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ZREKONSTRUOVANÉ NÁMĚSTÍ 
JIŽ V PLNÉM PROVOZU

Rozsáhlý projekt „Rekonstrukce náměstí T. G. 
Masaryka“, který se za  uplynulé dva roky dotkl 
snad každého obyvatele a  návštěvníka našeho 
města, je naplněn. Město ofi ciálně převzalo stav-
bu, i  když s  některými výhradami. Drobné úpra-
vy tak ještě budou provedeny na  jaře, kdy fi rma 
v  záruce odstraní i  případné závady, které by se 
po zimě objevily. V průběhu roku bude na náměstí 
doplněn další drobný mobiliář v  podobě odpad-
kových košů a květinová výzdoba. Kromě nového 
vzhledu ulice Palackého a náměstí si občané musí 
zvyknout také na nový dopravní systém s jediným 
vjezdem do náměstí ulicí J. Hory. Dosud benevo-
lentní parkování v  centru města se od  přelomu 
února a března změní na časově omezené bezplat-
né parkování. Po 1 hodině budou muset parkující 
uvolnit místo jiným vozům. Slavnostní otevření 
„nového“ náměstí obyvatelům a  návštěvníkům 
města je naplánováno v průběhu Královédvorské-
ho majálesu, tedy na úterý 1. května.

Základní umělecká škola, která je nyní nově 
umístěna ve zrekonstruované budově č. p. 83, již 
zahájila zkušební provoz. Koncem ledna vyhlásilo 
město výběrové řízení na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu - na dodávku vestavěných skříní, o kte-
rou se bude soutěžit v elektronické aukci. Učitelský 
sbor se v  prostorách bývalé Reginy pilně zabyd-
luje a s žáky si postupně zvyká na nové prostředí. 

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

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje do-

tační programy na:

1.  Podporu a  rozvoj tělovýchovy a  sportu - 

nově dva programy:
• Činnost sportovních oddílů

• Pořádání sportovních akcí

 V období 10.03. – 10.04.2012 je třeba předložit 
městu daňové přiznání jednotlivých sportov-
ních oddílů za předchozí rok.

 Termín pro přijímání žádostí programů:

 12.01.2012 – 10.02.2012

2. Podporu sociálních služeb a služeb souvise-

jících se sociální oblastí a na podporu zdra-

votnictví - sociální služby, integrace zdravotně 
postižených, protidrogové aktivity, prevence 
kriminality, podpora rodin, zdravotnictví.

 Termín pro přijímání žádostí programu:

 12.01.2012 – 10.02.2012

3. Podporu veřejně prospěšných aktivit – ze-
jména v oblastech kultury, jako jsou např. vý-
znamné umělecké počiny, přehlídky, festivaly, 
perspektivní kulturní a  výchovně vzdělávací 
aktivity, vydávání hudebních nosičů, publikací, 
tvorba webových stránek, činnosti s mládeží, 
vzdělávání a věda.

 Termín pro přijímání žádostí programu:

 16.01.2012 – 17.02.2012

4. Obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 
nemovitou kulturní památkou nebo které se 
nacházejí na území městské památkové zóny 

města Dvůr Králové nad Labem, a na obnovu 
městských hradeb, resp. jejich částí.

 Termín pro přijímání žádostí programu:

 12.01.2012 – 30.03.2012

Příjemcem dotace může být subjekt, jehož čin-
nost či služba je v zájmu města a občanů města. 
O  výsledku přidělených dotací budou jednotliví 
žadatelé písemně informováni.

Žádost musí být podána na předepsaném for-
muláři s povinnými přílohami (POZOR: v roce 2012 
drobné úpravy formulářů) poštou nebo osobně 
na  adresu (1 originál): Městský úřad, odbor škol-
ství, kultury a sociálních věcí, náměstí T. G. Masa-
ryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.

Dotace může být poskytnuta v  režimu de 

minimis. K  žádosti o  dotaci přiložte čestné 

prohlášení o bezdlužnosti, tj. o splnění všech 

svých fi nančních závazků za rok 2011.

Podrobnější informace včetně formulářů lze 
získat na  odboru školství, kultury a  sociálních 
věcí, 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 sekci Radnice / Granty a do-
tace / Dotace z rozpočtu města.

O  vyhlášení výše uvedených dotací rozhodla 
rada města usnesením č. R/34/2012 – 45. RM ze 
dne 10.1.2012. 

Mgr. Dušan Kubica, místostarosta města

MĚSTO VYHLAŠUJE DOTAČNÍ PROGRAMY

Dopravní společnost OSNADO zahajuje od 14. 
ledna provoz nové turistické linky, v rámci projek-
tu „Zážitky na  dosah“, Janské Lázně - ZOO Dvůr 
Králové. Provozovaná trasa turistické linky v zimní 
sezoně vede od lyžařských destinací ve východní 
části Krkonoš za  dalšími atraktivitami cestovního 
ruchu v regionu. 

Cílem projektu, který byl schválen a podpořen 
v  rámci Národního programu podpory cestov-
ního ruchu od  Ministerstva pro místní rozvoj, je 
podpora rozvoje celoročního cestovního ruchu 
v regionu a zajištění cestování dostupného všem, 
což v  případě tohoto projektu je vyjádřeno spe-
ciálně upraveným bezbariérovým autobusem 
s  ekologickým pohonem na  zemní plyn. Trasa 
linky povede přes Svobodu nad Úpou, Mladé 
Buky a Trutnov. Zároveň budou ve Dvoře Králové 
n. L. v průběhu dne zajištěna přímá spojení mezi 
ZOO a  železniční stanicí s  návazností na  rychlíky 
a osobní vlaky z širokého okolí. 

Cestující si mají možnost vychutnat krásné 
zimní scenérie horského a  podhorského regionu 
a zároveň získají tipy na příjemné strávení volné-
ho času. Autobus je jako jeden z mála v České re-
publice vybaven dvěma místy pro invalidní vozík 
a výklopnou plošinou pro pohodlné najetí do au-
tobusu. Cestujícím jsou pro lepší informovanost  
k dispozici tři prostorné LCD obrazovky, které po-
skytnou informace o  trase i  zajímavostech k  jed-
notlivým místům.

Na  turistické lince platí tarif integrovaného 
dopravního systému (IDS) IREDO a jsou uznávány 
jízdní doklady IREDO v rámci své časové a zónové 
platnosti. Při platbě jednoduchého (jednotlivého) 
jízdného z  elektronické peněženky na  dopravní 
kartě OSNADO bude navíc poskytována sleva 
ve výši 5%.

Více info na  stránkách http://www.zazitkyna-
dosah.cz/. 

Redakce, zdroj: OSNADO, spol. s r.o.

TURISTICKÁ LINKA JANSKÉ LÁZNĚ - ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
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Máme za  sebou již téměř měsíc provozu 
městské autobusové dopravy dle nových jízd-
ních řádů. Pro někoho se jedná o změnu k lepší-
mu, pro jiného to znamenaná zhoršení oproti pů-
vodnímu stavu. Věřím, že těch prvních je většina, 
ale přesto se sešla, zejména v prvním lednovém 
týdnu, celá řada podnětů, připomínek a stížností. 
Přestože nikdy nebude v našich silách a možnos-
tech vyhovět všem, došlé připomínky shromaž-
ďujeme a  hledáme možnosti a  způsoby jejich 
zapracování do jízdních řádů v co nejkratším ter-
mínu. Aktuálně je připravována změna k termínu 
celostátních změn, tj. 04.03.2012.

Přestože jízdní řád městské hromadné do-
pravy určitě projde v  následujících týdnech 
a  měsících řadou uprav a  doladění, i  na  základě 
Vašich připomínek, dovolím si připomenout ně-
kolik výhod, které nové jízdní řády přinesly již nyní. 

Do jízdního řádu byl zaveden tzv. TAKT. 
Když jsou jízdní řády „v taktu“, tak to znamená, 
že autobus jezdí v  pravidelných intervalech, 
např. každou hodinu. A  právě to se podařilo, 
alespoň v  dopoledních a  odpoledních hodi-
nách, zapracovat spolu se spoustou dalších 
změn do  nových jízdních řádů. Každý cestu-
jící si tak může zapamatovat ten svůj čas, a ne 

pokaždé znovu a znovu hledat v jízdním řádu. 
Významnou zastávkou v  centru města se 

stal „kostel“. V posledních letech jezdil autobus 
na vlakové nádraží z ulice Rooseveltova. Ano, je 
to sice ve středu města, ale pro mnoho lidí přece 
daleko. Kostel je také v  centru města, ale přece 
jen dostupnější pro daleko více lidí ze severní 
části města, navíc autobus cestou obslouží Bene-
šovo nábřeží. Někteří, kteří to mají blíže k poště 
nebo na autobusové nádraží, mohou nadále vy-
užívat příměstské autobusy z Vrchlabí a Trutnova. 
Cena je stejná – 10 Kč. Zastávka „kostel“ rovněž 
nabízí možnost přestupů mezi linkou 1 a 2, což 
lze v některých časech využít při spojení nemoc-
nice – vlakové nádraží nebo Elišky Krásnohorské 
– autobusové nádraží. Tady je nutno připome-
nout, že jízdenka platí 1 hodinu, nikoliv pro jed-
nu jízdu. Bez nutnosti zakoupit další jízdenku tak 
můžete přestoupit na  jiný autobus, a  to včetně 
příměstských (samozřejmě v zóně města). 

V  autobusech lze také zakoupit integrované 
jízdenky až do  cílové stanice vlaku. Mnoho lidí 
tuto možnost zatím nevyužívá, ale lze tak ušetřit 
čas při přestupu na vlakovém nádraží. 

Jan Sedláček, odbor ODP
Zdroj: www.kralovedvorsko.cz

MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – VÝHODY A NOVINKY

NÁJEM HROBOVÝCH MÍST

Město Dvůr Králové nad Labem je provozo-
vatelem městských hřbitovů Dvůr Králové nad 
Labem, Lipnice, Vedek a Žireč. V souladu se záko-
nem o  pohřebnictví vyhotovuje nové smlouvy 
o  nájmu hrobových míst, povolení k  manipulaci 
s hrobovým zařízením, povolení k výkopu hrobu. 
Tato agenda byla z organizačních důvodů v  listo-
padu 2011 přesunuta na odbor všeobecné vnitřní 
správy, technickohospodářské oddělení, na  úsek 
PODATELNY MěÚ v přízemí, kancelář dveří č. 108, 
Lenka Jarolímková, jarolimkova.lenka@mudk.cz, 
tel. 499 318221.

Správcem městských hřbitovů jsou Technické 
služby města Dvůr Králové nad Labem - správa 
a údržba veřejného pohřebiště včetně komunikací, 
okolní zeleně a výkopu hrobů. 

Lenka Jarolímková, odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

Další významnou novinkou, která již byla avizo-
vána v  předchozím vydání Novin královédvorské 
radnice, je možnost vyhledávání autobusového 
spojení přes mapový portál města, kde je možné 
po kliknutí na konkrétní zastávku přímé vyhledá-
ní spojů odjíždějících z vybrané zastávky. Mapový 
portál naleznete v levém menu na úvodní stránce 
www.mudk.cz, případně je možné využít vpravo 
dole tlačítko rychlého odkazu „Vyhledání auto-
busového spojení“. Po  otevření mapového okna 
lze v levém menu v záložce „Hromadná doprava“ 
přepínat zobrazení tras linek a  zobrazení auto-
busových zastávek. Při kliknutí na  ikonu zastávky 

se zobrazí bublina s  možností přímého přístupu 
na  portál IDOS, přičemž se zvolená zastávka au-
tomaticky vyplní jako výchozí. Po vyplnění cílové 
stanice se zobrazí nabídka dostupného spojení. 
V  horní liště mapového okna lze využít funkce ± 
pro změnu měřítka, případně „ručičku“ pro posun 
mapy požadovaným směrem (viz. obrázek). 

Věřím, že při seznamování se s mapovým por-
tálem objevíte ještě mnoho dalších užitečných in-
formací a funkcí.

Jan Sedláček
odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP)

VYHLEDÁVÁNÍ ZASTÁVEK A  SPOJŮ MHD NA  MAPOVÉM PORTÁLU MĚSTA

Na úřad směřují dotazy, jak je to s pořizová-
ním nového územního plánu a kdy již bude pla-
tit. Proto je na  místě uvést podrobnější údaje 
o této dokumentaci. V minulém roce byla pro-
jednávána změna č. 11 původního územního 
plánu města Dvůr Králové nad Labem a bylo za-
hájeno projednávání celého nového územního 
plánu. Jedná se o dvě různé dokumentace.

Předmětem změny č. 11 je vytvoření územ-
ních předpokladů pro zřízení okružní křižo-
vatky do areálu Juta, a.s., mezi centrem města 
a okrajovou částí Žireč a zrušení některých ne-
využitých návrhových lokalit. Tato změna byla 
vydána (schválena) na  prosincovém jednání 
zastupitelstva města v roce 2011.

Nový územní plán představuje celkovou re-
vizi území města a  stanoví jeho urbanistickou 
koncepci – po nabytí účinnosti nového územní-
ho plánu přestane platit původní územní plán 
z r. 2001. Po zpracování návrhu územního plá-
nu projektantem bylo přikročeno k  jeho tříko-
lovému projednávání: v  rámci tzv. společné-
ho jednání uplatnily některé dotčené orgány 
požadavky na  obsah a  rozsah dokumentace 
a v současné době probíhá projednávání těch-
to požadavků s  následným případným dopl-
něním návrhu ze strany projektanta. Následo-
vat bude projednání s  krajským úřadem. Třetí 
a  poslední způsob projednání bude zahájen 
po  získání kladného stanoviska krajského úřa-
du, bude se jednat o  řízení o  vydání územní-
ho plánu s  veřejným projednáním a  možností 
uplatnění námitek a připomínek. Při pořizová-
ní územního plánu se s veřejností komunikuje 
zejména prostřednictví veřejné úřední desky, 
proto i termín veřejného projednání a lhůta pro 
uplatnění námitek a  připomínek budou ozná-
meny prostřednictvím veřejné úřední desky, 
a to fyzické i elektronické (umožňující dálkový 
přístup). Z hlediska návaznosti jednotlivých čin-
ností nelze přesný termín veřejného projednání 
ještě stanovit, předpokládáme ho v  horizontu 
několika měsíců v letošním roce.

Ing. Martin Rudolf
vedoucí odboru výstavby a územního plánování (VÚP)

ÚZEMNÍ PLÁN

Sdělujeme občanům, že v rámci zkvalitňování 
poskytovaných služeb je možné od poloviny led-
na 2012 provádět úhrady poplatků na  pokladně 
města i  prostřednictvím platebního terminálu.

Ing. Martin Plecháč, vedoucí odboru RAF

NA ÚŘADU 
UŽ MŮŽETE PLATIT KARTOU
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI LEDNU
www.tsdvur.cz

Technické služby měs-
ta využily přízně ledno-
vého počasí a  mohly se 
v  tomto období věnovat 
kromě zimní údržby také pokračujícím opravám 
komunikací a údržbě dřevin. Vedle toho opět pro-
bíhal ruční úklid celého města. 

Samozřejmě největší pozornost TSM směřova-
la v první řadě k zimní údržbě komunikací včetně 
chodníků, ke zmírňování závad v jejich sjízdnosti 
a  schůdnosti. Chceme připomenout, že veškeré 
informace o  provádění zimní údržby, rozpis slu-
žeb jednotlivých dispečerů a kontakty na ně mů-
žete nalézt na našich webových stránkách www.
tsdvur.cz nebo na úřední desce městského úřadu. 
V případě problémů nás můžete kontaktovat také 
na tel. 499 320 114. Zimní údržba probíhá v sou-
ladu s  operačním plánem zimní údržby pro rok 
2011/2012 a závady ve sjízdnosti a schůdnosti jsou 
odstraňovány veškerou dostupnou technikou, 
kterou TSM disponují. Současně s tím probíhá také 
ruční úklid a posyp autobusových zastávek, pře-
chodů a kontejnerových stání na tříděný odpad. 

Počátek roku TSM zahájily úklidem celého 
města po  novoročních oslavách a  kontrolou 
městského mobiliáře. Věnovali se mytí a  úklidu 
autobusových zastávek v ul. Zborovská, 5. května, 
Tyršova, Spojených národů, Legionářská, Krko-
nošská, 17. listopadu (křižovatka s  ul. Riegrova), 
ve Strži a v Lipnici.

Na základě pravidelných kontrol a vašich pod-
nětů probíhají průběžně opravy veřejného osvět-
lení. V měsíci lednu to byly opravy poruch většího 
rozsahu v  ul. Roháčova, Rokycanova, Nerudova 
a Spojených národů. V ul. Vrchlického došlo k de-
montáži vyvráceného světelného bodu. Upozor-
ňujeme, že vzniklé poruchy veřejného osvětlení 
můžete hlásit přímo na tel. 734 437 437, který je 
uveden i na našich webových stránkách.

Jak už bylo zmíněno, přiznivé klimatické pod-
mínky nám dovolily podniknout opravy komu-
nikací zejména v  ul. Presslova, nám. Republiky, 
v Lipnici Rovinkách. Výtluky byly odstraněny v ul. 
Mánesova, 5. května u garáží, v ul. Seifertova, Ma-
charova, na Slovanech, v Lipnici a v Žirecké Pod-
stráni. Pozornost byla věnována také chodníkům, 
a to v ul. Palackého, Revoluční a Presslova.

Na území celého města byly čištěny kontejne-
ry na tříděný odpad.

Na úseku zeleně se práce soustředily na zimní 
údržbu dřevin, tedy kácení, zdravotní řezy, úpravy 
korun apod. Jmenovitě můžeme uvést ul. 28.říj-
na, Žireckou Podstráň a ul. Heydukovu, kde došlo 
ke kácení javorů. Kácení probíhalo také ve Verde-
ku u  zastávky (odstranění omoriky), v  ul. Přímá 
(kácení borovice), Nad Parkem (kácení bříz), ul. 
Sladkovského (kácení ořechu), ul. Pod ZOO a Pod 
Slévárnou (odstranění zeravu a jalovce). Byl zapo-
čat řez kulových korun stromům a to v ul. Raiso-
va, Všehrdova, Smetanova, A. Staška, Bezručova, 
Roháčova, Luční, Vojanova, M. Horákové, Štefáni-
kova a na Benešově nábřeží. Úpravou prošly v ul. 
R.A.Dvorského škumpy, v ul. 5. května a Raisova 
koruny jívy a vrby, na sídlišti Štefánikova byla pro-
vedena úprava zeravu.

Byly odstraňovány nálety v  ul. Nad Parkem, 
R.A. Dvorského, Eklova, Jiráskova, Bubeníkova, 
u garáží v ul. 5. května a ve Strži. 

Vandalskou činností došlo k vyvrácení v pro-
sinci vysazeného jírovce v ul. Nerudova. Tento byl 
opětovně vysazen. 

Na závěr bychom vás rádi informovali o inter-
valech měsíčních svozů SKO v roce 2012. Rozpis je 
uveden na  webových stránkách www.tsdvur.cz.

Lenka Švecová, asistentka ředitele TSM

Město Dvůr Králové nad Labem prodává 
parcely na  výstavbu rodinných domů, k  pro-
deji bylo na  původní parcele č. 2277/1 geo-
metrickým plánem vyčleněno 10 parcel. Tyto 
pozemky se nacházejí v  jižní části budované 
obytné zóny Sylvárov, na severní straně komu-
nikace navazující na ulici Josefa Vágnera. Po-
zemky jsou připraveny k  výstavbě rodinných 
domů, všechny sítě technické infrastruktury 
– přípojky elektro, plynu, veřejného vodovodu 
a  kanalizace – jsou přivedeny na  hranice po-
zemku a  ukončeny v  domovních přípojkách. 
Rada města vyhlásila minimální ceny pro po-
dání nabídek v obálkové metodě, již proběhla 
dvě kola prodeje a 4 pozemky jsou již prodány. 

Výměry pozemků a jejich minimální ceny pro 
podání nabídek do výběrového řízení v obál-
kové metodě pro 3. kolo prodeje jsou uvedeny 
v níže uvedené tabulce.

Podmínky pro účast ve  výběrovém říze-
ní najdou zájemci ve  zveřejnění, které bude 
umístěno na  úřední desce městského úřadu, 
podrobnější informace a  předepsaný formu-
lář pro podání přihlášky do výběrového řízení 
obálkovou metodou obdrží zájemci na oddě-
lení ekonomiky a majetku města odboru RIM, 
nám. T. G. Masaryka čp. 35, 1. poschodí. Lhůta 
pro podání nabídek končí 8. března 2012 ve 14 
hodin.

Ing. Milan Tuček, odbor RIM

MĚSTO PRODÁVÁ POZEMKOVÉ PARCELY 
K VÝSTAVBĚ RODINNÝCH DOMŮ – OBYTNÁ ZÓNA SYLVÁROV-JIH

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

cena za parcelu - Kč

1 2277/8 1 509 1 056 300
4 2277/11 770 539 000
5 2277/12 767 536 900
7 2277/16 781 507 650
9 2277/18 753 489 450

10 2277/19 726 471 900

MĚSTO VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Město Dvůr Králové nad Labem vyhla-

šuje výběrové řízení na obsazení funkce 
odborného referenta (odborné referent-
ky)  odboru kanceláře tajemníka úřadu 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

Platová třída odpovídající druhu práce 
– 9. platová třída. Redakční příprava a za-
jišťování vydávání Novin královédvorské 
radnice, další rozvoj webových stránek 
města, fotodokumentace, poskytování 
informací z  jednání orgánů města, zajiš-
ťování účasti starostky a  místostarostů 
na  sportovních, kulturních a  společensky 
významných akcích. 
Lhůta pro podání přihlášky: do 06. 02. 

2012 do 17:00 hod. 

Celý text vyhlášeného výběrového ří-
zení je uveřejněn na stránce www.mudk.

cz (sekce Radnice -> Úřední deska - Per-

sonální výběrová řízení), podrobnosti 
sdělí tajemník MěÚ Ing.  Ondřej Kudrnáč, 
tel. 499 318 251 nebo Lenka Fikarová, per-
sonální a mzdové oddělení, tel. 499 318 242.

Ing. Ondřej Kudrnáč
tajemník MěÚ

V našem městě platí obecně závazná vyhláška 
č. 8/2011, kterou se stanovuje poplatek za komu-
nální odpad (dále jen „vyhláška“). Tato vyhláška je 
závazná pro všechny fyzické osoby, které pobývají 
na území města. 

Dle vyhlášky poplatníkem je každá fyzická 
osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde 
vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve kte-
ré vzniklo společenství vlastníků jednotek, je 
plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúč-
tuje na jednotlivé poplatníky. Plátce poplatku má 
ohlašovací a  registrační povinnost, kterou splní 
tím, že správci poplatku doručí prohlášení plátce 
poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze 
č.1 k této vyhlášce, do 30 dnů ode dne, kdy se stal 
plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná 
pro výpočet výše poplatku. 

Poplatek zahrnuje svoz a likvidaci zbytkového 
komunálního odpadu, poskytnutí sběrné nádoby, 
využití kontejnerů na separovaný sběr papíru, skla 
a plastů, využití pytlů na separovaný sběr papíru, 
nápojových kartonů a plastů v oblastech, ve kte-
rých je pytlový svoz zaveden, a  odkládání ne-
bezpečného, objemného a  zahradního odpadu 
ve sběrném dvoře nebo při mobilním svozu.

Správu poplatků provádí Městský úřad Dvůr 
Králové nad Labem, odbor rozpočtu a fi nancí (bližší 
informace podá pí. Janečková na tel.: 499 318 109).

Při kontrole bylo zjištěno, že někteří vlastníci 
nemovitostí dosud nesplnili ohlašovací povinnost, 
tzn. že nemají přihlášen svoz komunálního odpa-
du pro svoji nemovitost a neplatí poplatek za ko-
munální odpad. Upozorňujeme tyto vlastníky, 

že městský úřad provádí v  těchto měsících  

důsledné kontroly, zaměřené na to, zda všichni 
plátci poplatku splnili svoji ohlašovací a registrační 
povinnost a zda každá nemovitost má zajištěnou 
nádobu na  zbytkový odpad. Vyzýváme tímto 

vlastníky, kteří tak dosud neučinili, aby vypl-

nili prohlášení plátce poplatku (k vyzvednutí na 
pokladně MěÚ nebo ke stažení na www.mudk.cz) 
a odevzdali jej neprodleně na městský úřad, od-
bor rozpočtu a fi nancí, paní Janečkové, která za-

jistí přihlášení ke svozu a zároveň vydá poukázku 
na nádobu. Vlastníkům nemovitostí, kteří tak učiní 
sami bez vyzvání nejpozději do 31.3.2012, nebu-
dou za porušení vyhlášky ukládány žádné sankce 
ani nebude poplatek vymáhán zpětně, po tomto 
datu již budou sankce uplatňovány.

Vlastníci a správci nemovitostí, kteří měli v mi-
nulosti uzavřenou „Smlouvu o likvidaci směsného 
komunálního odpadu“ s  Technickými službami 
města a mají pro svoji nemovitost zajištěnou ná-
dobu na zbytkový komunální odpad, se automa-
ticky považují za zapojené do systému stanovené-
ho vyhláškou.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

MÁTE ZAJIŠTĚNOU POPELNICI NEBO KONTEJNER PRO VAŠI NEMOVITOST? 
POKUD NE, UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE – JSOU PROVÁDĚNY DŮSLEDNÉ KONTROLY!
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prostřednictvím SMS, kdy (ve  zkratce) postačí za-
dat do svého mobilního telefonu text SMS zprávy 
v  požadovaném formátu a  odeslat ji na  patřičné 
telefonní číslo, aby byl řádně zaplacen parkovací 
poplatek. Služba umožňuje například i  prodlužo-
vání doby parkování nebo získání výpisu o parko-
vání a provedených platbách. Služba SMS parking 
bude zprovozněna v nejbližších měsících. Kontro-
lu plateb SMS parking budou provádět strážníci 
MPDK prostřednictvím mobilního zařízení a služeb 
poskytovatele.

ŠPATNÝ VTIP, 
LEPŠÍ POKRAČOVÁNÍ

V  minulém čísle novin jsme napsali: „Strážníci 
zastavili několik podezřelých osob, kterak vezou 
na  káře hromadu litinových krytů kanálových 
vpustí. Na otázku, kam je vezou, všichni jednohlas-
ně odpověděli: „Právě jsme je našli a jedeme je ode-
vzdat na městskou policii!“

Dnes dodáváme, že se strážníkům MPDK po-
dařilo při pravidelných kontrolách objevit další 
dvoukolky s nákladem lupu pocházejícího z trest-
né činnosti. Nyní již celou věc šetří orgány činné 
v  trestním řízení. Zbývá jen doufat, že pachatelé 
budou opravdu po zásluze potrestáni.

JEŠTĚ K DOPRAVĚ 
NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

Na  zrekonstruované náměstí T. G. Masaryka 
se vrací dopravní ruch. Bohužel se vrací i  na  mís-
ta, kde podle současné úpravy nemají parkující 
vozidla co pohledávat, tedy zejména na  krajnice 

PARKOVACÍ AUTOMAT 
NA SLUŽEBNĚ MPDK

Ne, skutečně se na  služebně MPDK nebude 
moci parkovat, ani zde nebude možnost zakoupit 
se zpožděním parkovací lístek. Parkovací automat 
je na služebně MPDK proto, že v měsíci lednu pro-
běhla dvě školení strážníků v obsluze těchto zaří-
zení a tento přístroj (který dříve sloužil na náměstí 
T. G. Masaryka*) posloužil jako plně funkční po-
můcka pro získání dovedností potřebných k běžné 
údržbě a servisu ostatních parkovacích automatů. 
Školení se účastní všichni strážníci MPDK, aby do-
kázali v nejkratším čase provést případné drobné 
servisní zásahy, ale i  doplnit zásobu parkovacích 
lístků nebo vyměnit plné mincovníky. Také díky 
tomu se budete se strážníky setkávat na placených 
parkovištích častěji. 
* Parkovací automat bude později zařazen zpět do sys-
tému parkování.

PARKOVÁNÍ POMOCÍ SMS
Město Dvůr Králové nad Labem připravu-

je novou službu pro občany využívající placená 
parkoviště. Touto službou je placení parkování 

komunikací i  na  plochu náměstí. Připomínáme, 
že parkování v  zóně s  dopravním omezením je 
možné na místech, která jsou označena příslušnou 
dopravní značkou (IP11a - parkoviště nebo jejími 
„klony“). Na  jiných místech by vozidla parkovat 
neměla, nejde-li ovšem o vozidla svatebčanů, jimž 
bude umožněn vjezd za účelem parkování na plo-
chu náměstí. Vozidla svatebčanů zde budou moci 
parkovat na základě oznámení a označení vozidla 
příslušnou kartou, kterou vydá městský úřad jed-
norázově u příležitosti svatby.

Protože k  náměstí patří i  přilehlé ulice, dovo-
lujeme si upozornit občany, kteří žijí nebo pracují 
v Revoluční a Přemyslově ulici, že ke vjezdu do pěší 
zóny je opravňuje písemná výjimka z dopravního 
značení, kterou vydává Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem. Strážníci MPDK budou tyto doklady kont-
rolovat. Ti, kteří do pěší zóny vjedou bez oprávně-
ní nebo výjimky, se vystavují nebezpečí postihu. 
Navíc, i zde platí, že parkování je povoleno pouze 
na místech označených dopravní značkou IP11a – 
parkoviště.

PRANOSTIKA NA ÚNOR
Zdroj: http://www.pranostik.cz/

„Valentinské zimy formani se bojí.“

Pravdou je, že letošní zima nám zdaleka neuká-
zala, co umí. To však neznamená, že můžeme pod-
ceňovat zimní obutí svých povozů a  zapomínat 
na zimní řidičské dovednosti.

Bc. Jinřich Hauke, určený strážník MPDK

Již několikátý rok nabízí Kynologický klub Nový 
Svět dvouměsíční kurz pro majitele štěňat a  mla-
dých psů. I letos tomu nebude jinak…

První kurz Školky pro štěňata začíná v pondělí 
30. ledna v 16hod. na cvičišti Nový Svět za Kaufl an-
dem a tenisovými kurty (u psího útulku). 

Programem prvního setkání bude seznámení 
s  nácvikem pozornosti psa a  se základními infor-
macemi potřebnými k výcviku psa pomocí pozitiv-
ní motivace. S sebou mějte zásobu pamlsků a oblí-
benou hračku svého psa. Psa přiveďte na pevném 
(ne stahovacím) obojku a jednoduchém vodítku.

V dalších sedmi setkáních se pak budeme zabý-
vat teorií výcviku, socializací psů, hrou, praktickým 
výcvikem psů v  různých prostředích, společnými 
procházkami a nově bude kurz obohacen i o vete-
rinární přednášku na téma vakcinace a odčervení 
psů.

Psi budou rozděleni do skupin podle věku. Po-
čet psů v každé skupině je omezen.

Bližší informace a  přihlášky: e-mail: utulek.
dknl@seznam.cz, telefon: 604 643 338.

Daniela Hoblová

ÚTULEK NOVÝ SVĚT -
ŠKOLKA PRO ŠTĚŇATA

Velké díky patří vám všem, kteří jste i přes ne-
příznivé počasí přišli na Štědrý den do psího útulku 
na Den otevřených dveří. Během dne se všichni psi 
(a na vánoce jich u nás bylo 37) dostali na procház-
ku nebo se proběhli ve  výběhu. A  pytlů granulí, 
pamlsků a konzerv, ale i dek, matrací a spacáků jste 
nanosili tolik, že se psíci z  těchto zásob „nadláb-
nou“ a zahřejí skoro celý leden. 

Psi se vám odměnili veselou a  vděčnou tlap-
kou otisknutou na kalhotách, my (dvounozí) vám 
srdečně za návštěvu děkujeme a doufáme, že stej-
nou radost psům přijdete udělat i  dříve než zase 
za rok…

Martin Antonín, Daniela Hoblová

PODĚKOVÁNÍ

V  rámci sociální reformy I. vykonávají obce 
v  přenesené působnosti od  1. 1. 2012 sociální 
práci za účelem sociálního začlenění osob a sku-
pin osob. Město Dvůr Králové nad Labem zřídilo 
nové pracovní pozice terénních sociálních pra-
covníků, kteří budou vhodnými nástroji pomá-
hat při řešení sociálních problémů občanů dle 
cílových skupin v  celém regionu Dvora Králové 
nad Labem. 
Terénní sociální pracovníci se budou zaměřo-

vat zejména na  sociální problémy následují-

cích osob nebo skupin:

-  osoby se zdravotním postižením nebo dušev-
ním onemocněním, senioři

-  osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
-  osoby s  různým stupněm omezení způsobi-

losti k právním úkonům
-  osoby ohrožené sociálním vyloučením
-  osoby ohrožené rizikovým způsobem života
-  oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
-  osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacháze-

jí v nejistém nebo neadekvátním bydlení
-  nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
-  imigranti
 -  rodiny s dětmi

V praxi to znamená, že pokud se na nás ob-
rátí klient, který se ocitl v tíživé situaci, se kterou 
si sám neví rady, ať už je příčina jakákoli, sociální 
pracovník na  základě provedeného rozhovoru 
zjistí poznatky o jeho životní situaci, v rámci pora-
denství společně s klientem vytyčí cíle a možnos-
ti řešení jeho životní situace. Jsme připraveni být 
nápomocni klientům při sjednávání sociálních 
služeb, při jednání s organizacemi státní i veřejné 
správy, neziskovými organizacemi a dalšími od-
borníky s cílem minimalizovat rizika a problémy 
a přispět tak ke zlepšení jejich životní situace. 
Terénní sociální pracovnice a rozdělení správní-

ho území Dvůr Králové nad Labem dle obvodů:

Sídlo pracoviště: Městský úřad Dvůr Králové nad 
Labem, Rooseveltova 746, 544 01 Dvůr Králové n.L. 

Kontaktní sociální pracovnice:

Iva Jarolímková 

Dvůr Králové nad Labem – město
tel.: 499 318 281

Ing. Anna Kotrčová 

Kuks, Stanovice, Vlčkovice v  Podkrkonoší, 
Choustníkovo Hradiště, Kohoutov, Kocbeře, Ví-
tězná, Nemojov, Dvůr Králové nad Labem – ulice 
V Zahrádkách, Sylvárovská, Sylvárov, Zboží, Hey-
dukova, Žireč, Žirečská, Na Borkách
tel.: 499 318 283

Miluše Černá 

Zdobín, Třebihošť, Bílá Třemešná, Dolní Brusnice, 
Horní Brusnice, Nemojov, Mostek, Borovnice, Bo-
rovnička, Dvůr Králové nad Labem – ulice Verdek, 
Na Špačáku, Borovičky 
tel.: 499 318 282

Miloslava Buřilová

Velký Vřešťov, Vilantice, Litič, Dubenec, Hřibo-
jedy, Libotov, Lanžov, Bílé Poličany, Doubravice, 
Trotina, Zábřezí – Řečice, Dvůr Králové nad La-
bem – ulice Lipnice, B. Martinů, Bubeníkova, J. 
Šlitra, Rybova, Lipová, Březová
tel.: 499 318 279 

Občané se na  nás mohou obracet se svými 
starostmi a  problémy, jsme připraveny pomá-
hat jednotlivcům, skupinám, komunitám svými 
znalostmi, zkušenostmi a  dovednostmi při ře-
šení sociálních problémů a  konfl iktů, současně 
respektujeme jedinečnost každého člověka bez 
ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu 
či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodin-
ný a  zdravotní stav, ekonomickou situaci a  bez 
ohledu na to, jak se podílí na celé společnosti. 

Buřilová Miloslava, sociální pracovnice odboru školství, 
kultury a sociálních věcí (ŠKS) 

INFORMACE K SOCIÁLNÍ REFORMĚ - TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI
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V  současné době žáci 9. tříd základních škol 
spolu se svými rodiči zvažují, jak vyplnit přihlášky 
ke studiu na střední škole. Protože byl na poslední 
chvíli novelizován školský zákon (platí od 1.1.2012), 
chci na  tomto místě upozornit na  nejdůležitější 
změny.

Ministru školství se podařilo prosadit změnu 
v počtu podávaných přihlášek. Místo tří, jak to bylo 
v minulých dvou letech, lze podat jen dvě přihláš-
ky. To propagovaly také střední školy, aby se přijí-
mací řízení zjednodušilo a  zpřehlednilo. Protože 
všechny střední školy v  Královéhradeckém kraji 
poskytující vzdělání zakončené maturitní zkouš-
kou musí organizovat přijímací zkoušky (letos 
nelze přijímat jen na  základě prospěchu na  ZŠ) 
a vypsat pro ně dva různé termíny, nemůže se se 
dvěma přihláškami letos stát, že by se někomu 
termíny přijímacích zkoušek kryly. Na královédvor-
ském gymnáziu se budou přijímací zkoušky konat 
v  pondělí 23. dubna a  ve  středu 25. dubna, a  to 
z  českého jazyka (diktát a  krátká slohová práce) 
a z matematiky. Zadání si připravujeme sami, tes-
ty od společnosti Scio nepoužíváme. Na přihlášce 
musí být uvedeno, kdy se zájemce přijímacích 
zkoušek zúčastní. Pokud tam datum zkoušky uve-
deno nebude, má se za to, že se uchazeč dostaví 
ke zkouškám v prvním uvedeném termínu. Na na-
šich webových stránkách www.gym-dk.cz lze najít 
zadání přijímacích zkoušek z  několika posledních 
let. Pro zájemce také před přijímacími zkouškami 
uspořádáme konzultace z obou předmětů. Ty bý-
vají ve středu od 14:30 v budově naší školy na ná-
městí Odboje v  březnu nebo začátkem dubna. 
Přesné termíny budou uvedeny na  našem webu. 

Tyto informace se týkají také šestiletého stu-
dia, na  které jsou přijímáni žáci ze 7. tříd ZŠ. Při-
jímací zkoušky pro tento typ studia se konají ze 
stejných předmětů pouze v pondělí 23.4.2012. Při-
hlášky ke čtyřletému i šestiletému studiu musíme 
obdržet do  15. března 2012, potvrzení zdravotní 
způsobilosti od lékaře nevyžadujeme.

K informaci, zda přijatý uchazeč na příslušnou 
střední školu skutečně nastoupí, slouží zápisový 
lístek, který žáci dostanou na své základní škole. 
Změnou je doba, do níž musí zvolená škola tento 
lístek dostat. Podle novely školského zákona je to 
nyní do deseti dnů od přijetí rozhodnutí ke studiu 
(dosud to bylo jen pět dnů) a odevzdaný zápisový 
lístek již nelze vzít zpět s  výjimkou situace, že je 
žák přijat na druhou školu dodatečně na základě 
podaného odvolání. Dříve totiž bylo možné zapo-
jit se i do dalších kol přijímacího řízení a zápisový 
lístek později převést na jinou střední školu.

Žákům i jejich rodičům přeji šťastnou ruku při 
výběru střední školy.

RNDr. Vladimír Hušek

Z projektu „Koše do škol“, který vyhlásil Králo-
véhradecký kraj a společnost EKO-KOM, a.s., jsme 
získali nádoby na třídění papíru, plastů a nápojo-
vých kartonů. Od ledna 2012 začínají žáci třídit od-
pad do získaných nádob, které jsou umístěny v su-
terénu školy. Rozbíhá se připravený systém třídění. 
Na konci každého vyučovacího dne žáci odnášejí 
vytříděný odpad ze svých tříd do  nových nádob 
získaných z projektu. Jednou týdně při pracovním 
vyučování vysypávají žáci školy obsah získaných 
nádob do příslušných veřejných kontejnerů.

Prostřednictvím projektu „Koše do  škol“ jsme 
zlepšili podmínky ke  třídění odpadu v  naší škole. 
Žáci svým tříděním přispívají k ochraně životního 
prostředí.

Mgr. Jana Vojtěchová

V ZŠ A PRŠ TŘÍDÍME 
ODPAD DO NOVÝCH NÁDOB

Vyjet si do hor za sněhem, užít si zimních rado-
vánek, pobýt na čerstvém vzduchu a dozvědět se 
něco o Krkonoších..., to vše si zasloužila po půlroč-
ním studijním tempu 4.A ze ZŠ Podharť ve dnech 
12. a 13.ledna 2012.

Autobus nás dopravil ze Dvora Králové n.L. až 
do  Maršova, odkud jsme po  „žluté“ vyrazili směr 
Rýchorská bouda. Zhuštěné vrstevnice na  mapě 
napovídaly nelehkou zkoušku naší fyzičky, což se 
už v 1. třetině 3,5 km pochodu vzhůru lesním „kr-
pálem“ ukázalo a úsměv na  tváři mizel postupně 
s  přibývajícími metry všem. Odměnou nám v  cíli 
bylo teplé přivítání v podobě plných hrnků horké 
čokolády se šlehačkou.

Příjemný pobyt na  Rýchorské boudě v  Krko-
nošském středisku ekologické výchovy - KSEV - na-
bízel spoustu aktivit. Vedle pěkné, názorné a pouč-
né besedy o KRNAPU si žáci vybrali z velké nabídky 
lidových řemesel drátkování a malování na dřevo.
Součástí pobytu byla i  výzdoba přednáškového 
sálu obrázky, které vznikly již na  podzim v  rámci 
soutěže „Podzimní les“. V této soutěži bylo vybrá-
no 6 prací žáků naší třídy. Obrovským překvapením 
pro nás všechny byla praktická ukázka zimní tech-
niky, která se používá pro úpravu lyžařských tratí 
a  dopravu zavazadel. Děti si mohly „osedlat“ 120 
koňového Artic Cata a 6 tunovou rolbu Kasbohrer. 
Komu z nás se poštěstí takový zážitek! Nejvýchod-
nější hřeben Krkonoš byl svědkem také pořádné 
„koulovačky“, která byla zakončena výstupem 
na sněhovou horu. Co víc psát? To se musí zažít...

Rádi bychom tímto poděkovali Rýchorské bou-
dě a správě KRNAPU za všechny zážitky.

Tř. uč. Mgr. E.Lahučká  a p. vych. Bc. M.Kuchařová

ZŠ PODHARŤ - EKOPOBYT 
NA RÝCHORSKÉ BOUDĚ

Základní škola Schulzovy sady se v  letošním 
roce opět zapojila již do šestého ročníku soutěže 
UNICEF Miss Panenka. Akce má především chari-
tativní význam. Úkol žáků spočívá ve výrobě pa-
nenek, které jsou následně vystaveny a  případ-
ným zájemcům nabídnuty ke  koupi.Cena jedné 
panenky je 600,-Kč, tato částka pokryje výdaje 
na očkování jednoho z mnoha dětí v rozvojových 
zemích. Žákům ZŠ Schulzovy sady se v tomto roč-
níku soutěže podařilo vytvořit čtyřicet panenek. 
Děkovný dopis za  prodané panenky nám došel 
celkem sedmkrát, a to ze všech koutů naší repub-
liky. Organizátorem akce je Český rozhlas Hradec 
Králové a školní organizátorkou paní vychovatel-
ka Ivana Merklová.

Anna Pichnerová 9.C

MISS PANENKA 
ZE ZŠ SCHULZOVY SADY

GYMNÁZIUM -
ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Odbor školství, kultury a  sociálních věcí 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

upozorňuje zákonné zástupce budoucích prv-
ňáčků, že v měsíci únoru se uskuteční v základ-
ních školách ve Dvoře Králové nad Labem zápisy 
dětí do prvních ročníků základních škol na škol-
ní rok 2012/2013, a to ve středu 8. února 2012 

od  12.00 hodin do  18.00 hodin a  ve  čtvrtek 

9. února 2012 od 12.00 hodin do 16.00 hodin.

Povinný zápis se týká dětí narozených v ob-
dobí od  01.09.2005 do  31.08.2006 a  dětí, které 
měly v  předešlém školním roce odloženou po-
vinnou 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 01.09.2006 do 30.06.2007, po-
kud 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 škol-
ského poradenského zařízení, navíc u dětí naro-
zených v období od 01.01.2007 do 30.06.2007 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 do-
poručujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. 
K zápisu je nutné se dostavit společně s dítě-

tem a předložit:

•  rodný list dítěte
•  občanský průkaz zákonného zástupce
V našem městě by se mělo k zápisům do 1. tříd 
dostavit cca 152 dětí.

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

ZÁPISY DĚTÍ DO PRVNÍCH
ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Rada města Dvůr Králové nad Labem schválila 
dne 24.1.2012 termín pro předkládání návrhů 
na cenu města: Osobnost města Dvůr Králové 

nad Labem za rok 2011.

Termín předkládání návrhů od  26.01.2012 

do 13.02.2012

CENA OSOBNOST MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ 

NAD LABEM ZA ROK 2011 se udílí v oblastech:
1.  hudba, hudební dílo 
2.  výtvarné dílo, fotografi e, fi lm 
3.  organizace kulturního podniku
4.  vědecká a  odborná činnost, popularizace 

vědy, publicistická a vydavatelská činnost
5.  politická a  společensky významná veřejná 

činnost
6.  hrdinský čin
7.  významný studijní výsledek – žák nebo stu-

dent roku 
8.  sportovní výkon v kategoriích:
 a) jednotlivci – mládež do 18 let
 b) jednotlivci – dospělí
 c) trenér, cvičitel 

Podrobnější informace včetně formuláře lze 
získat na  odboru školství, kultury a  sociálních 
věcí, 2. patro, kancelář č. 303, tel: 499  318  293, 
499  318  101. Formuláře jsou rovněž k  dispozici 
v  městském informačním centru a  na  interneto-
vých stránkách www.dvurkralove.cz v sekci Měs-
to / O městě / Udělená ocenění osobnost města.

Bc. Petra Zivrová 
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS) 

OSOBNOST MĚSTA ZA ROK 2011

MLADÍ MODERÁTOŘI 
NA ZŠ SCHULZOVY SADY

Na ZŠ Schulzovy sady proběhla již tradiční ce-
lostátní moderátorská soutěž Mladý Demosthe-
nes. Pod záštitou televizní hlasatelky Mgr.  Jany 
Adámkové, Ph.D.,  a  společnosti  Face of new Eu-
rope, s. r. o., měli žáci naší školy možnost porov-
nat své komunikační dovednosti.  Jejich monolog 
na libovolné téma pozorně vyslechla porota, kte-
rá hodnotila jak vhodnost tématu, tak i  verbální 
a nonverbální komunikaci. Nejvíce bodů za mlad-
ší kategorii získala žákyně 7. A  Denisa Posltová, 
na druhém místě se umístil Dominik Petráček ze 7. 
B, třetí místa byla dvě a obsadili je Eliška Nováková 
a Jan Folda.  Ve starší kategorii obsadila první místo 
Anna Pavelková  před Petrou Sukovou  a  Luckou 
Ötwösovou – všechna děvčata z 8. B. Vítězky ob-
držely, kromě diplomů, pěkné knížky od naklada-
telství MOBA a  již se připravují na další kolo, ten-
tokrát regionální, které se uskuteční v únoru 2012.

Mgr. Jitka  Godárová



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

TEXTOVÁ INZERCE
•  KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

 Dvůr Králové nad Labem
 Mgr. Martin Kučera
 tel. 604971312
 www.anglictina-kucera.cz

Prodám levně rodin. vilku se zahradou 
v ul. Do Lánů. 
4+1, plocha 135m2. Tel.: 774030738

TEXTOVÁ INZERCE

PRONÁJEM V AREÁLU PRONÁJEM V AREÁLU 
NA SLOVANECHNA SLOVANECH

• výrobních, skladových prostor 350 Kč/m2/rok 
• kancelářských prostor 550 Kč/m2 /rok
• spisovna, odborná správa dokumentů
• účetnictví, daňová evidence, daňová přiznání

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

STŘECHA SOS

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

Telefon: 603217922

Půjčky pro domácnost
do 24 hodin
tel.: 774 970 266

Vladimír But
Lipnice 69
544 01 Dvůr Králové n. L.
e-mail: v.but@centrum.cz

telefon: 604 119 197

Pokrývačské práce všeho druhu:
• oplechování, parapety, žlaby, svody...
• realizace plochých střech a bazénů z PVC fólií
• montáž a revize hromosvodů, výškové práce

TENTO PROSTOR MŮŽETE 

VYUŽÍT PRO SVOU INZERCI

MODUL 6
700 KČ VČ. DPH

Pronajmu byt 1+1, nábřeží Benešovo, nájem 
4000,- Kč + služby, tel. 724 975 301

Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci u Oční školy. 
Cena dohodou. Tel. 604463268

KOVÁŘOVO ZAHRADNICTVÍ 
PODHARŤ

zeleninová a květinová sadba, 
substráty, hnojiva, řezané květiny, 

květinová vazba pro všechny příležitosti a další.

 www.kovarovozahradnictvi.cz

TEL. 605 214 464, pí. KALINOVÁ

V současné době probíhá další etapa prodeje bytů z vlastnic-
tví města Dvůr Králové nad Labem v domech určených k prodeji 
po bytových jednotkách stávajícím nájemcům. V těchto domech 
se nacházejí také volné bytové jednotky určené k prodeji libo-
volnému zájemci. Tyto byty budou prodány ve výběrovém řízení 
obálkovou metodou zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

Bližší informace k  podmínkám účasti ve  výběrovém řízení 
na prodej volných bytů najde zájemce na úřední desce měst-
ského úřadu, zveřejnění č. 2/2012 až 10/2012 rubrika Prodej bytů 
- na  webových stránkách města nebo osobně či telefonicky 
na odboru RIM městského úřadu, nám. TGM čp. 35, tel. 499318147.

Ing. Milan Tuček, odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

MĚSTO PRODÁVÁ VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU K PRODEJI TYTO BYTOVÉ JEDNOTKY:

nábř. Benešovo čp. 1068, byt č.11, velikosti 2+1, o výměře 53,60 m², za min. cenu  825.731 Kč

ul. Sladkovského čp.963, byt č.21, velikosti 3+1, o výměře 96,88 m², za min. cenu  1.525.153 Kč

ul. Tylova čp. 511, byt č. 22, velikosti 2+1, o výměře 57,40 m², za min. cenu 656.231 Kč

nábř. Benešovo čp. 1902, byt č. 42, velikosti 1+1, o výměře 49,40 m², za min. cenu  682.712 Kč

nábř. Benešovo čp. 1987, byt č. 13, velikosti 1+0, o výměře 18,50 m², za min. cenu  218.050 Kč

nábř. Benešovo čp.1988, byt č.12, velikosti 2+1, o výměře 49,30 m², za min. cenu  608.874 Kč

nábř. Benešovo čp.1988, byt č. 13, velikosti 1+0, o výměře 20,70 m², za min. cenu  282.706 Kč

nábř. Benešovo čp. 1988, byt č. 32, velikosti 2+1, o výměře 48,30 m², za min. cenu  596.557 Kč

nábř.. Benešovo čp. 1989, byt č. 21, velikosti 2+1, o výměře 46,90 m², za min. cenu  578.971 Kč

Pravidla pro inzerci naleznete na www.mudk.cz 
v sekci Radnice / Noviny radnice
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774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

TRIGA REALITY realitní kancelář

nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,62 m2,centrum - pěší zóna,k rekonstrukci  585.000,-Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,32m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,ihned volný  550.000,-Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,38m2,zvýš.přízemí,nábřeží,zv.přízemí 4.000,-Kč/měs.+ink. 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,27 m2,zvýš.příz.,po rekonstrukci,sprch.kout  670.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr král.,75 m2,velký,zděný,okraj obce,s garáží,1.p.  850.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,63,5 m2,zděný,novostavba,pod ZOO,2.p.  1,250.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,nadstandard,kompl.rek.,nutné vidět  1,390.000,-Kč 
byt 3+kk OV Dvůr Král.,68 m2,kompl.rek.,4.p., zděný, u koupaliště 1,450.000,-Kč 
byt 3+1 v RD Dvůr Král.,cca 90m2,celé 1.p.,centrum,pův.stav  6.000,-Kč/měs.+ink. 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,68 m2,pod nem.,2p.,nová okna, dobrý st.  1,550.000,-Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,72 m2,výtah,zděný, centrum,velká lodžie  1,289.000,-Kč 
byt 3+1 OV Kocbeře,75 m2,zděný,nová okna, balkon,u lesa, klid  730.000,-Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,balkon+lodžie,zděné j.,nová okna  1,130.000,-Kč
byt 3+1 OV Dvůr Král.,60 m2,posl.p.,nové okna, balkon+lodžie  1,095.000,-Kč 
byt 3+1 OV Úpice,64 m2,zděný,balkon,centrum,sklep,dobrý stav  680.000,-Kč
byt 3+1 OV Dvůr Král.,60m2,Strž,pův.,nová okna,výtah,volný 4.500,-Kč/měs.+ink. 
2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení,  263.000,-Kč 
rod.dům Kocléřov,2+1,1783 m2,krásné místo, lze výrazná sleva  1,199.000,-Kč 
rod.dům Dvůr Král.,2+1,435 m2,nová okna,klid,přístřešek na auto 1,350.000,-Kč
rod.dům Dvůr Král.,5+1,382 m2,Podharť,řadový,nutné úpravy  1,999.000,-Kč 
rod.dům Slotov, 3+1,2543 m2,trasa DK-JA,po kompl.vnitřní rek.  1,710.000,-Kč
rod.dům Habřina,kol. 2005,6+1,1457m2,garáž,lux.,doporučujeme  3,790.000,-Kč 
rod.dům Ch.Hradiště,2+1,1400 m2,zděný,garáž,lze půd.vestavba  1,190.000,-Kč
rod.dům Komárov,4+1,1459 m2,dobrý stav,nová pergola, olný  1,250.000,-Kč
rod.dům Dvůr Král.,2x2+1,333 m2,výb.stav,pod nem.,krb,lodžie  2,300.000,-Kč 
rod.dům Doubravice-Velehrádek,4+1, 2+1,1113m2,výb. stav,garáž  1,900.000,-Kč 
rod.dům Zdobín, 3+1,1380 m2,k vnitří rek.,garáž,posezení,ov.str.  1,680.000,-Kč 
býv.usedlost Ch.Hradiště,cca 950m2,lukr.poloha,k podnik.či na  RD 899.000,-Kč 
zem.usedlost V.Vřešťov,4+1,2104 m2,stodola-nová stř.,chlévy  1,490.000,-Kč 
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  590,-Kč/m2

st.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,supr místo,výhled,ÚP města,inf. RK  350,-Kč/m2

st.pozemek Mostek,12 880 m2,lze po částech,ÚP obce,lze rozdělit  200,-Kč/m2

st.pozemek Horní Debrné,1627 m2,slunné m.,el.,voda ano,výhled  355,-Kč/m2

st.pozemek Klášterská Lhota,1094 m2, ÚP ano,přípojka elektřiny  270.000,-Kč 
st.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,stavba CT, zákl.deska  199.000,-Kč 
pozemek Rudník-Javorník,348 m2,u KRNAPu,dobrý přístup,na srub 180.000,-Kč 
louka Dvůr Král.,9033 m2, lok.Velká Luka, vhodné jako pastvina apod.129.000,-Kč 
zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město,hory,el.ano,u lesa 170.000,-Kč 
chata Úpice,2+1,zahr.955 m2, zděná,výb.stav,krásný výhled,volná  670.000,-Kč 
poloroub.chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  850.000,-Kč 
garáž Dvůr Králové,5.květen,23 m2,výb.stav,el.ano,nová krytina 99.000,-Kč

TENTO PROSTOR MŮŽETE 

VYUŽÍT PRO SVOU INZERCI

MODUL 5
1263 KČ VČ. DPH

Pravidla pro inzerci naleznete na www.mudk.cz 
v sekci Radnice / Noviny radniceNOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE - KONTAKT

Tel: 499 318 258, email: noviny@mudk.cz
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S o u h l a s í m  s e
 z v e ř e j n ě n í m 

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO / NE

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

odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.

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

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

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

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

Losování soutěže proběhne 17.02.2012.

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

Výherci z minulého čísla NKR:

1. místo - Ladislav Tykal, nábřeží Benešovo 1987

2. místo - Antonín Valášek, Nerudova 2662

3. místo - František Tomanec, Rokycanova 1814

Výhru je možné si vyzvednout 
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA

V  prosinci 2011 
se v  našem městě 
narodilo 8 občánků - 
5 chlapců a 3 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTÍ

V  měsíci prosinci zemřelo ve  Dvoře Králové 
nad Labem 20 lidí, z toho bylo 12 dvorských ob-
čanů, 4 muži a 8 žen.

 Simona Vykouřilová, matrika

JUBILEA A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v prosinci 17 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 4 
manželské páry stříbrnou svatbu, 3 zlatou svatbu 
a 4 páry diamantovou svatbu. 

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

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

SŇATKY
V  měsíci prosinci uzavřeli ve  Dvoře Králové 

nad Labem sňatek tito snoubenci:
Tomáš Čáslavský a Eliška Přibylová  03.12.2011
Milan Kramár a Olga Jurjevna Archipova 10.12.2011
Jindřich Čonka a Daniela Tomková 16.12.2011

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhla-
su snoubenců. Simona Vykouřilová, matrika

NOVINY VE VĚTŠÍM NÁKLADU 
A EKOLOGIČTĚJŠÍ 

Od  tohoto čísla vycházejí noviny ve  vyšším 
nákladu. Dřívější náklad v počtu 7000 ks se zvý-
šil na 7550 ks a noviny by se tak měly bezpečně 
dostat ke všem občanům ve Dvoře, Lipnici, Syl-
várově, Verdeku, Zboží, Žirči a Žirecké Podstráni.  
Noviny jsou také tištěny na  novém, z  části re-
cyklovaném papíře. 

Své náměty, příspěvky, dotazy či připomín-
ky můžete zasílat na emailovou adresu: noviny@
mudk.cz nebo na adresu: NKR, náměstí T. G. Masa-
ryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

Uzávěrka každého čísla je vždy k 15. dni v měsí-
ci. Další informace viz tiráž na straně 11.

V ážení luštitelé a  milovníci 
historie. V  minulém čísle 

jsme zapomněli uvést správnou 
odpověď na  otázku k  fotogra-
fi i z  čísla 11/2011. Tímto se vám 
omlouváme a  chybu napravujeme - jednalo se 
o pohled z náměstí Republiky do nynější Fügne-
rovy ulice.

Minulá fotografi e z čísla 12/2011 pro vás neby-
la žádnou hádankou, jak se zdá z mnoha vašich 
správných odpovědí. Šlo o  budovu, která dříve 
patřila továrníkovi Recinovi a  která se nachází 
v  dnešní Riegrově ulici poblíž kostela Povýšení 
svatého kříže. Tehdy byl v  pronájmu se svým 
krámkem pan Hetfl ejš. Otázku k dnešní fotografi i, 
kterou vám tradičně položí pan Janoušek, nalez-
nete níže.

Opět jste nám udělali radost a zaslali jste vedle 
odpovědí také vaše vzpomínky. Dorazil rekordní 
počet dopisů, za  které vám velmi děkujeme. Pro 
připomenutí dodáváme, že vaše dopisy budou 
uveřejněny na  webových stránkách města www.

dvurkralove.cz v sekci Radnice / Noviny radnice. 

Máte-li co připsat k  novému snímku nebo 
k  snímkům uveřejněným ve  starších číslech 
Novin královédvorské radnice, rozepište se. 
I  když zrovna nebudete mít chuť soutěžit, své 
vzpomínky stačí napsat na  lístek a  odevzdat 
v  městském informačním centru. I  pár vět nás 
velmi potěší. Vaše vzpomínky jsou cenným a je-
dinečným pohledem do minulosti našeho měs-
ta a  okolí. Napiště nám také, máte-li připomín-
ku či nápad pro vylepšení soutěže. Děkujeme.

Redakce 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat primářce MUDr. Strán-
ské a  sestřičkám z  interního oddělení JIP za  zá-
chranu života mého manžela Ladislava Černého 
a za péči, kterou mu věnovaly.

Manželka a děti

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych moc poděkovat nálezci platební 
karty C.S., kterou odevzdal na recepci MěÚ před 
Vánocemi.

Oldřich Pelant

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se rozloučili množ-
stvím krásných květů a tichou vzpomínkou s na-
ším drahým Tomášem.

Větvičkovi

DOTAČNÍ PROGRAMY 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
schválilo na svém prosincovém zasedání dotační 
programy na rok 2012, které budou podporovány 
z  rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace bu-
dou poskytovány zejména subjektům, jejichž pro-
jekty respektují mezinárodně uznávané principy 
trvale udržitelného rozvoje, a  na  projekty přispí-
vající k  rozvoji občanské společnosti v  oblastech 
ekonomické, sociální a životního prostředí. 

V  rámci dotační oblasti „Kultura a  památková 

péče 2012“ byly vypsány následující programy:  

• Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesio-
nálních kulturních aktivit

• Obnova památkového fondu na území Králo-
véhradeckého kraje

• Obnova historických varhan
Datum ukončení výzvy programů v této oblas-

ti je 29.2.2012. 

V rámci dotační oblasti „Životní prostředí a ze-

mědělství 2012“ byly vypsány programy:
• Protipovodňová ochrana
• Nakládání s odpady a ochrana ovzduší
• Ochrana přírody a krajiny
• Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
• Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje 

a produkty
• Propagace životního prostředí a zemědělství
Datum ukončení výzvy programů v této oblas-

ti je 9.3.2012.

Veškeré dostupné informace najdete na  strán-
kách krajských dotačních programů Královéhra-
deckého kraje http://dotace.kr-kralovehradecky.cz.

Redakce

D ům někdejšího košíkáře ze středu tohoto 
snímku už nenajdete, ale ten vlevo vás ne-

nechá na pochybách, snadné, viďte? Víte však, 
jakou památnou stavbu bychom našli jen kou-
sek vpravo a jak ji vžitě jmenujeme? 

Text na požádání dodal Pavel Janoušek



strana 9

Noviny královédvorské radniceNKR č.1/2012

C

Základní organizace Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami v  ČR, o.s., 
Dvůr Králové nad Labem oznamuje všem 
členům, že 24.2.2012 ve 14.00 hodin pořá-
dá členskou schůzi v sále Hankova domu. 
Od  13.00 hodin se budou platit členské 
příspěvky a bude výměna legitimací.

Dále se zase začíná jezdit plavat do Ho-
řic. První termín je 18.1.2012 v 11.30 hodin 
od  gymnázia a  pak 1.2.; 15.2 a  29.2.2012. 
Vždy po 14 dnech.

Přihlásit se musíte včas na  telefonu 
603836548 u paní Jahnátkové.

J. Šmelhasová
výbor SPCCH

pobyt zde je omezen na dobu určitou. Je to dost 
náročné na čas sledovat inzeráty na vývěsních ta-
bulích po celém městě, na úřadech, v realit. kan-
celářích, po známých. Najít vhodné bydlení za ro-
zumnou cenu je jako výhra v loterii. To zná určitě 
každý, kdo byl v  podobné situaci. Další z  nás si 
hledali práci, také jsme byli často u lékaře, neboť 
většina z nás je v invalidním důchodu.

Takže jsme žili jako normální lidé kdekoliv 
jinde. Velkou zásluhu na klidném životě má i ve-
doucí Domu Žofi e p. Prokop, který nám pomohl 
a stále pomáhá, dále pak ředitelka pečovatelské 
služby paní Hauke a celá pečovatelská služba. 

Tímto jim chceme poděkovat. Nesmíme opo-
menout poděkovat také sousedům, hlavně paní 
Turečkové a panu Turečkovi, kteří nám byli nápo-
mocni při naší činnosti, hlavně při práci na zahra-
dě aj. Dále děkujeme městu za snahu o zlepšení 
života lidem, kteří by bez jejich pomoci dopadli 
někdy dost zle. 

P.S. - prožili jsme zde i pěkné vánoční svátky 
a Nový rok. Ještě jednou díky.

Obyvatelé Domu Žofi e

POZVÁNKA NA SCHŮZI SPCCH

DĚTSKÁ OZDRAVOVNA

Vážení spoluobčané, přátelé, přijměte pozdra-
vení od dětí z Okamžité pomoci. Pozdravení a po-
děkování všem, kteří se podíleli na  překvapení 
od  Ježíška a  také naší sestřičce Editě, která tajně 
obstarává všechna překvapení, ať už mikulášská či 
ježíškovská, ale i k různým výročím dětí.

 Dosud nám hodní lidé a  naši přátelé posílají 
drobné příspěvky nebo dárky pro děti. Velmi si je-
jich náklonnosti vážíme. Od Vánoc sice pár týdnů 
uteklo, ale prostřednictvím tohoto článku bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří Stromečkem splně-
ných přání, umístěným v čekárně soukromé chirur-
gické ambulance, plnili dětem jejich napsaná přání.

Velmi si vážíme všech, kteří si vzpomenou 
jakkoliv na  „ naše“ děti. Mile nás překvapil balík 
plný hraček, které věnoval dětem obchodní řetě-
zec Tesco. Z  obchodního domu Kaufl and dětem 
darovali vánoční dekorace. Pan Matějovský splnil 
přání děvčat, dostala krásné povlečení na postele. 
Děvčata výskala radostí. Firma Rodos věnovala mr-
ňouskům kuchyňky a prodejničky. Děkujeme. 

A copak máme nového u nás na Okamžité po-
moci? Po mnoha měsících jsme se rozloučili s malý-
mi sestřičkami 2 a 3 roky. Holčičky se mohly vrátit 
k mamince, takže víme, že jsou šťastné. Stýská se 
nám. V  hodinu jejich odjezdu jsme k  nám přijali 
sourozence 3 a 5 let, takže stále máme mrňousky. 
Tak už to u nás bývá, jedni odcházejí, druzí přichá-
zejí. Kapacitu máme téměř naplněnou. Očekáváme 
v brzké době nové členy naší skupinky. Díky krásné 
spolupráci se základními školami ve Dvoře Králové 
i v Nemojově se nám část dětí každé ráno rozprch-
ne do  škol a  zůstávají v  zařízení jen ti nejmenší, 
kteří mílovými kroky v naší školičce, pod vedením 
nejčastěji tetičky Haničky, dohánějí učení, pracovní 
činnosti a vědomosti, ale hlavně si „obyčejně“ hrají, 
o tom dětství především je. Letos k zápisu máme 
jednoho chlapečka, takže v  tento slavnostní den 
jsme mu drželi palce všichni. Je u nás velmi krátce, 
možná ještě neumí vše, co je potřeba, ale je velmi 
šikovný, upovídaný, hodný a velmi krásně se stará 
o malou sestřičku.

Děti máme od 3 do 16 let. Přijali jsme i vyděše-
ného chlapečka ve velmi špatném zdravotním sta-
vu. Bohužel, i četné modřiny jsou častým důkazem 
rodičovské „lásky“. Proto do  své práce vkládáme 
srdce, „naše“ děti potřebují mnohem více, než jen 
nakrmit a ustrojit. 

Děti se účastnily s  naší novou posilou, paní 
vychovatelkou Zuzkou, v domě Jednička lidových 
řemesel. Děti byly nadšené. Dokonce i  chlapci, 
obvykle neposední, byli vzorní a zcela zaujati ple-
tením košíků, dlabáním lžic a smaltováním. Slečny 
si vyrobily smaltované šperky a  také se jim líbilo 
tvořit způsobem patchwork.

Vladimíra Zilvarová

Diakonie nabízí služby v denním centru pro se-

niory. Pro jaké seniory je tato služba vhodná?

•  Pro ty, co nechtějí být sami, 
•  nebo potřebují v průběhu dne dohled nebo 

dopomoc při běžných aktivitách,
•  nebo pro seniory závislé na  celodenní péči 

rodinného pečovatele, pro něhož je tato péče 
velkou zátěží a službu v denním centru může 
využít pro odlehčení v péči.
V denním centru je zajištěna nabídka nejrůz-

nějších aktivit, které mají za cíl podporovat seni-
ory k zlepšení či udržení jejich stávajících schop-
ností. Jedná se například o  cvičení, ruční práce, 
společenské hry, trénink paměti, společný zpěv 
nebo další společenské nebo individuální aktivity. 

NABÍDKA SLUŽEB DENNÍHO CENTRA PRO SENIORY

Denní centrum je určeno pro ty seniory ze 
Dvora Králové a okolí, kteří chtějí trávit část dne 
ve  společnosti s  druhými lidmi. Službu mohou 
využívat i senioři s pohybovými problémy. Také 
pro ně přizpůsobujeme program a  nabídku ak-
tivit.

Jsme k dispozici každý pracovní den od 7:00 
– 15:30 hodin na  Benešově nábřeží vedle ná-
kupního centra. Dopravu můžeme zajistit – dle 
dohody.

Pokud potřebujete více informací, kontak-
tujte nás osobně nebo telefonicky (tel. čísla 
739 244 728, 499 621 094). 

Lenka Stádníková
sociální pracovnice 

V Hankově domě se již po osmnácté sejdou 
milovníci swingové a jazzové hudby na festivalu 
Dny R. A. Dvorského. První koncert bude ten-
tokrát již 14. února, kdy se královédvorskému 
publiku představí SALONNÍ ORCHESTR PETRA 
KOŘÍNKA. Petr Kořínek představuje již celou 
řadu let naši kontrabasovou špičku a patří k le-
gendám českého jazzu. Hrál řadu let s S+HQ K. 
Velebného, Jazz Cellulou L. Décziho, Bigban-
dem Čs. rozhlasu v Praze, ale spolupracoval též 
s mnoha významnými sólisty, např. s J. Stivínem, 
K. Růžičkou, E. Viklickým, J. Vejvodou. Na mezi-
národní scéně pak s A. Praskinem, L. Harperem, 
K. Edwardsem, E. Mangelsdorfem atd. Za  bicí 
nástroje zasedne Ivan Smažík, za  kontrabas se 
postaví jeden z nejlepších hráčů na tento nástroj 
v České republice Petr Dvorský. Mužský vokální 
part zaujme nejmladší člen orchestru Petr Krou-
til, jazzový saxofonista, klarinetista, zpěvák, fl ét-
nista, dále pak zpěvačka Marta Marinová.

V  úterý 13. března přiveze blues z  Chicaga 
Rene Trossman (Chicago, Illinois, USA), kytarista 
a zpěvák, který se bluesové hudbě věnuje přes 
20 let a na legendární chicagské scéně hrál pra-
videlně v  klubech jižního i  západního Chicaga 
se známými muzikanty jako Buddy Scott, By-
ther Smiths, Lurrie Bell, Iceman Robinson, Little 
Mack Simmons, Lorenzo Thompson. Trio doplní 
Jan Kořinek na Hammondovy varhany a Tomáš 
Vokurka na bicí.

BLÍŽÍ SE OSMNÁCTÝ ROČNÍK DNŮ R. A. DVORSKÉHO

Druhu kapelou bude vynikající PIRATE SWING. 
Vlastní kapela Jiřího Ševčíka, zahrnující 14 respek-
tovaných sólistů mnoha žánrů (od rockerů po fi l-
harmoniky). Repertoár Pirate swing bandu tvoří 
nejen klasický swing, ale především vlastní původ-
ní, svěží a vtipné swingové verze hitů jiných hu-
debních žánrů (Jackson, Madonna, Police, Queen, 
Bon Jovi, Oasis, atd.), což těleso činí výjimečným, 
nikdo jiný se této „disciplíně“ u nás ani v Evropě 
nevěnuje. Tato kapela byla z  desítek ansámblů 
celého světa vybrána k  účinkování na  speciální 
party k  příležitosti narozenin Freddieho Mercu-
ryho a  oslavy 40 let existence Queen ve  švýcar-
ském Montreux v září 2011. PIRATE SWING band 
se tam tisícovce hostů z  celého světa představil 
se speciálně pro tuto příležitost nacvičeným pro-
gramem, složeným výhradně z vlastních původ-
ních swing-jazz aranží na skladby skupiny Queen.

Čtvrtek 22. března bude věnován módě 
v  rytmu swingu. S  populárním moderátorem 
Alešem Cibulkou se přeneseme do  třicátých 
let minulého století, do  doby R. A. Dvorského, 
Adiny Mandlové nebo Nataši Gollové ukázkami 
dobového oblečení ze sbírky Vlaďky Dobiášo-
vé. Většina z  předmětů má zdokumentovaný 
svůj příběh a  řada jich pochází z  majetku zná-
mých a  slavných osobností. Celý večer hu-
debně doprovodí se šarmem sobě vlastním 
swingová kapela BLUE STAR Václava Marka.

Zuzana Čermáková

Čas běží, rok uplynul velmi rychle, nebo nám, 
obyvatelům Domu Žofi e, to tak připadá. Všichni 
jsme ho prožili v naději a snaze o lepší budouc-
nost. Většina z nás přišla o „střechu nad hlavou“, 
zde jsme získali náhradní domov a  hlavně čas 
na nalezení nového bydlení a práce.

Život zde probíhal jako v každé jiné domác-
nosti - jen větších rozměrů. Každý máme jiné 
životní návyky, jeden vstává ve  3 ráno, druhý 
mnohem mnohem později, zrovna tak je to ve-
čer s uléháním. Nejprve se většina snažila splnit 
své povinnosti k DŽ - měli jsme rozdělené služ-
by na  úklid, poté někteří pracovali v  rámci veř. 
služby hodně na  zahradě nebo v  okolí. Postup-
ně jsme se zabydlovali a  zkrášlovali si bytečky, 
zvykali si jeden na  druhého. Chce to hodně 
ohleduplnosti a  snahy. Společně jsme používali 
kuchyni a  mohu říct, že jsme se nijak „nehan-
drkovali“ o  místo a  dobu na  vaření nebo večer 
o  sledování televize. Měli jsme a  máme pěkné 
vztahy mezi sebou, přestože jsme každý jiný. 

Také jsme hodně času věnovali hledání vol-
ného bydlení, neboť jsme si byli vědomi toho, že 

JAKÝ BYL UPLYNULÝ ROK 2011 PRO OBYVATELE DOMU ŽOFIE?
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Máte malé dítě a nejste si jistí, zda je jeho zrak 
naprosto v pořádku? Léčebna zrakových vad nabí-
zí orientační vyšetření zraku malých dětí ze Dvora 
Králové n/L a blízkého okolí zdarma.

V  Léčebně zrakových vad léčíme tupozrakost 
a  šilhání. Těmito vadami je postiženo 4-6 % dět-
ské populace a pokud se včas nepodchytí a neléčí, 
ovlivní to celý život dítěte. Takto nemocné dítě má 
problémy nejen při sportu, ale i ostatních činnos-
tech, nedokáže odhadnout vzdálenost, špatně se 
orientuje v prostoru a tak se mu velmi zkomplikuje 
i výběr povolání. V nedaleké budoucnosti, kdy se 
začnou používat 3D monitory, bude mít problém 
i při běžné kancelářské činnosti.

Už delší dobu existuje poměrně drahý přístroj, 
který umožní orientační vyšetření zraku malých 
dětí i  kojenců. Vyšetření je jednoduché a  šetrné, 
není třeba aplikovat oční kapky a je zcela bezkon-
taktní. Dítě sedí na klíně jednoho z rodičů, případ-
ně učitelky MŠ, měření je prováděno z  jednoho 
metru. LZV se v současné době naskytla možnost 
tento přístroj zapůjčit, a proto Vám nabízíme toto 
orientační vyšetření zraku zdarma, zcela v naší re-
žii. Za  toto vyšetření se běžně platí kolem 150 Kč 
(pojišťovny bohužel toto důležité preventivní vy-
šetření zatím nehradí). Jako bonus Vám odborní 
pracovníci z  léčebny u  zachycených dětí s  jakou-
koli zrakovou vadou poradí, jak postupovat dál, 
a  pokud se bude jednat o  tupozrakost a  šilhání, 
bude následně možné i daleko přesnější vyšetření 
na speciálních nejmodernějších přístrojích. Na pre-
venci se v současné době klade čím dál větší důraz, 
ale bohužel i  tak se nám často stane, že nastoupí 
na léčení devítileté a někdy i starší dítě, u kterého 
byla tupozrakost teprve zachycena. Vše je indivi-
duální, podle literatury už takové dítě nemá téměř 
šanci na  zlepšení, ale podle našich mnohaletých 
zkušeností to není tak docela pravda. Samozřejmě, 
čím dříve se s léčbou začne, tím jsou její výsledky 
lepší. NELÉČENÁ TUPOZRAKOST ZŮSTÁVÁ JEDNOU 
PROVŽDY A OPEROVAT SE NEDÁ!!!!!! 

UNIKÁTNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ MALÝCH DĚTÍ ZDARMA
V  rámci akce „Měsíc otevřených dveří“ bude 

toto vyšetření probíhat v měsíci únoru, jednak pří-
mo v LZV každý čtvrtek a pátek od 8 – 13 hod., dále 
pak na  poliklinice v  Preslově ulici ve  2. poschodí 
v pleopticko – ortoptické cvičebně každou středu 
od 12.30 – 17 hod. a také po písemném souhlasu 
rodičů i v některých MŠ a ZŠ (1 a 2 třídy). Bližší in-
formace o vyšetření v těchto zařízeních se dozvíte 
přímo tam. 

Věříme, že této mimořádné akce využijete, bu-
deme se těšit na Vás i Vaše děti.

Zaměstnanci LZV
kontakt: Jana Štěpánová – vrchní sestra LZV
tel. 499 320 197, 721 321 939

Dne 21. 12. 2011 se konalo v Domově důchod-
ců Dvůr Králové n. L. slavnostní setkání obyvatel 
s rodinnými příslušníky, dobrovolníky a předsta-
viteli města - paní starostkou Mgr. Editou Vaňko-
vou a vedoucí odboru sociálních věcí paní Bc. Ka-
teřinou Pištorovou.

Na úvod se všem přítomným představilo nové 
vedení našeho Domova: Paní ředitelka Ing. Lud-
mila Lorencová a vedoucí přímé péče paní Yvetta 
Dmejchalová.

Zahájení proběhlo v  příjemné atmosféře 
barevně vymalovaných prostor našeho Domo-
va a  vánoční výzdoby. Nejprve byla oceněna 
obětavá práce dobrovolníků, kteří do  našeho 
zařízení pravidelně docházejí a  věnují se oby-
vatelům. Jedná se o  členky dobrovolnické or-
ganizace Arnika paní Lenku Prajzlerovou, která 
v současné době vede Klub přátel internetu a je 
nápomocna i  při dalších aktivitách, a  paní Janu 
Štěpánovou, která zve naše obyvatele na společ-
né výlety pořádané dobrovolnickou organizací 
a  nezapomene potěšit i  ručně vyrobenými per-
níčky o  Velikonocích a  Vánocích. Paní Mgr.  He-
lena Fixová s  fenkou Sulou provádí canisterapii 

i  u  obyvatel upoutaných na  lůžko. Paní Anička 
Holínská a  ThBc. Františka Klásková (kazatelky 
Církve československé husitské) kromě boho-
služeb přicházejí k  našim obyvatelům i  se zá-
žitkovými programy, které jsou velmi oblíbeny.

Další část programu se nesla ve znamení dlou-
ho očekávaného okamžiku, slavnostního přestři-
žení pásky, a tak zahájení využívání aktivizačních 
prostor, které si hosté i obyvatelé ihned začali se 
zájmem prohlížet. Jedná se o kuchyňku, reminis-
cenční místnost, dílnu, upravenou zejména pro 
práci se dřevem, pracovnu pro výrobu keramiky 
a víceúčelovou místnost pro další rukodělné ak-
tivity.

Na  slavnostním setkání nechybělo ani ob-
čerstvení, všichni si chválili výborné chlebíčky 
a jednohubky, vánoční cukroví i zdobený perník. 
Z  nápojů velice chutnal punč a  grog. K  dopro-
vodnému programu patřilo houslové vystoupe-
ní pana Holínského a orientální taneční skupiny 
IIham z  Jaroměře. Atmosféra byla skvělá a  jsme 
rádi, že se toto odpoledne více než vydařilo.

Soňa Vachková
soc. pracovnice DD Dvůr Králové n. L.

DÁREK OBYVATELŮM - OTEVŘENÍ AKTIVIZAČNÍCH PROSTOR

Série preventivních programů v NZDM Střelka 
pokračuje. Akční kluboví pracovníci hledají stále 
nová a aktuálnější témata i zajímavé formy práce 
šité na míru právě návštěvníkům zařízení. Měsíc ří-
jen a listopad byl věnován „Time managementu“. 
Účastníci programu se nejen dozvěděli, že dobře 
naplánovaný den se vyplatí, ale hravou formou se 
o  tom i  přesvědčili. Ve  skupině se prodiskutovala 
témata jako kritické body dne, plýtvání časem, 
role každodenních osobních priorit, hodnoty času. 
Každý měl možnost sdílet se se svými pozitivními 
i negativními zkušenostmi. 

Setkávání se stala o to zajímavější, že se jejich 
účastníci mohli zapojit do  soutěže, ve  které při-
pravovali program pro druhé kamarády. Plánování 
volného času totiž stojí i  nějakou tu námahu. Ti, 
kteří získali nejvíce bodů (za nápad, přípravu, po-
můcky, originalitu a počet spokojených účastníků), 
vyhráli zajímavé ceny, mezi které patřil mimo jiné 
i starší počítač.

„Nakažlivý prográmek“ se rozmohl v  klubu 
během dalších dvou měsíců. Dvakrát týdně bylo 
možné v zařízení potkat podivně oblečené posta-
vy dvou lékařů - epidemiologů. Ti pozvali zájem-
ce na  přednášku o  nejrůznějších nebezpečných 
a  nakažlivých nemocech. Oba lékaři připomínali 
vedoucího klubu a jednu pravidelnou návštěvnici 
zařízení, jejich detailní vědomosti a zkušenosti však 
vypovídaly spíše o tom, že Střelka měla co do čině-
ní s pravými profesionály ve svém oboru. Všichni 
účastníci si mohli během přednášky vyzkoušet 
sterilní rukavice, roušky a  návleky, zkoumali mik-
roby pod mikroskopem, pomocí dataprojektoru se 
seznámili s původci nemocí, kteří, zvětšeni do gi-
gantických rozměrů, vypadali hrůzostrašně. Lékaři 
ovšem zachovali chladnou hlavu a poučili své po-
sluchače o tom, jak jednotlivým nákazám předchá-
zet a jak se proti nim bránit. Po absolvování cyklu 
interaktivních přednášek už děti a mládež z klubu 
snadno odhalí nebezpečí salmonelózy, žloutenky 
a dalších nepříjemných nemocí.

Na  konci roku 2011 jsme spočítali, že do  klu-
bu přišlo strávit svůj odpolední čas celkem 174 
různých dětí a  mládeže ze Dvora Králové a  okolí, 
z toho 134 osob se stalo uživateli, tzn. že dochází 
do zařízení pravidelně a plní si zde svůj individu-
ální plán. Průměrná denní návštěvnost vyšla na 16 
osob. Děkujeme za podporu všem, kteří Střelce po-
máhají a vidí smysl v jejím působení. 

 Za NZDM Střelka sestra Dagmar Litošová

NZDM STŘELKA STÁLE VE STŘEHU

Také v  letošním roce přivítá Dvůr Králové 
účastníky velké soutěžní fi lmové přehlídky ama-
térských snímků Juniorfi lm – Memoriál Jiřího Be-
neše. Již 18. ročník fi lmového klání začne v pátek 
9. března 2012 v  odpoledních hodinách v  kině 
Svět. Letos ho doplní zemské kolo soutěže Zlaté 
slunce, jehož fi lmy budou v kině představeny té-
hož dne dopoledne.

Jaké novinky přináší letošní amatérské fi lmo-
vé setkání tvůrců z Česka a Slovenska? Vraťme se 
k  té již zmíněné v úvodu – Zlatému slunci, které 
předchází Juniorfi lmu. Jedná se o soutěž s odliš-
nými kritérii a  kategoriemi. Hlásí se do  ní mladí 
autoři – žáci základních škol do 15 let (kategorie 
A) a  středních škol do  19 let (kategorie B). Dané 
jsou i kategorie soutěžní. K zajímavým patří hned 
ta první – dokumenty, reportáže a  publicistika. 
Snímky zaslané do Zlatého slunce na rozdíl od Ju-
niorfi lmu neprocházejí předvýběrem. Všechny 
postupují přímo do  soutěže a  jsou promítnuty. 
Do  celostátního kola pak pokračují fi lmy, které 
získají ocenění, včetně těch s  čestným uznáním, 
které doporučí porota. Organizátoři jsou velmi 
zvědaví, kolik fi lmů a v jaké kvalitě se do soutěže 
přihlásí.

A co samotný Juniorfi lm? Novinkou letošního 
ročníku bude rozšíření poroty ze tří na  pět čle-
nů. Ke zkušeným odborníkům fi lmové a televizní 
tvorby přibudou nové, mladé tváře. Věříme, že to 
přinese oživení a možná i nové podněty a pohle-
dy při posuzování kvality snímků. 

Změnu zaznamenaly propozice soutěže - 
došlo k  malému „omlazení“ věkových kategorií. 

BLÍŽÍ SE JUNIORFILM - MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE A ZLATÉ SLUNCE

Čtvrtá z nich je určena autorům ve věku 20 – 22 let 
(loni 20 – 26 let), věk v kategorii tvůrčích kolektivů 
byl z 26 snížen na 20 let.

Letošní Juniorfi lm má také svého patrona. 
Scénárista, producent a  herec Tomáš Magnusek 
se dostal do  povědomí širší veřejnosti zejména 
díky fi lmu Bastardi, jehož pokračování bylo ne-
dávno dokončeno. Loňský host soutěže je tedy 
letos jejím patronem. Setkání s ním bude jistě pro 
soutěžící i diváky velmi zajímavé a přínosné. 

K tradici soutěže patří účast mladých sloven-
ských fi lmařů. Každoročně nejen zasílají své sním-
ky, ale také se osobně účastní. Letos jsme získali 
nové kontakty na další tvůrce, a tak věříme, že slo-
venské fi lmy bude v soutěži hodně vidět. 

Co zůstává, je výborná spolupráce s fi lmovým 
portálem Filmdat, který zajišťuje i  tentokrát veš-
kerý technický servis, počínaje přihlášením fi lmů. 
Věříme, že to ocení nejen mladí fi lmaři, ale i diváci 
Juniorfi lmu. 

Jsme rádi, že po dohodě s blízkými Mgr. Jiřího 
Beneše zůstal soutěži i nadále přívlastek Memo-
riál Jiřího Beneše. Dlouholetý výborný amatérský 
fi lmař a  spoluzakladatel Juniorfi lmu, který své 
město proslavil na mnoha soutěžích doma i v za-
hraničí, si to jistě zaslouží. 

18. ročník Juniorfi lmu – Memoriálu Jiřího Be-
neše je pořádán za podpory Ministerstva kultury 
ČR a Královéhradeckého kraje. Doufáme, že se le-
tošní ročník podaří podobně jako ten loňský. Byli 
bychom rádi, kdyby ho svou osobní účastí podpo-
řila i veřejnost ze Dvora Králové i širšího regionu. 

V. Jiřička, DDM Jednička



Noviny královédvorské radnice NKR č.1/2012

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE
v ydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 7550 v ýtisků.
Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, 
tel.: 499 318 258 e-mail: noviny@mudk.cz 
Grafická úprava: Tomáš Vlk, Martin Záruba
Redakční rada: Mgr.  Edita Vaňková, Jan Bém, Mgr.  Dušan Kubica, Mgr.  Tomáš Vlk, 
Bc. Petra Zivrová, Mgr. Jaroslava Jebousková

Registrováno u MK ČR  pod číslem E 12870.
Tiskne Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, www.samab.cz 
Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři.
Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta, s. p., kontakt 499 622 468.
NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ.
Uzávěrka vydání vždy 15. den v měsíci.

Dne 8. ledna 2012 se v Liberci uskutečnil již 
35. ročník Ještědské brusle. Jedná se o tradiční 
a významnou krasobruslařskou soutěž, které se 
účastní nejen mladí krasobruslaři, ale též zájem-
ci o  krasobruslení z  řad dospělých (v  kategorii 
Adults). 

Náš oddíl krasobruslení (TJ Dvůr Králové 
nad Labem) reprezentovalo v  tomto ročníku 
šest závodnic: Klára Pešková, Natálie Hrubá, 
Šárka Petružálková, Andrea Sommerová, Jana 
Koblasová a  Michaela Krebsová. Nejlepšího 
umístění dosáhala Michaela Krebsová, která 
získala v kategorii žačky mladší A, tj. ve výkon-
nostně náročné soutěži, krásné druhé místo. 

Tohoto umístění si velmi ceníme a Michaele 
Krebsové přejeme hodně úspěchů ve zbylé čás-
ti této sezóny, v níž se zúčastní m.j. i Olympiády 
dětí a mládeže v Ostravě, a to ve sportovní disci-
plíně rychlobruslení. 
 Michaela Koblasová

35. ROČNÍK JEŠTĚDSKÉ BRUSLEPŘEBOR TRUTNOVSKA V ŠACHU

Skvělého výsledku dosáhla obě družstva gym-
nastek Sokola Dvůr Králové n. L., když na přeboru 
České obce sokolské, který se konal v  sobotu 21. 
ledna, vybojovala postup na  Mistrovství České 
republiky v týmové gymnastice. Nejprve družstvo 
do  11 let vybojovalo stříbrné medaile. Nebylo to 
vůbec jednoduché, protože hned v  první části 
závodu, skocích z  malé trampolínky, se zranila 
naše favoritka Tereza Hulíková. Další části závodu, 
akrobacii a  pódiovou skladbu, sledovala Terezka 
s  výronem z  lavičky. Ostatní děvčata zabojovala 
a získala stříbrné medaile se ztrátou jedné deseti-
ny na vítězné družstvo Sokola Řeporyje. Družstvo 
do 16 let získalo bronzové medaile výborným bo-
dovým ziskem 19,25 bodů a ztrátou sedmi desetin 
na druhé družstvo Sokola Bedřichov. Obě družstva 
postupují na MČR v Team - Gym, kde budou repre-
zentovat Českou obec sokolskou. MČR se v  letoš-
ním roce bude konat v  květnu v  Trutnově, a  tak 
budou mít naši fanoušci jedinečnou možnost být 
u této mimořádně atraktivní podívané a podpořit 
naše družstva, která již vlastní bronzové a stříbrné 
medaile z MČR v předchozích letech. Blahopřeje-
me našim závodnicím i jejich trenérkám. 

Pavlína Špatenková

GYMNASTKY SOKOLA 
POSTOUPILY NA MISTROVSTVÍ ČR 

Chtěli bychom poděkovat zastupitelstvu 
města za  schválení návrhu o  oskenování histo-
rické šachové kroniky, která je nyní k  dispozici 
v  elektronické podobě všem přátelům města 
i přátelům královské hry v Městské knihovně Sla-
voj. A dále děkujeme všem pracovníkům, hlavně 
z řad informatiky, za profesionální přístup a vyso-
kou kvalitu práce. Rovněž patří náš dík Městské-
mu úřadu ve Dvoře Králové nad Labem za pod-
poru a zajištění potřebného zázemí. 

Marek Čeřovský, DiS

OSKENOVANÁ KRONIKA ŠACHISTŮ

Ve dnech 7. ledna a 14. ledna 2012 byl ode-
hrán Okresní přebor jednotlivců v šachu. Turnaj 
se konal v příjemném a tichém prostředí poslu-
chárny SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem. Cel-
kem se turnaje zúčastnilo 8 hráčů z 5 oddílů 
(TJ DKn/L, Jiskra Jaroměř, Spartak Rychnov nad 
Kněžnou, Panda Rychnov nad Kněžnou a TJ Sto-
důlky Praha). 

Marek Čeřovský potvrdil roli favorita a v tur-
naji zvítězil. V prvním kole podcenil svou sou-
peřku Radku Růžičkovou a  překvapivě jí pod-
lehl. Černými fi gurami vbrzku a  nekorektně 
zaútočil v sicilské hře a tím oslabil své postavení 
na dámském křídle. Toho jaroměřská hráčka vy-
užila jednoduchým vývinem svých sil. Svázala 
soupeři oba jezdce, účelně vyměnila lehké fi gu-
ry a  zaútočila na  krále uvízlého v  centru, čímž 
vytěžila jednoho pěšce a  lepší pozici. Soupeř 
se ještě chvíli bránil, ovšem v  koncové hře již 
nezabránil úniku volného pěšce (kandidáta) 
do dámy, a proto se vzdal. Poté se však favorit 
turnaje rozjel ke  stíhací jízdě a  vyhrál 4 partie 
po sobě. 

Přeborníkem okresu se po 7 kolech stal nej-
výše nasazený domácí hráč Marek Čeřovský se 
ziskem 5,5 bodu, na druhém místě se umístil Ja-
roslav Cvejn ze Spartaku Rychnov nad Kněžnou 
(4,5 b.) a  třetí místo obsadila Radka Růžičková 
(4,5 b.) z Jaroměře. 

Redakce

První adventní nedělí nastává pro učitele 
a žáky základní umělecké školy čas mnoha vystou-
pení a  koncertů pořádaných nejen naší školou.

V letošním vánočním čase jsme hráli a zpívali 
při rozsvícení vánočního stromu (Velký Vřešťov 
– fl étnový soubor, Dvůr Králové – pěvecký sbor 
Carpe Diem), v  penzionech seniorů (pěvecký 
sbor Carpe Diem, klarinetové trio, fl étnový sou-
bor), v  muzeu na  vernisáži výstavy vánočních 
ozdob (pěvecké duo), v  Dubenci na  obecním 
úřadě (školní orchestr, kytarový soubor, pěvecký 
sbor Carpe Diem), na vánočním koncertě ve Sta-
robudském Debrném (školní orchestr, kytarový 
soubor, pěvecký sbor Carpe Diem, klarinetové 
trio) a na vánočních trzích v Hankové domě (pě-
vecký sbor Carpe Diem).

15. prosince se uskutečnil v  muzeu – v  sále 
Špýcharu - Vánoční koncert základní umělecké 
školy, kde vystoupil Crazy Band, MiNi Band a žáci 
z  přípravné hudební výchovy. Za  velmi pěkné 
vystoupení byl dětem odměnou velký potlesk 
posluchačů, kterých přišlo opravdu mnoho a sál 
doslova „praskal ve švech“.

Všem dětem, které se účastnily tohoto vánoční-
ho „maratonu“, patří poděkování za skvělé výkony. 
 Matušková Vladimíra

VÁNOČNÍ KONCERTOVÁNÍ V ZUŠ

Dne 20. ledna 2012 se začala stěhovat celá ZUŠ 
do nové budovy na náměstí. Velkým soustem pro 
školu bylo přemístění šesti klavírů (křídel) a  dva-
nácti pianin uskutečněné 23. ledna. Klavíry se pře-
pravovaly z druhého patra staré budovy do jednot-
livých pater budovy nové. Jedno křídlo putovalo 
do koncertního sálu, který se nachází až ve třetím 
patře. Složitou situaci pomohl vyřešit robot Piano-
plan fi rmy specializované právě na stěhování klaví-
rů. A tak „zazněl“ první koncert v nové budově, ne 
však pro uši, ale pro oči, které sledovaly celý pře-
sun. Přemístění ostatních věcí bylo na zaměstnan-
cích školy a  stěhovací fi rmě. Touto cestou děkuji 
všem, kteří přiložili ruku k dílu. Dne 27. ledna 2012 
byl zahájen v nové budově zkušební provoz ZUŠ.

Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

UŽ Z NOVÉ „ZUŠKY“

Nikol Zdráhalová, rodačka ze Dvora Králové 
nad Labem, studentka královédvorské SŠIS, debu-
tovala v české sportovní reprezentaci na celosvěto-
vých Zimních olympijských hrách mládeže (2012 
YOG) v rakouském Innsbrucku.

Pod vedením reprezentačního trenéra rych-
lobruslení Petra Nováka nejenže prošla nároč-
nou světovou kvalifi kací, ale navíc, v konkurenci 
mnohem zkušenějších závodnic světa (s obvykle 
6 - 10 letým speciálním tréninkem) si v  závodě 
16 soupeřek počínala velmi bojovně: po  dvou 
jízdách na 500 m skončila na 8. místě. Jako první 
reprezentantka tak přinesla české výpravě a Čes-
ké republice v  Innsbrucku první olympijský bod 
- soutěžilo více než 70 zemí. 

Výsledek 15 leté Nikoly je tím slibnější do bu-
doucna, že ho dosáhla po  sotva půlroční specili-
zované přípravě s  NowiS TEAMem Petra Nováka, 
trenéra veleúspěšné Martiny Sáblíkové nebo Karo-
líny Erbanové, nejlepšího čs. juniorského sportovce 
2011, 4 násobné juniorské mistryně světa v rychlo-
bruslení. Dle trenéra Petra Nováka se takový su-
pervýsledek rovná zázraku, uvědomíme-li si roz-
dílné podmínky našich a  zahraničních sportovců. 

Gratulujeme a přejeme další úspěchy. 
Redakce 

NIKOL ZDRÁHALOVÁ ZABODOVALA NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

Michaela Krebsová si vybruslila krásné druhé místo

Úspěšná Nikol Zdráhalová  Foto: Alexander Kliment
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Ve dnech 4. – 8. ledna se v rámci celorepublikové akce Charity ČR také v našem městě 
a okolí konala TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Výtěžek sbírky činí 159 330 Kč, což je nejvíce za ce-
lou dobu jejího konání. Farní charita děkuje všem zúčastněným za obětavost a štědrost.

Za přítomnosti starostky města Mgr. Edity Vaňkové a vedoucí odboru ŠKS Bc. Kateřiny 
Pištorové došlo ve středu 21. prosince v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem 
ke slavnostnímu zahájení užívání aktivizačních prostor. Více na straně 10.

V Hankově domě se již po osmnácté sejdou milovníci swingové a jazzové hudby na fes-
tivalu Dny R. A. Dvorského. Představí se SALONNÍ ORCHESTR PETRA KOŘÍNKA, RENE 
TROSSMAN, PIRATE SWING či BLUE STAR. Více na straně 9.

Do rekonstrukce bývalého areálu Tiby a pořízení nového vybavení včetně strojů inves-
tovala Juta okolo čtvrt miliardy korun. Přibližně čtvrtinu nákladů jí pokryla získaná 
evropská dotace. Nově rozjetá výroba v opravené textilce dala práci padesáti lidem. 

Skvělého výsledku dosáhla obě družstva gymnastek Sokola Dvůr Králové n. L., když 
na přeboru České obce sokolské vybojovala postup na Mistrovství ČR v týmové gym-
nastice. Na fotografi i družstvo žákyň do 16 let. Více na straně 11.  Foto: P. Špatenková

V pátek 27. ledna byl zahájen zkušební provoz v nové budově základní umělecké ško-
ly, která nově nese jméno našeho slavného rodáka R.A.Dvorského. Zahájení provozu 
předcházelo velké stěhování vybavení ze starých prostor.  Foto: Tomáš Vlk 

Dne 18. ledna byl v městské nemocnici slavnostně otevřen zrekonstruovaný zákroko-
vý sál urologie, který pacientům zajistí zvýšený komfort poskytované zdravotní péče 
a personálu kvalitnější pracovní podmínky. Více na www.mndk.cz.  Foto: M. Súkup

Do 26. února 2012 můžete v městském muzeu navštívit výstavu historických fotografi í 
Dvora Králové ze sbírek muzea a Geislerovy sbírky. Více v KdeCo.   
 Foto: Tomáš Vlk


