 26 dní. Samec i samice jsou stejně zbar-
veni, dosahují hmotnosti kolem 0,5 kg.

Chov holubů v ZOO ve Dvoře Králové 
byl zahájen v souvislosti s otevřením nové-
ho pavilónu Ptačí svět. První ptáci byli zís-
káni na podzim 1997 a 1999, bohužel pouze 
samci. Samici jsme si později půjčili v ZOO 
Praha ale odchov se nezdařil. Doplnit páry 
se podařilo až na počátku letošního roku, 
ptáci byli vypuštěni do volné haly Ptačího 
světa. Na sklonku léta začali stavět hnízdo 
na umělé podložce původně připravené 
pro jiný druh holubů, kam samice snesla 
vejce ve druhé pol. srpna. Dne 16. 9. se 
pod hnízdem objevila skořápka se stopami 
líhnutí a o několik dní bylo pozorováno i kr-
mení mláděte. Po 23 dnech mládě opustilo 
hnízdo a pohybovalo se v hustém porostu 
v nejbližším okolí. Je celé tmavě zbarvené 
a opeření chybí lesk typický pro dospělé 
ptáky. Postupně objevuje i ostatní části 
Ptačího světa, kde je mohou návštěvníci při 
troše trpělivosti pozorovat.

Ing. Kamil Čihák, zoolog

Oslavy konce roku 
v ZOO Dvůr Králové 

Jako již tradičně, chystá zoologická za-
hrada Dvůr Králové oslavy konce roku a pří-
chod roku následujícího v podobě Vánoční 
ZOO, která letos začne 28.11. 2003 a potrvá 
až do 1. 2. 2004!

Zimní sezóna tedy opět bude ve zname-
ní slavnostně vyzdobené zahrady s nazdo-
benými vánočními stromky, nasvícenými 
pavilony i dalšími objekty zahrady.

Otevřeno bude denně od  9 – 19 hod, jen 
na Štědrý den a na Silvestra od  9 – 15 hod. 
Po 15 hodině bude, jako každoročně, sní-
žené vstupné, neboť již nelze spatřit zvířata 
ve výbězích,  o to více však vynikne noční 
sváteční atmosféra.

Z pavilonů mohou návštěvníci vidět Pta-
čí svět, Vodní svět, pavilon primátů, šelem, 
slonů, hrošíků, drápkatých opiček  i nočních 
zvířat. V teple je také možno vidět unikátní 
sbírku obrazů Pravěk očima Zdeňka Buria-
na ve správní budově ZOO.

M.Pyšek, oddělení propagace a výchovy

Mikuláš v ZOO 
Dvůr Králové

Mikuláš v ZOO Dvůr Králové bude roz-
dávat dárky  5. 12. od 15 do 19 hodin a bude 
doprovázen „tygrem“ a poníkem, na kterém 
se budou moci děti svézt. Dárky budou od 
našeho sponzora fi rmy CARLA, která je 
výrobcem sladkostí pro děti.

Na děti čekají prodejny suvenýrů, ve 
videosále bude přístupná výstava fotografi í 
zvířat z naší zahrady, které v královédvor-
ské ZOO vyfotografoval Jan Maleček.

Po mrazivé procházce nabízí osvěžení 
restaurace „U lemura“, která je v provozu po 
celou otevírací dobu zahrady a její salónky 
mohou uvítat všechny zájemce až do 22 
hodin.

M.Pyšek, oddělení propagace a výchovy

Vánoční výstava DDM
Jednička

Hlavní akcí, kterou DDM v prosinci po-
řádá je Vánoční výstava ve dnech 1.–4.12. 
Otevřeno je denně 9–12 a 13–17 hodin. Mů-
žete si prohlédnout vystavené betlémy, za-
koupit si drobné dárky (adventní kalendáře, 
šperky, kamínky, drobná vánoční keramika, 
modely aut a letadel, knihy, kaktusy...).

Jako doprovodné programy jsme pro 
letošní rok připravili: novoročenku z re-
cyklovaného papíru, svíčky stáčené z vos-
kových mezistěn, svíčky zdobené ubrous-

kovou technikou a výstavu výtvarných prací. 
Vstupné: děti 2,- Kč, dospělí 5,- Kč

Chcete mít originální novoročenku?
Neváhejte a navštivte “dílničku” v DDM 

v pondělí 1. 12. od 13 do 17 hodin. Čeká na 
Vás výroba ručního papíru, z hmoty, která 
je připravena ze starého papíru. Doma Vám 
už zbývá jen vymyslet text a udělat radost 
někomu blízkému z originálního vánočního 
pozdravu. Tato akce probíhá jako doprovod-
ný program Vánoční výstavy.

Přijď si udělat svoji svíčku!
Zveme děti i dospělé na Vánoční vý-

stavu v prostorách DDM, kde si v rámci 
doprovodného programu může každý kdo 
projeví zájem vlastnoručně vyrobit svoji 
svíčku stáčenou z voskových mezistěn. 
“Dílna” s výrobou je pro všechny otevřená 
ve středu 3. 12. od 13 do 17 hodin. Cena: 
15,- Kč/ 1 kus

Ubrousková technika
Každý, kdo přijde na výstavu do DDM 

ve čtvrtek 4. 12. 2003 od 13 – 17 hodin si 
může vyzkoušet ubrouskovou techniku. Za 
poplatek 15,- Kč dostanete hladkou svíčku 
a budete si ji moci dekorovat ubrouskovou 
technikou. Veškerý materiál bude k dispo-
zici.

Výstava výkresů
Posledním doprovodným programem je 

výstava výtvarných dílek našich dětí, která 
bude instalována v prostorách DDM a pří-
stupná po celou dobu Vánoční výstavy 1. 
– 4. 12. 2003 v době 9 – 12 a 13 – 17 hodin. 
Přijďte se podívat a odreagovat se od kaž-
doročního předvánočního shonu!

Jmenovky na dárky
DDM Jednička zve mládež a dospělé 

11. 12. od 15.30 – 17.30 hodin na čtvrteční 
keramickou dílnu spojenou s výrobou jme-
novek na vánoční dárky. Cena: 80,- Kč.

Předvánoční PRAHA
Výlet vlakem do Prahy pro děti a rodiče 

v sobotu 13. prosince. Navštívíme výstavu 
„Medové Vánoce“ (perníčky, krajky, betlé-
my), výstavu „Betlémy a vánoční tradice“ a 
čeká náís iprohlídka Hradu.

Přihlášky do 10. prosince v DDM 
Jednička – tel. 499/320 353. 

Moderátor TV Nova Honza Musil zahajoval v zoo Týden Duchů.  Foto M. Pyšek 
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Jednička vyhlašuje  
literární soutěž 

Dům dětí a mládeže Jednička Dvůr 
Králové nad Labem a Redakce časopisu 
Krkonoše ve Vrchlabí vyhlašují IX. Ročník 
literární soutěže pro děti Zlatá tužka. Byla 
vyhlášena tato témata: 1. Veršování - origi-
nální básnička z vlastní hlavy na libovolné 
téma, 2. Volné téma - vlastní zážitek či jiný 
vymyšlený příběh, 3. Šťastné a veselé! - pří-
běhy a zážitky, které přinesly nejkrásnější 
svátky roku – Vánoce. Soutěžit se bude ve 
věkových kategoriích: A/ 5. – 6. ročník ZŠ, 
B/ 7. – 9. ročník ZŠ. 

Každá práce musí mít v záhlaví (na první 
stránce v pravém rohu nahoře) popisku 
s těmito údaji: celé jméno autora, název 
příspěvku, téma, věková kategorie, škola, 
bydliště autora. Soutěžní práce, které bu-
dou mít neúplné nebo nejasné popisky ze 
soutěže vyřadíme. Jeden autor může zaslat 
do soutěže maximálně 2 práce. Pokud 
patří k odlišným tématům, musí být vždy 
na zvláštním papíru s vlastní popiskou. Pří-
spěvky mohou být psány i ručně, ale vždy 
čitelně! Zaslané práce nebudeme autorům 
vracet.

Řádně popsaná literární dílka zašlete 
nejpozději do konce ledna 2004 na adresu: 
Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených 
národů 1620, 544 01 Dvůr Králové n/L. 
Práce je možno zaslat i e-mailem na adresu  
ddmdk@seznam.cz. Připište heslo „Zlatá 
tužka“. Těšíme se na vaše příspěvky! 

Vladimír Jiřička, Dům dětí a mládeže Jednička

Martin na bílém 
koni potěšil děti

Již potřetí uspořádala Základní škola 
Schulzovy sady soutěžní pochod Za Mar-
tinem na bílém koni. Jedná se o akci pro 
děti od 4 do 10 let a jejich rodinné přísluš-
níky. Podmínkou účasti je totiž vytvoření 
týmu, kde je kromě dítěte nejméně jeden 
dospělý, například rodiče nebo babička s 
dědečkem. 

Na celé odpoledne svítilo sluníčko, teplo 
přilákalo do podzimní přírody velké množ-
ství účastníků. „Celkem se nám přihlásilo 48 
družstev, v kterých závodilo 140 účastníků,“ 
vysvětlila hlavní organizátorka Jitka Baudy-
šová. Podle plánku, který tým obdržel na 
startu v budově školy, absolvoval určenou 
trať v ulicích města. 

Na osmi stanovištích čekaly na děti růz-
né úkoly, které prověřily jejich znalosti, do-
vednost i tělesnou kondici. Za každý úspěš-
ný úkol dostali závodníci razítko. Na konci 
je trasa zavedla zpět do budovy Základní 
školy Schulzovy sady. Tady za vyplněný lís-
tek dostali všichni ceny, čekalo je tu rovněž 
občerstvení. Zároveň si žáci základní školy 
připravili pro veřejnost výstavku svých prací 
a sbírek. K vidění zde byly plastikové mo-
dely letadel, sbírky známek, karet, výrobky 
z přírodnin nebo výkresy. Akci si připravili 
sami žáci. 

Pro dětské účastníky soutěže Za Marti-
nem na bílém koni byla také tradiční atrak-
ce, živí koně a poníci. Na dvou ponících si 
mohly děti zajezdit. Navíc po celé trase 
jezdil Martin na koni, na kterého si mohli 
sáhnout..Symbolického Martina tentokrát 
vytvořila členka jezdeckého oddílu Michae-
la Oulehlová. Byla oblečena do královského 

oděvu s nezbytnou zlatou korunkou a jela 
skutečně na téměř bílém koni. Jezdecký 
oddíl se na této akci pravidelně podílí a jeho 
členové pomáhají s jízdou na ponících. Akci 
přálo krásné počasí a tak byli organizátoři 
spokojeni. Na dalšího Martina si musí děti 
zase rok počkat. 

Bedřich Machek

Pozvánka na Den 
otevřených dveří

24. prosince proběhne již 4. ročník Dne 
otevřených dveří v Městském psím útulku a 
přilehlých stájích jezdeckého oddílu DKnL.

Předchozích ročníků využily rodiny, 
které chtěly společně strávit čas před štěd-
rým večerem, ale také děti z pejskařského 
kroužku, které podělily své psí kamarády 
pamlsky.

Proto i letos se pro vás otevřou brány 
útulku od 10 do 15 hodin. Jste srdečně 
zváni.

Informace o psech v Městském psím 
útulku 

TOM – bílý kříženec menšího vzrůstu, 
dlouhosrstý, 2letý temperamentní, vhodný 
k dětem, na zahradu

ČENDA – celočerný kříženec jezevčíka 
s bílou náprsenkou, dlouhosrstý, 2letý klid-
ný, vhodný k dětem i ke starším lidem

ASAR – černobílý kříženec středního 
vzrůstu, 3,5letý bojácný, klidný, vhodný ke 
starším lidem

ŤAPKA – špinavě bílý kříženec jezevčíka, 
dlouhosrstý, 8letý vhodný ke starším lidem

FILIP – čistě bílý kříženec malého vzrůstu 
klidný, hodný, vhodný k dětem i starším 
lidem

MAX – kříženec tricolor středního vzrůstu, 
krátkosrstý ostřejší povahy, vhodný na hlí-
dání zahrady

SÁRA – kříženec dogy (fena), bílá se světle 
hnědými fl eky, 2letá bojácná, vhodná k li-
dem, kteří nemají psy, a kteří se jí budou 
stále věnovat

TURBO – černobílý kříženec špice, dlou-
hosrstý, 7letý uštěkaný, temperamentní, 
vhodný k dětem

Tito a další psi na vás čekají v Městském 
psím útulku (za tenisovými kurty), jehož ote-
vírací doba je pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 
a 14.00 – 17.00

D. Hoblová, Městský psí útulek

Libuše Trösterová

TOLERANTNÍ  MÓDA
Dvůr Králové n.L.

Zajetá fi rma na výrobu dámské úple-
tové konfekce, která na českém trhu pů-
sobí již 14 let,  bude rozšiřovat pracovní 
kolektiv o  1-2 švadleny.

VŠEM ŠIKOVNÝM 
ŠVADLENÁM !!!

Nabízíme:
- práci v příjemném malém kolektivu
- slušné platové podmínky
- zajímavou práci 

Požadujeme:
- vyučení v oboru, nebo dlouholetou 

praxi 

Velmi uvítáme:
- dobrou znalost konstrukce střihů

Bližší informace na telefonu:
499 621 468, 777 207 710

Pozvánka na prosincovou 
schůzku spolků 

V pondělí 15. prosince se v 17.00 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu 
(1. patro) uskuteční další z pravidelných 
schůzek zástupců různých spolků a růz-
ných zájmových organizací.

Program: 
● Finanční příspěvky z rozpočtu města 

na  rok 2004, 
● Den spolků 2004, 

● Kulturní akce 2004

Všichni jste srdečně zváni.

I tahle štěňata na vás čekají v psím útulku.  Foto: D. Hoblová
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Adopce na dálku
Desetiletý Santosh žije v indickém Ho-

navaru, šestiletá Shamimu v ugandském 
Katete. Dva různé světadíly, dvě naprosto 
odlišné kultury. Několik věcí mají však tyto 
a statisíce dalších dětí společného. Žijí v 
chudých rodinách, které jim nemohou po-
skytnout často ani základní péči a dostatek 
jídla, mnozí z nich jsou sirotci. Školné, které 
se v těchto zemích platí, pro ně představuje 
nepřekonatelnou překážku ke vzdělání a 
tím i šanci na lepší budoucnost. 

Proto vznikl projekt Arcidiecézní charity 
Praha nazvaný ADOPCE NA DÁLKU. 
Sponzoři z Čech jeho prostřednictvím 
podporují potřebné děti v uvedených ze-
mích. Darují jim příležitost chodit do školy 
a získat základní a střední vzdělání. Mnoho 
dětí musí odmalička pracovat; školní do-
cházka doslova mění jejich životy a dětství. 
Vzdělání umožní lepší uplatnění dítěte v bu-
doucím povolání. Roční příspěvek (Ugan-
da- 7.000Kč; Indie- 4.900Kč) hradí školné, 
školní pomůcky a uniformu, v naléhavých 
případech také zdravotní péči. To všechno, 
aniž by dítě muselo opustit své přirozené 
zázemí, místní kulturu a zvyky. A protože 
nejde jen o poskytování peněz, ale také 
o vytvoření určitého vztahu mezi dárci a 
obdarovanými, nese projekt název Adopce 
na dálku a sponzoři se označují „adoptivní 
rodiče“.

Projekt patří mezi nejmodernější a nej-
efektivnější způsoby rozvojové pomoci a 
je rozšířen prakticky ve všech vyspělých 
státech. Přednosti spočívají především v tr-
valosti výsledků a v motivaci pro ty, kterým 
pomáhá. Projekt Adopce na dálku navíc 
usiluje o zcela adresnou a osobní pomoc. 
Proto dostanou „adoptivní rodiče“ prostřed-
nictvím Arcidiecézní charity Praha fotografi e 
podporovaných dětí a potřebné informace o 
rodině a prostředí, v němž vyrůstají. Děti 
svým sponzorům dvakrát ročně píší a jejich 
pokroky mohou „adoptivní rodiče“ sledovat 
prostřednictvím zprávy a vysvědčení, které 
každý rok obdrží. 

V současné době pomáhají „adoptivní 
rodiče“ již více než osmi tisícům potřeb-
ných dětí! Daří se také uskutečňovat další 
projekty pomáhající komunitám, z kterých 
děti pochází: stavba několika škol, projekt 
pro odstranění dětské práce, zakládání 
knihoven, plánovaná stavba nemocnice, 
svépomocné skupiny, atd. 

Způsobů, jak lze děti prostřednictvím 
projektu Adopce nad dálku podpořit je 
několik. Vedle fi nanční podpory konkrétního 
dítěte nebo kteréhokoli z rozvojových pro-
jektů můžete např. zorganizovat “adopci” dí-
těte skupinkou lidí. Pokud Vás bude jen pět 
a rozhodnete se „adoptovat“ dítě z Ugandy, 
přispěje každý měsíčně stokorunu. Skupin-
ka sedmi lidí pomůže částkou 2,- Kč denně 
indickému chlapci nebo dívce. Chcete-li 
věnovat svůj čas, staňte se dobrovolníkem 
a podpořte propagaci projektu ve vašem 
okolí. Rádi vám pošleme letáčky a další 
informační materiály, které můžete vyvěsit 
např. v čekárně vašeho lékaře, ve škole, 
v práci, v obchodě, knihovně… 

Pro více informací navštivte  www.cha-
rita-adopce.cz nebo nás kontaktujte na 
adrese Londýnská 44, 12000 Praha 2, na  
adopce@charita-adopce.cz nebo na tel.: 
224 250 985.

Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si Vám poděkovat za spo-

lupráci při úvodní fázi procesu plánování 
sociálních služeb v rámci Projektu procesu 
standardizace a zefektivnění sociálních 
služeb formou komunitní spolupráce. Byla 
ukončena 1. fáze, ve které probíhala infor-
mační a dotazníková kampaň, monitorovali 
jsme poskytování sociálních služeb v PO3 
(v pověřeném území) Dvůr Králové nad La-
bem a služeb souvisejících, jednali jsme se 
zadavateli, tj. se starosty jednotlivých obcí, 
zjišťovali jsme potřeby Vás - veřejnosti v té-
to oblasti a zároveň zpracovávali sociode-
mografi ckou analýzu území PO3.

To všechno pro to, abychom v budoucnu 
společně s Vámi vytvořili na území PO3 
Dvůr Králové n. L. dostupné, kvalitní so-
ciální služby, které budou poskytovány na 
základě potřeb občanů tohoto území a o 
jejichž podobě budou moci občané spolu-
rozhodovat.

Považujeme za důležité informovat Vás 
o dalších krocích, které budou, v rámci 
procesu KP sociálních služeb, realizovány 
v dalším období: proběhne vyhodnocení 
dotazníkové kampaně potřebnosti sociál-
ních služeb, s výsledky budete seznámeni a 
bude sestaven dokument, který bude obsa-
hovat potřeby Vaší obce v oblasti sociálních 
služeb. Tento dokument by měl být vytvo-
řen Vaší samosprávou tak, aby refl ektoval 
potřeby Vás - občanů obce - viz. výstupy 
dotazníkového šetření, ale zároveň byl re-

álný z pohledu: fi nancování, prostorových 
potřeb, lidských zdrojů atd. Vámi defi nované 
potřeby, v oblasti sociálních služeb, v rámci 
obce mohou být v tomto dokumentu rozčle-
něny s ohledem na časový horizont: co lze 
připravovat a rozpracovat již v příštím roce 
(2004), co bude potřeba rozpracovat ve 
střednědobém horizontu, další dlouhodobé 
představy a záměry, které si myslíte, že by 
bylo dobré v tomto dokumentu uvést.

Tento dokument bude sloužit jako pod-
kladový materiál při zpracování potřeb a 
záměrů sociálních služeb v celém území 
PO3 Dvůr Králové n. L. Chcete-li znát více 
informací o přípravě a obsahu tohoto do-
kumentu, obracejte se prosím na zástupce 
Vaší obce.

Zpracování těchto materiálů z jednotli-
vých obcí bude zajišťovat pracovní skupina, 
v které budou zasedat: zástupci MÚ Dvůr 
Králové n. L., zástupci z jednotlivých obcí 
z PO3 Dvůr Králové n. L., zástupci po-
skytovatelů sociálních služeb z PO3 Dvůr 
Králové n. L., zástupci veřejnosti PO3 Dvůr 
Králové n. L., zástupci uživatelů sociálních 
služeb z PO3 Dvůr Králové n. L.

Z tohoto důvodu Vás každého zveme, 
jako zástupce veřejnosti, na společná se-
tkání této pracovní skupiny – přijďte vyjádřit 
svůj názor na poskytování sociálních služeb 
ve Vašem městě, obci. První schůzka pra-
covní skupiny se uskuteční dne 1. 12. 2003 
ve Dvoře Králové n. L. O místě a době koná-
ní schůzky Vás budeme včas informovat.
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Této schůzky se můžete již zúčastnit 
právě vy, pokud zavoláte na telefonní číslo: 
499 318 284, popř. se obrátíte na tuto adre-
su: pistorova@mudk.cz

Uvedete své jméno, oblast sociálních 
služeb, které byste se v rámci skupinové 
práce rád věnoval, se kterou máte vy osob-
ně nebo Vaši blízcí nějaké zkušenosti, popř. 
která si myslíte, že ve Vašem městě chybí 
a měla by tady být..apod., uvedete kontakt, 
kam Vám budou zasílány materiály a po-
zvánky na schůzky. 

Naši spolupracovníci Vás zaregistrují a 
Vy se stanete platným členem pracovní sku-
piny PO3 Dvůr Králové nad Labem a budete 
se účastnit její práce při zpracování 1. verze 
komunitního plánu sociálních služeb.

Účast v procesu KP sociálních služeb je 
věcí dobrovolnou, otevřenou, neplacenou, 
zároveň věcí, ve které prokazujete odpo-
vědný aktivní občanský přístup, který při-
spěje dobré věci. Podle našeho názoru jsou 
sociální služby natolik důležité, neboť každý 
z nás či našich blízkých se může potencio-
nálně stát jejich uživatelem, že si zaslouží 
ze strany každého člověka maximální po-
zornost, přestože v dobách minulých nebylo 
zvykem se touto oblastí příliš zabývat.

Na budoucí spolupráci se těší: JUDr 
Simona Motlová – tajemnice MÚ Dvůr 
Králové n. L., Josef Veselka – předseda 
Občanského sdružení JOB, Jindra Koldin-
ská – konzultant v oblasti sociálních služeb, 
Jan Machek – ředitel Terra Nostra o.p.s., 
Kateřina Pištorová – odpovědný pracovník 
KP - MÚ Dvůr Králové n. L. 

Kateřina Krebsová, Terra Nostra, o.p.s.

Poděkování 
spolupracovníkům kroniky

Pokládám za svoji prvořadou povinnost 
poděkovat všem informatikům Městského 
úřadu za ochotu, s jakou jsou nápomocni při 
náročném, technickém zpracování „Kroniky 
města“. Jmenovitě bych chtěl poděkovat 
panu Karlu Břízovi, který se o vzhled psa-
ných textů a vyobrazení stará již od roku 
2000, kdy došlo ke psaní na počítači.

Neměl jsem s tímto způsobem psaní 
kroniky a digitálním zpracováním textů a 
fotografi í žádné zkušenosti, uvítal jsem tedy 
každou radu a pomoc. Začátky byly pro 
mne svízelné, ale vzájemná pomoc přinesla 
a přináší své ovoce. Každý se o tom může 
přesvědčit, kronika patří městu, tedy obča-
nům. Také bych chtěl poděkovat redaktorovi 
„Vlastivědného čtení“ panu Janu Schwar-
zovi za obohacující spolupráci a podanou 
ruku, kterou úpřímně tisknu.

Mnohdy se totiž kronika vrací k závaž-
ným událostem, které někdy nebyly před-
chozími kronikami zapsány, nebo zabočí 
k drobné, regionální historii. Ta dokresluje 
současné dění slovem i obrázkem. To 
ovšem předpokládá získat potřebné infor-
mace od žijících pamětníků, což je časově 
náročné, ale nanejvýš potřebné a kroniku to 
také obohacuje.

Děkuji, a zároveň mě velmi těší přízeň 
škol, zoologické zahrady, Hankova domu, 
spolků, organizací, Městského úřadu a hlav-
ně občanů našeho města, kteří mi podávají 
pomocnou ruku. Vám všem je v kronice po-
děkováno. Poděkování patří také všem, kte-
ří se již po dobu čtyř let starají o technické 

vybavení kronikáře. Díky jejich pochopení 
se dostává „Kronice města“ stále lepšího 
vzhledu.

Ujišťuji vás, že si této vzájemné spolu-
práce vážím, pokládám ji za zavazující do 
budoucna a ještě jednou děkuji.

Pavel Janoušek, kronikář

Společenská kronika
V říjnu 2003 v obřadní síni Staré radnice 

uzavřeli manželství tito snoubenci:

Milan Zilvar a Vladimíra Bohutínská –
 3. 10. 2003

Jiří Šůna a Alena Kačírková – 
18. 10. 2003

Jan Jakubský a Lenka Tomášková – 
24. 10. 2003

Zdeněk Šlemr a Jitka Horáková – 
24. 10. 2003

Karel Pilát a Eva Adamčíková – 
25. 10. 2003

Radek Spatzier a Alexandra Holubářová –

31. 10. 2003

V tom samém měsíci zemřeli tito naši 
spoluobčané:

Libuše Rejlová – 1922 – 1. 10. 2003
Zdenka Lipská – 1925 – 6. 10. 2003
Libuše Kynčlová – 1928 – 10. 10. 2003
Věra Kopecká – 1920 – 17. 10. 2003
Aleš Bednář – 1925 – 19. 10. 2003
Josef Procházka – 1920 – 21. 10. 2003
Jaroslava Kochová – 1938 – 26. 10. 2003
Marie Erbenová – 1914 – 16. 10. 2003
Jindřich Borůfka – 1921 – 30. 10. 2003
Vlasta Novotná – 1923 – 31. 10. 2003

Eva Ježková, matrikářka

Výsledkový servis
Fotbal - muži A (Krajský přebor)
Červený Kostelec - Dvůr Králové 1:1
Branka: Kašajík
Dvůr Králové – Trutnov 1:3
Branka: Barbarič 
Dvůr Králové – Milíčeves 1:1
Branky: Barbarič

Fotbal - muži B (I. B třída)
Dvůr Králové – Převýšov 0:1
Sobotka - Dvůr Králové 4:1
Branky: David, Šturma, Potměšil, Pohořelý

Fotbal - přátelský zápas
Dvůr Králové B – Dvůr Králové A 1:4

Fotbal - dorost starší (krajský přebor)
Dvůr Králové – Vrchlabí 2:0
Dobruška - Dvůr Králové 0:6
Fotbal krajský přebor dorost mladší
Dvůr Králové – Vrchlabí 1:4
Dobruška - Dvůr Králové 1:0

Házená - muži (II. Liga)
Sezimovo Ústí - Dvůr Králové 22:21
Nejvíc branek: Fiedor 8, D. Picha 4, 
Dvůr Králové – Jiskra Zruč 35:18
Nejvíc branek: Fiedor 13, Junek 6, D. Picha 5
Sokol Bělá - Dvůr Králové 28:25

Házená – starší dorost
Ledeč - Dvůr Králové 30:14
Dvůr Králové - Baník Most 29:23
Sokol Písek - Dvůr Králové 29:22
Wendy Mělník - Dvůr Králové 16:22

Házená – žáci
Dvůr Králové – Jičín B 21:21

Basketbal – muži (III. Liga)
Slavia TU Liberec - Dvůr Králové 73:74
Nejvíc bodů: Jansa 16, Žďárek 15, Hanák 13
Slovan Varnsdorf - Dvůr Králové – 69:67
Nejvíc bodů: Žďárek 16, Hanák 13, R. Cejnar 12
Dvůr Králové – Sokol Kutná Hora 80:49
Nejvíc bodů: Říha 22, Žďárek 14, R. Cejnar 12
Dvůr Králové – Darren Chrudim 84:61
Nejvíc bodů: R. Cejnar 20, Říha a J. Cejnar 12

Basketbal - muži (Český pohár)
Dvůr Králové – BK Jihlava 68:77

Hokej žáci – 6. třída
Dvůr Králové/Náchod – Lev Hradec K. 2:1
Dvůr Králové/Náchod – Jablonec 8:2
Dvůr Králové/Náchod – Nymburk 2:2

Hokej žáci – 7. třída
Dvůr Králové/Náchod – Lev Hradec K. 1:8
Dvůr Králové/Náchod – Jablonec 2:4
Dvůr Králové/Náchod – Nymburk 5:5

Hokej žáci – 8. třída
Dvůr Králové/Náchod – Lev Hradec K. 2:7
Dvůr Králové/Náchod – Jablonec 3:7
Dvůr Králové/Náchod – Nymburk 6:2

Hokej žáci – 9. třída
Dvůr Králové/Náchod – Lev Hradec K. 0:9 
Dvůr Králové/Náchod – Jablonec 2:3
Dvůr Králové/Náchod – Nymburk 2:4 

Hokej – muži (krajská liga)
Dvůr Králové – Hronov 12:0
Branky: Kubelka 2, Bažant 2, Říčař 2, Anto-
nín 2, Němeček, Zadražil, Pospíšil, Řehák
Dvůr Králové – Nová Paka 7:1
Branky: Řehák 2, Bažant 2, Němeček, Fajl, 
Antonín
Dvůr Králové – Jičín 5:3
Branky: Bažant 2, Vondřejc, Zadražil, Kudr
Dvůr Králové - Vrchlabí 0:5

Hokej junioři
Dvůr Králové – Nové Město 0:3
Dvůr Králové – Jaroměř 8:7

Hokej dorost
Dvůr Králové – Nové Město 2:4
Dvůr Králové – Trutnov 6:1

Stolní tenis – muži ( III. Liga)
Dvůr Králové – Ústí n. Orlicí 7:10
Dvůr Králové – Kostelec n. Orlicí 10:3
Dvůr Králové - Tesla Pardubice 6:10
Dvůr Králové - Linea Chrudim 9:9

4. závod Českého poháru a Žákovského 
poháru ve skocích na trampolíně
Muži - David Kursa - 15.,
           Ondřej Bek - 16.
Žáci - David Kursa - 9.
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Závěr se nezdařil, i tak si 
prožili dvorští fotbalisté 
úspěšný rok

Přesto, že se závěr roku dvorským fot-
balistům nevydařil, budou ho představitelé 
v současnosti nejsledovanějšího sportu ve 
městě hodnotit jako jeden z nejúspěšněj-
ších. 

„A“ tým mužů v jarní části dokázal pře-
konat počáteční krizi a s náskokem deseti 
bodů postoupil společně s celkem TJ Vele-
šov Doudleby do krajského přeboru. Posí-
lený nováček se v nejvyšší oblastní soutěži 
rychle zabydlel a dlouho čekal na prvního 
přemožitele. Našel jej až v závěru sezony, 
bohužel v utkání tolik sledovaném. O derby 
s Trutnovem se ve městě i jeho okolí mluvilo 
dávno před jeho konáním. Právě v tento 
den přišla na stadion pod Hankovým do-
mem historická návštěva. 2350 diváků bylo 
zvědavo jak dopadne souboj o podzimního 
krále. Většina odcházela zklamána. Domá-
cím zápas vůbec nevyšel a porážka 1:3 byla 
nakonec lichotivá. Utkání proběhlo v duchu 
krize dvorského kolektivu, jenž v posledních 
čtyřech duelech roku z dvanácti možných 
bodů nasbíral pouhé tři. I tak obsadili svě-
řenci trenéra Vondráčka  v podzimní tabulce 
skvělé třetí místo. 

Zapomenout nemůžeme ani na diváky.  
Průměrná podzimní návštěvnost byla přes 
1100 příznivců! Takovým číslem se nemo-
hou pochlubit ani některá ligová družstva.

Tabulka po podzimní části
(odehráno 16 kol)

1. Sj Předměřice              38:12  34 bodů
2. FK Trutnov                   42:19  34 bodů
3. TJ Dvůr Králové n. L.   29:14  33 bodů
4. SK Přepychy                29:29  28 bodů
5. FC Milíčeves                29:17  27 bodů

Úspěchy ale v sezoně sbíraly i jiná muž-
stva našeho oddílu. Rezerva mužů na jaře 
postoupila do 1. B. třídy a jako nováček si 
vedla výborně, když po podzimu fi guruje na 
5. místě. 

Velkého úspěchu dosáhli také dorosten-
ci, kteří pod vedením kouče Jaroslava Hlavy 
podávali výborné výkony v krajském přebo-
ru a v půli sezony jim patří 4. příčka. Mladší 
dorost je 11. V žákovské kategorii se dařilo 
více mladším (skončili pátí), starší kolegové 
pak obsadili 12. místo. 

V zimní přestávce čeká fotbalisty těžká 
příprava, po níž by chtěli zakončit sezonu 
stejně úspěšně jako na jaře 2003.

Tomáš Otradovský

Stolní tenisté poprvé doma
O víkendu 1. a 2. listopadu se králo-

védvorští stolní tenisté poprvé v této sezóně 
představili na domácích stolech. V sobotu 
podlehli v naprosto vyrovnaném utkání 
loňskému účastníku play-off, družstvu TTC 
Ústí nad Orlicí, poměrem 7:10. Bodové ma-
ximum pro tým odvedl již tradičně Foff. 

V nedělním utkání se Sokolem Kostelec 
nad Orlicí se projevila převaha našich stol-
ních tenistů, která vyústila ve vítězství 10:
3. Ačkoli soupeř z Kostelce zatím nemá na 
svém kontě žádné letošní vítězství, nebyl 
rozhodně snadným soustem. Tato sestava 
se v minulém ročníku umístila celkem s pře-
hledem uprostřed třetiligové tabulky. Maxi-
mum odvedly tradiční opory Foff s Jůzou, 

kterým tentokrát zdatně sekundoval Pánek.

V dalším kole 3. ligy skupiny C hostil 
domácí tým těžké soupeře. Oba jsou v ta-
bulce lépe postaveni – Tesla Pardubice třetí 
a Linea Chrudim bez ztráty bodu dokonce 
druhá. Našemu celku patřila dosud čtvrtá 
příčka. Zranění tentokrát nedovolilo domá-
cím nastoupit v tradiční sestavě. Za Jiřího 
Voženílka nastoupil v obou utkáních Petr 
Šulc. 

V sobotu 15. 11. přijela v loňském roce 
druholigová pardubická Tesla, která byla 
favoritem utkání. Jejich úderná síla spočí-
vá především ve dvojici Hájek – Šimonek, 
kterým zdatně sekunduje Kudýn. Králo-
védvorští stolní tenisté museli neustále 
dotahovat vedení soupeře. Nepovedený 
úvod (1:5) se sice podařilo zkorigovat (5:7), 
nicméně ztracené body z úvodu střetnutí 
nutně chyběly právě v závěru. Přesto však 
domácí odehráli proti jednomu z favoritů 
velmi důstojné střetnutí, které šlo při troše 
sportovního štěstí ještě více zdramatizovat. 
Za zmínku jistě stojí vítězství Libora Pánka 
nad jedním z nejlepších hráčů celé soutěže 
(dosud pouze jedna porážka) Tomášem 
Hájkem. Naši stolní tenisté nakonec pod-
lehli Tesle 6:10.

Drama se šťastným koncem se odehrálo 
v nedělním střetnutí. Favorizovaná Linea 
Chrudim byla po většinu střetnutí o krok 
napřed. Domácí dotahovali především 
zásluhou Miroslava Foffa (opět s plným 
bodovým ziskem). Právě utkání dvorské 
jedničky byla plná kontratopspinových. vý-
měn a byla ozdobou střetnutí. Samozřejmě 
i zásluhou útočné atraktivní hry soupeře. 
Drama vyvrcholilo za stavu 7:9. Pro cennou 
remízu z pohledu domácích bylo nutné v zá-
věrečných dvou střetnutích bodovat. I přes 
nepříznivý stav 0:2 na sety se to podařilo 
ve střetnutí s Liborem Bachurou nejen Pe-
tru Šulcovi (po vítězství nad Steinerem 3:
0 jeho druhý bod v utkání!), ale i v samém 
závěru Liboru Pánkovi (3:1 nad Pokorným). 
Po tomto strhujícím závěru skončilo utkání 
nakonec nerozhodně 9:9.

V aktuální tabulce tak patří dvorským 
stolním tenistům stále velmi dobrá čtvrtá 
příčka. Vedení v soutěži a neporazitelnost 
si dosud drží Strážnice. Právě na jižní Mo-
ravu zajíždí o víkendu 29. - 30. 11. jediný 

zástupce ligového stolního tenisu okresu 
Trutnov. V sobotu 29. 11. od 15 hodin hraje 
ve Strážnici a v neděli 30. 11. od 10 hodin 
v Hodoníně.

Petr Šulc

Pohárový závody 
trampolínách

Hala Základní školy Strž hostila 4. závod 
Českého a Žákovského poháru ve skocích 
na trampolíně. Závodů se zúčastnilo 37 
žen, 17, mužů a 15 synchronních dvojic ze 
7 oddílů republiky. 

Místním závodníkům se tento závod 
nevydařil, Ondřej Bek a Petra Rychterová 
nedokončili svoje volné sestavy. Nejlepší 
umístění tak vybojoval David Kurza, který 
byl 9. mezi žáky a 15. mezi muži. Petra 
Rychterová skončila mezi ženami 34. a v 
žákovské kategorii obsadila 26. místo. On-
dřej Bek byl mezi muži šestnáctý. 

Další závod, kterého se zúčastní krá-
lovédvorští závodníci je Mistrovství České 
republiky v Praze (22. listopadu) a Pohár 
Pegas - závod věkových skupin a Přebor 
ČOS 29. listopadu v Praze.

Jaromír Bek

Fotbalisté na své zápasy dokázali v průběhu jara přilákat stovky diváků, derby s FK Trutnov sledovalo 
dokonce více než 2000 diváků.  Foto: D. Kubica

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ 
RADNICE

vydává Město Dvůr Králové nad Labem. 
Vychází jako měsíčník. Náklad 1200 kusů.

Řídí redakční rada ve složení:
Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita 
Vaňková,  Mgr. Dušan Kubica.

Kontakt: 
NKR, náměstí T.G. Masaryka 38, 
544 17 Dvůr Králové nad Labem, 
tel.: 499 318 103, e-mail: noviny@mudk.cz 

Registrováno u MK ČR  pod číslem E 12870.

Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr 
Králové nad Labem, tel./fax: 499 320 824.
Tiskárna neodpovídá za obsah, grafi ckou 
úpravu a textové korektury.

Za obsahovou a gramatickou správnost 
článku odpovídají jejich autoři.

Uzávěrka příštího vydání je 

12. 12 2003.


