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VÝSLEDKY PREzIDENTSKÝCh VOLEb 
VE DVOřE KRÁLOVÉ NAD LAbEM

Od  9. listopadu 2012 je ve  Dvoře Králové nad 
Labem  jediný provozovatel vodohospodářské 
infrastruktury – Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. Stoprocentním 
vlastníkem této společnosti je město Dvůr 
Králové nad Labem. 

Odečty jsou v současné době prováděny pouze 
zaměstnanci této společnosti, kteří se prokáží 
služebním průkazem.

Kontaktní adresa: 
náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem
E-mail: info@mevakdknl.cz
Telefon: 499 628 669 (recepce)
 499 624 558 (poruchy)
bankovní spojení: 
256763036/0300 (nové smlouvy), 
43-6603930247/0100 (staré smlouvy)

Platný ceník:
Cena vodného a  stočného bez DPH se od  roku 
2009 nezměnila. Navýšení této ceny je 
způsobeno rostoucí daní z přidané hodnoty. 

Cena bez DPh Cena s DPh 15 %

Vodné 23,60 27,14

Stočné 39,65 45,60

Pokladní hodiny (recepce nám. Denisovo 766): 
pondělí: 08:00–11:00 hod.
středa: 08:00–12:00 hod.,13:00–17:00 hod. 
uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvá-
dění odpadních vod lze provést v době:
středa: 07:00–17:00 hod., 
ostatní pracovní dny 07:00–14:00 hod., 
nebo dle domluvy na tel. číslech:
– 499 628 653 (Mgr. Pavla Michlová),
– 499 628 651 (Mgr. Lucie Haasová).

Nemocnice ve  správě Královéhradeckého 
kraje, pod kterou patří i městská nemocnice 
Dvůr Králové nad Labem, uzavřely smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami až do roku 2017. Ze 
smluv, které jsou uzavřeny na 5 let, vyplývá, 
že rozsah péče poskytované krajskými 
nemocnicemi v kraji se nezmění. 

Královehradecký kraj

Městská nemocnice 
má uzavřenou smlovu 
s pojišťovnami do roku 2017

Začátek letošního roku byl ve  znamení historicky první přímé volby prezidenta České republiky. 
Volba prezidenta České republiky je ale již úspěšně za námi, a proto přinášíme jejich malé shrnutí. 
Nejprve nám dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění její přípravy a průběhu, a to jak 
z řad občanů, tak zaměstnanců města. Výsledek volby prezidenta ČR je již znám. Jak to ale dopadlo 
v našem městě? 

V prvním kole volby se zúčastnilo z celkového počtu 13 241 voličů 8 002 voličů. Volební účast 
tedy byla 60,43 %. 
V prvním kole byly výsledky hlasování v našem městě následující:

MěSTSKÉ VODOVODY A KANALIzACE INfORMují

Evropské tísňové číslo  112
Hasiči Dvůr Králové nad Labem  950 526 486
Městská policie  499 320 520
 603 237 858
Povodňová linka –
informace pro občany  499 318 250

zdravotní pohotovost
Městská nemocnice  499 300 611
Lékařská služba první pomoci  841 155 155
Dopravní zdravotní služba –
dispečink D. K. n. L. 499 622 444

Poruchy
Elektřina  840 840 840
Plyn  1239
Voda  499 624 558 nonstop

Telefonní čísla nejen do mobilu

Policie žádá o  spolupráci případné svědky 
při šetření dopravní nehody, ke  které došlo 
v  pátek 18. ledna v  18:45 hod. na  parkovišti 
obchodního domu Kaufland. Řidič 
couvajícího neznámého vozidla narazil 
do  právě procházejícího chodce. Po  střetu 
neznámý řidič z  místa nehody ujel. Zraněný 
muž byl sanitkou převezen do nemocnice.

Pomozte najít pachatele
Ve druhém kole přímé volby se zúčastnilo z celkového počtu 13 216 voličů 7 549 voličů. Volební účast 
tedy mírně klesla oproti prvnímu kolu na  57,12 %. Ačkoliv byl novým prezidentem České republiky 
zvolen Miloš Zeman, ve Dvoře Králové nad Labem zvítězil s 51,26 % hlasů Karel Schwarzenberg. Miloš 
Zeman u nás získal „pouze“ 48,73 %. 
Odkazy na  celostání i  regionální výsledky hlasování najdete na  www.volby.cz (stránky Českého 
statistického úřadu), výsledky v našem městě najdete na městském webu www.mudk.cz.

Dagmar Hanušová, odbor VVS
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zÁPISY DěTí DO 1. TříD zÁKLADNíCh šKOL
V  roce 2012 byla realizována další etapa 
rozšiřování Městského kamerového 
dohlížecího systému (dále jen MKDS). 
K  nejdůležitějším změnám patří připojení 
nové kamery HSD (high speed dome) 
v  HD (high definition) rozlišení, umístěné 
na  budově ČSOB v  Revoluční ulici. Tato, zatím 
nejmodernější kamera systému, pokryje svým 
zorným polem celou Revoluční ulici, část 
náměstí T. G. Masaryka, a část náměstí Odboje, 
jakož i  spojovací uličku, vedoucí z  Revoluční 
ulice do  ulice Přemyslovy. Další změnou je 
doplnění dvou pevných kamer s HD rozlišením 
do  prostoru náměstí T. G. Masaryka (na  místo 
původní jedné HSD kamery). Poslední důležitou 
změnou systému je zařazení broadcast serveru 
do systému shromažďování a zprávy dat MKDS. 
Tento broadcast server zprostředkuje přenos 
videosignálu do  mobilních zařízení městské 
policie a Policie ČR tak, aby jeho uživatelé mohli 
sledovat průběh monitorování prostřednictvím 
internetové sítě na  jakémkoliv místě ve městě 
i  mimo něj a  dálkově ovládat celý MKDS 
na pozici operátora. Na akci s celkovými náklady 
ve výši 251.400 Kč získalo město dotaci ve výši 
90%, tedy 226.600 Kč z  Programu prevence 
kriminality 2012 Ministerstva vnitra ČR.
V průběhu roku 2013 plánujeme realizovat další 
projekt zaměřený na optimalizaci MKDS. 

V uplynulém roce 2012 doznala MPDK určitých 
změn v  systému své práce. Asi nejdůležitější 
změnou byl převod správy parkovišť 
a  parkovacích automatů do  rukou strážníků 
městské policie. Toto opatření bylo jednou 
ze součástí velkých změn systému dopravy 
a  parkování v  centru města. Se změnou 
ve  správě parkovišť byla zavedena i  služba 
SMS parking, umožňující platby parkovného 
pomocí mobilního telefonu, a také nepřetržitá 
kontrola parkovacích míst strážníky MPDK. 
Za  rok 2012 odevzdala MPDK do  pokladny 
města více než osm set tisíc korun poplatků 
za  parkování. Celkem pak odevzdala MPDK 
za  rok 2012 do  městské pokladny částku 
jeden milion šest set tisíc korun. Za  vše jistě 
hovoří například 34% nárůst počtu zjištěných 
přestupků. Podrobnější údaje o  výsledcích 
práce MPDK přineseme v  některém z  dalších 
čísel těchto novin.

Bc. Jindřich Hauke
MPDK

hodnocení práce městské policie 
za rok 2012

Nové kamery v centru města
Odbor školství, kultury a  sociálních věcí 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
upozorňuje zákonné zástupce budoucích 
prvňáčků, že v  měsíci únoru se uskuteční 
v  základních školách ve  Dvoře Králové zápisy 
dětí do prvních ročníků základních škol na školní 
rok 2013/2014. 
Termíny: 
– středa 13. února 2013 od 12:00  do 18:00 hod.,
– čtvrtek 14. února 2013 od 12:00  do 16:00 hod.

Povinný zápis se týká dětí narozených v období 
od 01.09.2006 do 31.08.2007 a dětí, které měly 
v  předešlém školním roce odloženou povinnou 
školní docházku.

Do  prvního ročníku základní školy mohou být 
zapsány, v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, i děti 
narozené od  01.09.2007 do  30.06.2008, pokud 

budou tělesně i  duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. U všech 
dětí narozených v tomto období je podmínkou 
přijetí doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, navíc u dětí narozených 
v  období od  01.01.2008 do  30.06.2008 je 
nutno zároveň doložit i  doporučující vyjádření 
odborného lékaře.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o  odklad 
povinné školní docházky dítěte, musí řediteli 
školy podat písemnou žádost, doloženou 
doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a  odborného 
lékaře nebo klinického psychologa.
K zápisu je nutné se dostavit společně s dítětem
a  předložit rodný list dítěte a  občanský průkaz 
zákonného zástupce. 

Bc. Kateřina Pištorová
vedoucí odboru ŠKS

Navrhněte osobnost města za rok 2012
Rada města Dvůr Králové nad Labem dne 
15.01.2013 schválila termín pro předkládání 
návrhů na  cenu „Osobnost města Dvůr Králové 
nad Labem za rok 2012“. Návrhy můžete předložit 
v termínu od 21.01.2013 do 13.02.2013.
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  internetových 
stránkách www.dvurkralove.cz v  části Město – 
O  městě – Udělená ocenění osobnost města. 
V této rubrice městského webu se také dočtete 
více o lidech, kterým toto ocenění bylo uděleno 
v minulých letech.

Cena Osobnost města Dvůr Králové nad 
Labem za rok 2012 se udílí v oblastech:
1. hudba, hudební dílo 
2. výtvarné dílo, fotografie, film 
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 student 
roku 
8. sportovní výkon v kategoriích:
a) jednotlivci – mládež do 18 ti let
b) jednotlivci – dospělí
c) trenér, cvičitel 

Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

Ve  dnech 21.–23. ledna 2013 proběhlo kácení 
některých stromů, které tvoří lipovou alej v  ulici 
28. října. Ke  kácení bylo přistoupeno hlavně 
z bezpečnostních a zdravotních důvodů. 
V loňském roce byl vypracován znalecký posudek, 
kde znalec z  oboru doporučil pokácet všechny 
stromy, které byly předmětem správního řízení 
(40 ks lip). Z  důvodu převažujícího zhoršeného 
zdravotního stavu až silně zhoršeného stavu 
a  převažující vysoké až velmi vysoké rizikovosti 
hrozí u  stromů odlomení silných větví, částí 
korun nebo dokonce pád stromů. Na  stromech 
se vyskytují dutiny, trhliny, ztrouchnivělé dřevo, 
suché větve, pahýly po  ulomených větvích 

a ulomené větve. Po vyřízení všech potřebných 
povolení bylo na  základě uvedeného posudku, 
celkového stavu a  umístění stromů vybráno 
20 ks lip, jejichž kácení proběhlo koncem ledna. 
Orgán ochrany přírody za  pokácené stromy 
zároveň rozhodnutím uložil povinnost vysázet 
nové stromy. Za  již zmíněných 20 ks lip připadá 
nová výsadba v  rozsahu 100 ks alejových 
stromů a  565 ks keřů. Ve  zmíněné lokalitě 
tedy dojde k  postupné obnově aleje, což patří 
k přirozeným a logickým procesům, ale současně 
i  v  jiných lokalitách budou založena hodnotná 
a perspektivní stromořadí. 

Bc. Milan Šimek, DiS., odbor ŽP

INfORMACE O KÁCENí STROMů V uLICI 28. říjNA

Snímek zachycuje vykácení řady lip v ulici 28. října na straně u domů Foto: autor článku

Ve městě vzniklo odloučené 
pracoviště speciální základní školy
Na konci ledna v našem městě proběhl týden 
otevřených dveří v nově vzniklém odloučeném 
pracovišti základní školy speciální z  Vrchlabí. 
Posláním školy je výchova a  vzdělávání žáků 
s  lehkým, středně těžkým, těžkým mentálním 
postižením, kombinovaným postižením více 
vadami a autismem. 
Provoz této speciální školy bude zahájen 
v budově na náměstí T. G. Masaryka 40 (vchod 
z  ul. Komenského) dne 1. září 2013. Zapsání 
nových žáků a  další prohlídka školy je možná 
kdykoliv až do  konce června 2013 po  dohodě 
na  telefonním čísle 739  379  290. Případné 
dotazy zasílejte na: 
sps.dcce.vrchlabi@seznam.cz. 

 Mgr. Magda Kumprechtová
ředitelka speciální školy

www.specialniskolavrchlabi.cz
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Od  1. února 2013 dochází ke  změně jízdního 
řádu městské autobusové dopravy ve  Dvo-
ře Králové nad Labem. Změna se týká úpravy 
na lince č. 2 na spoji č. 35, konkrétně zajíždění 
do Žirče v čase 10:45 hod. a zpět ze Žirče spo-
jem č. 39 v  pracovních dnech pondělí, středa 
a pátek. Nově upravený jízdní řád linky č. 2 na-
jdete na webu města, v autobusu MHD a veřej-
ném internetovém portálu jízdních řádů IDOS.

Alena Řeháková
ODP

Letos pozbývají platnost řidičské průkazy (ŘP) 
vystavené od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. 
Do konce roku jsou jejich držitelé povinni si je 
vyměnit, uplynutím stanovené doby pro jejich 
výměnu (31. prosinec 2013) řidičské průkazy 
pozbývají platnosti. Žádáme tímto všechny 
držitele platných ŘP, které byly vydány před 1. 
květnem 2004, aby požádali o výměnu včas.

Kde a kdy si můžete vyměnit řP
Výměna probíhá na  určeném pracovišti 
obecního úřadu s rozšířenou působností podle 
místa trvalého pobytu. Určené pracoviště 
pro územní obvod Dvůr Králové nad Labem 
je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 
evidence řidičských průkazů, náměstí T. G. 
Masaryka 38. 
Kontaktní osoby: Petrášová Hana, tel.: 
499 318 107 nebo Pohlová Marie tel.: 499 318 113.
Úřední hodiny: 
pondělí a středa: 08:00–17:00 hod., 
úterý, čtvrtek a pátek: 08:00–11:30 hod.

Při výměně budete potřebovat:
– vyplněnou „Žádost o  vydání ŘP“, kterou 
obdržíte na  pracovišti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, 
– platný doklad totožnosti (občanský průkaz 
nebo pas), 
– 1 ks průkazové fotografii o rozměrech 3,5 cm x 
4,5 cm, 
– řidičský průkaz, který podléhá povinné 
výměně.

Poplatky a lhůta vydání řP
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního 
poplatku, pokud nedochází současně ke změně 
údajů zapisovaných do  řidičského průkazu. 
Počítejte s  tím, že vydání ŘP je možné do  20 
dnů od  podání žádosti. Pokud potřebujete 
nový řidičský průkaz vydat v kratší lhůtě, tj. do 5 
pracovních dnů od  podání žádosti, bude vás 
výměna ŘP stát 500 Kč.

Profesní řidičský průkaz
Kdo je zároveň držitelem průkazu profesní 
způsobilosti řidiče (PPZŘ), jehož platnost končí 
v  letošním roce 2013, dostaví se k  výměně 
ŘP a  PPZŘ přibližně 1 měsíc před ukončením 
platnosti PPZŘ s  dokladem o  absolvování 35 
hodin školení. Hana Petrášová

ODP

Povinná výměna 
řidičských průkazů

upozornění podnikatelům, kteří provozují silniční 
motorovou dopravu 
Dne  01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 
Sb., kterým se mění zákon  č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen 
silniční zákon), a další související zákony, mimo jiné 
i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(dále jen živnostenský zákon). Tato nová právní 
úprava mění podmínky pro provozování silniční 
motorové dopravy. 
Všichni podnikatelé, kteří byli k 01.06.2012 opráv-
něni k  provozování koncesované živnosti 
v rozsahu předmětu podnikání: 
„Silniční motorová doprava 
– nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 
o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 
– nákladní mezinárodní provozovaná vozidly 
o  největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“, 
nebo „Silniční motorová doprava 
– vnitrostátní příležitostná osobní, 
– mezinárodní příležitostná osobní, 
– vnitrostátní veřejná linková, 
– vnitrostátní zvláštní linková, 
– mezinárodní linková
– mezinárodní kyvadlová“, 

a  kteří hodlají i  nadále provozovat silniční 
motorovou dopravu prostřednictvím velkých 
vozidel, jsou povinni do  1 roku ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. 05. 
2013,  požádat živnostenský úřad o bezplatnou 
změnu rozsahu předmětu podnikání a  doložit 
požadované doklady. 
V případě, že podnikatelé, bez ohledu na to, zda 
mají provozování živnosti přerušeno či nikoliv, 
do 1 roku ode dne nabytí účinnosti citovaného 
zákona u  živnostenského úřadu nepožádají 
o změnu rozsahu předmětu podnikání a nedoloží 
splnění zákonem stanovených podmínek, 
živnostenský úřad změní rozhodnutí o  udělení 
koncese a  omezí rozsah předmětu podnikání 
na  silniční motorovou dopravu provozovanou 
malými vozidly.
Tímto vyzýváme podnikatele, kteří mají 
oprávnění provozovat výše uvedenou 
koncesovanou živnost, aby se dostavili 
na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 
obecní živnostenský úřad, k provedení změny. 

Hana Pokorná, vedoucí odboru ŽÚ

změna jízdního řádu linky č. 2

1. na podporu a rozvoj tělovýchovy 
a sportu dva programy:
– činnost sportovních oddílů
– pořádání sportovních akcí
21.12.2012–07.02.2013

2. na podporu sociálních služeb 
a služeb souvisejících se sociální 
oblastí a na podporu zdravotnictví 
– sociální služby, integrace zdravotně 
postižených, protidrogové aktivity, prevence 
kriminality, podpory rodin, zdravotnictví
21.12.2012–07.02.2013

3. na podporu veřejně prospěšných 
aktivit 
– zejména v  oblastech kultury, jako jsou např. 
významné umělecké počiny, přehlídky, festivaly, 
perspektivní kulturní a  výchovně vzdělávací 
aktivity, vydávání hudebních nosičů, publikací, 
tvorba webových stránek, činnosti s  mládeží, 
vzdělávání a věda
21.12.2012–15.02.2013

4. na obnovu vnějšího pláště objektů,
– které jsou nemovitou kulturní památkou, 

– které se nacházejí na území Městské památko-
vé zóny města Dvůr Králové nad Labem
21.12.2012–16.04.2013

Příjemcem dotace může být subjekt, jehož 
činnost či služba je v  zájmu města a  občanů 
města. Dotace může být poskytnuta v  režimu 
de minimis. K  žádosti o  dotaci přiložte čestné 
prohlášení o  bezdlužnosti, tj. o  splnění všech 
svých finančních závazků za rok 2012.

Podrobnější informace (včetně formulářů) lze 
získat na  odboru školství, kultury a  sociálních 
věcí, náměstí TGM čp. 38, 2. patro, kancelář č. 
303, tel.: 499 318 293, 499 318 101.

formuláře jsou rovněž k dispozici v městském 
informačním centru a  na  internetových 
stránkách www.dvurkralove.cz v  části Radnice 
– Granty a dotace – Dotace z rozpočtu města.

Mgr. Dušan Kubica, místostarosta města

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje na rok 2013 tyto dotační programy:

VYhLÁšENí DOTAČNíCh PROgRAMů NA ROK 2013

zimní turistická linka zážitky na dosah
V  letošní zimní sezoně se jedná o  středeční 
provoz. Trasa linky vede z  Pece pod Sněžkou 
přes Janské Lázně, Svobodu nad Úpou, Mladé 
Buky a  Trutnov do  Dvora Králové n. L. k  zoo 
a  zpět. Zároveň jsou 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. Případné další 
podrobnosti jsou uvedeny na stránkách projektu 
www.zazitkynadosah.cz. 

Ing. Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka

Od 17. do 20. led-
na 2013 se konal 
na brněnském 
výstavišti veletrh 
cestovního ruchu 
Regiontour. Měs-
to Dvůr Králové 
nad Labem bylo 
prezentováno 
společně s dalšími 
subjekty v rámci 
Sdružení Pod-
zvičinsko, které 
propaguje oblast 
Podkrkonoší, 
v rámci expozice Královéhradeckého kraje. Ten 
vyhlásil tématem letošního roku Žena a cestovní 
ruch.
Zároveň bylo naše město prezentováno 
i  na  stánku Královských věnných měst a  to 

i  díky účasti „královny věnných měst“, Terezy 
Lagutinové, rodačky ze Dvora Králové nad 
Labem. Na stánku se zájemcům rozdával mimo 
jiné průvodce naším městem v  podobě letáku, 
který vznikl loni (viz náhled). V  podobném 
grafickém pojetí by letos měl vzniknout 
průvodce pro rodiny s dětmi. 
I  když návštěvnost veletrhů rok od  roku klesá, 
je to stále jedna z  možností, jak turistu nalákat 
do  našeho regionu. Proto naše město bude 
stejným způsobem prezentováno na  stáncích 
Podzvičinska i Královských věnných měst v době 
od  7. do  10. února 2013 na  pražském výstavišti 
v rámci veletrhu Holiday World. 
Dalším zajímavým veletrhem bude jistě Infotour 
a  cykloturistika v  královéhradeckém Aldisu 
ve  dnech 15.–16. března 2013, kde v  rámci 
prezentace Královských věnných měst bude mít 
Dvůr Králové nad Labem vlastní výstavní stánek. 

Bc. Petra Zivrová, odbor ŠKS

Naše prezentace na veletrzích cestovního ruchu
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jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo...
Fotografie zachycuje velké skleněné láhve - 
demižony, které jsou postaveny u  kontejneru 
na  sklo v  Heydukově ulici. Stalo se tak 
pravděpodobně proto, že do kontejneru vhozem 
neprojdou. Pokud však někdo takto zanechá 
sklo vedle kontejnerů, může velice snadno 
dojít k  jeho rozbití. Skleněné střepy rozsypané 
okolo kontejnerů se pak již nedají využít a může 
dojít třeba i  ke  zranění dětí nebo propíchnutí 
pneumatik.

Kam tedy velké skleněné láhve z bílého skla 
správně patří?
Na  některých stanovištích je lze vhazovat 
do  bílých kontejnerů, které mají větší vhozové 
otvory (jedná se ale pouze o  novější typ 
kontejnerů na  bílé sklo, starší kontejnery byly 
všechny vyráběny pouze s malými vhozy). Pokud 
se ani do  většího vhozu u  bílého kontejneru 
kvůli větším rozměrům nevejdou nebo pokud 
se takový kontejner nenachází v blízkosti Vašeho 
bydliště, můžete je odložit do sběrného dvora. 

upozornění:
Upozorňujeme občany, že odkládání odpadů 
mimo kontejnery je přestupkem dle § 47 písm. h) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném 
znění, za který lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Sklo, které se v domácnostech stává odpadem, 
jsou převážně lahve od  nápojů, zavařovací 
sklenice nebo rozbité skleničky. Sklo se vhazuje 
do  zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud 
jsou k  dispozici oba, je důležité třídit sklo 
i podle barev. Do zeleného kontejneru můžeme 
vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, 
alkoholických i  nealkoholických nápojů. Vhodit 
do  zeleného kontejneru můžete také tabulové 
sklo z  oken a  ze dveří. Do  bílého kontejneru 
vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od  kečupů, 
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Pokud na  stanovišti kontejnerů je pouze 
zelený kontejner na  sklo, pak do  něj dávejte 
sklo bez ohledu na  barvu. Vytříděné sklo není 
nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým 
vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat 
do nekonečna.
Do  kontejnerů na  sklo nepatří keramika 
a  porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla 
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená 
skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět 
do obchodu.
Z  vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové 
sklo – lahve na  minerálky, alkohol a  pivo 
a  jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá 
pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty 
a pěnového skla nebo jako přísada do speciálních 
druhů betonů a do brusných hmot.

Ing. Eva Šírková
 odbor ŽP

Třídění a zpracování skleněných 
obalů a skla

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a  výbojky 
nepatří do  popelnice na  směsný  odpad, protože 
z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. 
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám 
po  letech svítit zářivka, a tak přemýšlíme, kam 
vyrazit pro novou a jak naložit s tou nefunkční. 
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat 
ji v obchodě při nákupu té nové. Další možností, 
jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je její 
odevzdání ve sběrném dvoře v Seifertově ulici. 
Obsluha sběrného dvora ji od  vás zdarma 
převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, 
aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naše 
město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na  náklady provozu 
sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady 
na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu 
rozpočtu ušetří část prostředků určených pro 
nakládání s komunálním odpadem. 

Ze sběrných dvorů a  dalších sběrných míst 
EKOLAMP sváží kontejnery se zářivkami 
do  specializovaných recyklačních firem. Zde 
jsou pro opětovné použití získávány především 
kovy, plasty, sklo a  rtuť. Hliník, mosaz a  další 
kovy se mohou znovu použít v  kovovýrobě, 
např. pro součástky jízdních kol. Recyklované 
plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací 
dlaždice či plotové dílce a  přečištěná rtuť je 
znovu využívána v  průmyslové výrobě. Sklo 
se používá jako technický materiál nebo 
v  některých případech i  pro výrobu nových 
zářivek. Opětovně je tak možné pro další 
výrobu použít až 90 % materiálu, ze kterého 
byla zářivka vyrobena. 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními 
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Ing. Eva Šírková
odbor ŽP

Kam s nefunkčními zářivkami a výbojkami?

Až do  16. dubna je možné požádat 
o  dotaci na  obnovu vnějšího pláště objektů 
na  nemovitosti, které jsou nemovitou kulturní 
památkou nebo se nacházejí na  území Městské 
památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem. 
Informace o  vyhlášení dotačního programu 
najdete  v článku na straně 3.

Na  území našeho města se nachází 
městská památková zóna. Jejím 
přirozeným centrem je náměstí  
T. G. Masaryka s  přilehlými ulicemi (viz mapa). 
Tato zóna je stejně jako objekty kulturních 
památek chráněna zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči.  Z uvedeného zákona 
vyplývá povinnost vlastníků těchto objektů 
mít předem veškeré zásahy a  udržovací práce 
na objektech odsouhlaseny státní památkovou 
péčí. 

Předem vyžádané závazné stanovisko
Vlastník kulturní památky je povinen k údržbě, 
opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné 
úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí 
opatřit si předem závazné stanovisko orgánu 
státní památkové péče obecního úřadu obce 
s  rozšířenou působností (§14 odst. 1 zákona 
20/1987 Sb., o památkové péči).

Rovněž tak vlastník, správce, uživatel nemo-
vitosti, která je v  památkové zóně, je povinen 
k  zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním 
úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, 
odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržo-
vacím pracím na  této nemovitosti si předem 
vyžádat závazné stanovisko. 

Konzultace na MěÚ
Žádost o  závazné stanovisko je k  dispozici 
na  www.dvurkralove.cz v  sekci Dokumenty, 
formuláře nebo v  budově MěÚ na  odboru 
ŠKS, kde můžete zamýšlené práce konzultovat 
s  Ing.  Táňou Novákovou, tel.: 499  318  296, 
e-mail: novakova.tana@mudk.cz. 
Se seznamem kulturních památek je možné se 
seznámit na stránkách památkového ústavu:
 http://monumnet.npu.cz.

Orgán státní památkové péče obecního 
úřadu obce s  rozšířenou působností může 
za  nesplnění povinností vyplývajících ze 
zákona o  státní památkové péči uložit pokutu 
až do výše 2.000.000 Kč.

Ing. Táňa Nováková
odbor ŠKS

Informace pro vlastníky objektů, které jsou kulturní památkou nebo se nacháze-
jí v městské památkové zóně

OPRAVY A REKONSTRuKCE DOMů V PAMÁTKOVÉ zÓNě
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Technické služby informují 
Ohlédnutí za uplynulým obdobím
Vážení spoluobčané, těsně před Vánoci jsme 
zakoupili nový mechanismus Husquarna s tím, 
že za  jeho pomocí budeme odstraňovat sníh 
z  chodníků a  v  letní sezoně půjde o  výkonné 
žací zařízení.

Nyní máme záměr toto zařízení používat 
k  ošetření chodníků v  lokalitách s  vyšší 
koncentrací bytů. V  první etapě budeme 
ošetřovat chodníky v  lokalitě „Ve  Strži“ 
a  postupně budeme oblast rozšiřovat o  další 
„pravobřežní“ chodníky. Cílem je použít toto 
zařízení i  v  lokalitě ulice Karolíny Světlé a  Nad 
Parkem. Toto malé pohyblivé zařízení se lépe 
vypořádává s  nástrahami některých užších 
chodníků. Máme zájem na tom, aby obyvatelé 
ze „sídlišť“ měli vyšší komfort ranního přesunu 
do  zaměstnání při spadu sněhu. Věříme, že 
se nám toto zařízení osvědčí a  že i  obyvatelé 
města ho ocení. Budeme rádi i za vaše podněty 
k naší práci.

zimní údržba v období Vánoc
Na  letošní zimu a  především na  zimní údržbu 
komunikací jsme se pečlivě připravovali. 
Prozatímní průběh počasí naše schopnosti 
však zatím dostatečně neprověřil. Provedli jsme 
řadu opatření k tomu, aby naše zásahy s cílem 
snížení dopadů zimního počasí na  schůdnost 
a  sjízdnost městských komunikací byly co 
nejúčinnější. Je ale pravdou, že jsme trochu 
zaváhali ve dvou dnech, a  to 23. a 24. 12., kdy 
jsme se více spolehli na  příznivou předpověď 
počasí, která se však nenaplnila. Obtížně 
schůdný byl městský hřbitov, část chodníků 
přimrzla tak, že následky jsme odstraňovali 
další dva dny, za což se dodatečně omlouváme. 
Lednové zásahy již považujeme za zvládnuté. 

Vánoční výzdoba ve městě
Dovolím si, vrátit se ještě jednou k nové vánoční 
výzdobě ve městě. O nové prvky byla rozšířena 
výzdoba ve  všech čtyřech ulicích, které 
ústí do  náměstí TGM. Dále přibyla výzdoba 
hlavního stromu na  náměstí TGM a  městský 
úřad rozšířil i výzdobu své budovy. Věříme, že 
jste změny zaznamenali a zavazujeme se, že pro 
příští Vánoce zajistíme opětovné rozšíření této 
výzdoby.

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

Program únorového bruslení je na str. 11.

ObNOVA DOMu ČP. 59 VE DVOřE KRÁLOVÉ NAD LAbEM
Tímto článkem se uzavírá trilogie příspěvků 
věnovaných obnově fasád domů č.p. 57, 58 a 59 
situovaných v jižní části náměstí T. G. Masaryka. 
Podoba fasády domu č.p. 59 se zřetelně vymyká 
zažité představě o  rekonstrukci v  historickém 
jádru města a  svým spíše moderním vzhledem 
budí nesčetné rozpaky. 
Obnovená fasáda domu je však přesnou 
replikou, stylově čisté, funkcionalistické fasády 
z 30. let 20. století. Ano, zní to až neuvěřitelně, 
ale mezi funkcionalistickou úpravou domu 
č.p. 59 a  výstavbou secesních domů č.p. 57, 
58 je časový odstup pouhých dvaceti let. To 
pouze ona nadčasovost vytváří dojem něčeho 
nového, neotřelého, moderního.

historie domu
Dům č.p. 59 byl vystavěn Dr.  Josefem Šílem 
v  roce 1892 v  neorenesančním slohu. V  roce 
1931, kdy zde sídlila Královédvorská záložna, 
prošel dům zcela zásadní úpravou v  duchu 
funkcionalismu. Při této akci byla spodní 
portálová část provedena ze skla, patro budovy 
pak bylo obloženo skleněnými deskami v barvě 
mléčné a zelené. Stávající štít byl zcela odstraněn 
a v I. poschodí byla původní čtyři okna nahrazena 
pouze dvěma rozměrnými okny. Skleněný obklad 
fasády byl však v  roce 1958 sejmut a  nahrazen 
břízolitovou omítkou. Dům se tak nadlouho 
ponořil do ponuré šedi. 

Průběh rekonstrukce
Jelikož průčelí domu prošlo ve  30. letech 
masivními stavebními úpravami a nebylo možné 

fasádě domu navracet starší neorenezanční 
podobu, bylo využito umělecky kvalitního 
funkcionalistického řešení. Bohužel původní 
plánová dokumentace byla zcizena, a  tak 
musel být detailní návrh obnovy zpracován 
pouze na  podkladě historických fotografií. 
Avšak zásadním problémem rehabilitace byla 
úplná absence původního materiálu. Ve  hmotě 
probarvené sklo, kterého bylo před osmdesáti 
lety pro obklad průčelí použito, se již v  Evropě 
po  velice dlouhou dobu nevyrábí. Následoval 
kolotoč telefonátů, díky nimž se podařilo získat 
poslední „zapomenuté“ kusy tohoto dříve hojně 
užívaného artiklu v Čechách zvaného Chodopak. 
Mléčné sklo muselo být dovezeno až ze zámoří. 

Tuto náročnou obnovu objektu finančně 
podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. 
Zbylé finanční prostředky zajistilo město Dvůr 
Králové nad Labem a Komerční banka, která sídlí 
v přízemí tohoto objektu. 
Generálním dodavatelem obnovy fasády byla 
i zde firma Lestav, s. r. o. Výkladce a okna provedla 
firma Allmo profil z Bílé Třemešné. Dodávku skel 
včetně jejich úpravy zajišťovala firma VS Glass 
Products ze Zábřehu.
Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat 
zástupcům města, jmenovitě paní starostce 
Mgr.  Editě Vaňkové, panu místostarostovi Janu 
Bémovi, panu místostarostovi Mgr.  Dušanu 
Kubicovi a paní Ing. Radmile Horáček Filakovské, 
za jejich podporu a trpělivost.

Ing. Miloš Kudrnovský
autorizovaný architekt

Historická fotografie z  roku 1945 je důkazem, že obnovená fasáda je replikou funkcionalistické fasády z  30. let 
minulého století. Fotografie je součástí sbírek městského muzea.

Srovnávací fotografie pořízená v lednu 2013  Foto: K. Sekyrková
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Heydukova 1035 (areál NOVACHEMU)
po–pá: 12:00–16:00 hod.

30–60%
sleva

na oleje, autochemii 
i autokosmetiku

od 1. února 2013

značek ORLEN a CaRLINE

V ÝKuP KOVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

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

PROVOzOVNA: SLOVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

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

spalinové cesty komínu dle nařízení vlády
č. 91/2010Sb. včetně protokolu a měření 
úniku CO.  Tel.: 603 217 922. PRONÁjEM V AREÁLu 

NA 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

fITNESS CLub SLOVANY
POSILOVNA, SAUNA, 

PRODEJ DOPLŇKŮ STRAVY
SPINNINg – IVETA TEL.: 606 298 318

bODY STYLINg, TRAMPOLíNKY – DENISA 
TEL.: 604 152 807

PROVOZOVNA: SLOVANY 3051
INfO SAuNA, POSILOVNA TEL.: 777 082 083

WWW. S LOVAN Y. C Z

STřEChA SOS
Opravy
– zatékání – plechování komínů 
– okapů všech – klempířských prvků
PROhLíDKA A OPRAVA IhNED!
Telefon: 603 217 922

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

Tak už je zase jeden rok za námi. Myslím, že se nám, co do pořádání akcí pro 
naše členy, povedl. Stále cvičíme každý čtvrtek v sálku knihovny od 09:00 hod. 
Scházíme se každé úterý v Dostaveníčku, a to nejen na kávě. Zde probereme 
důležité svazové věci, popřípadě oslavíme nějaký ten svátek nebo narozeniny. 
Jednou za  čtrnáct dní jsme jezdili plavat do  krytého bazénu v  Hořicích. 
Od září jsme mohli do konce roku jezdit každou středu – díky dotaci od města 
na dopravu. Další každoroční akcí je rekondičně ozdravný pobyt v Janských 
Lázních. Zde se den začíná rozcvičkou, pokračuje dopoledním cvičením 
a odpolední vycházkou s načerpáním zdravého vzduchu do plic. Během dne 
probíhají masáže. No a navečer se sejdeme, popovídáme si o našich nemocích, 
dozvíme se co a jak máme a nemáme dělat. Týden vždy uběhne jako voda 
a my se zase těšíme na další rok. Myslíme i na milovníky divadla a proto jsme 
zase zakoupili 8 ks permanentek. Letos se nám povedlo zorganizovat i dva 
zájezdy. Jarní na zámek Potštejn a na podzim do Polska. Prezentovali jsme se 
na Dni seniorů v Hankově domě, a to nejen pracemi členek. Byla zde k vidění 
i kronika a ukázky na DVD z našich akcí. Také jsme měli podzimní posezení 
v  Lipnici s  hudbou a  tancem. Dovoz i  odvoz autobusem byl zajištěn. No 
a na závěr celoročního cvičení jsme se sešli na společném obědě, kde se k nám 
ještě přidaly další členky a členové naší ZO. V září se 9 našich členek zúčastnilo 
rekondičního pobytu pro kardiaky pořádaném okresní organizací v Bělči nad 

Rok 2012 v základní organizaci spolku postižených civilizačními chorobami (zO SPCCh)

Orlicí. Na listopadovém kurzu životosprávy pro diabetiky v Janských Lázních 
bylo dokonce 24 našich členů. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílí na práci v ZO a připravují 
akce pro členy, a  sponzorům, bez jejichž finanční pomoci bychom toho 
nemohli tolik uskutečnit. Všem hodně zdraví, štěstí a  těšíme se opět 
na spolupráci.

Jitka Šmelhausová
místopředsedkyně výboru základní organizace Svazu postižených v ČR, o. s,
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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 

INTERIER h&š

KUCHYNĚ
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
NÁBYTEK

VZORKOVÁ KANCELÁŘ: Spojených národů 231 (TIBA VORLECH)

ŽALUZIE 
RENOVACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ 
ZATAHOVACÍ DVEŘE 

tel.: 777 936 560, 604 413 420
www.renovacedveri.hroch.cz

jarní 

sleva 15%

Své náměty, příspěvky, dotazy či poptávku inzerce můžete zasílat 
na email: noviny@mudk.cz nebo na adresu: 
NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

uzávěrka každého čísla je vždy k 15. dni v měsíci. Další informace 
v tiráži na straně 11.
Noviny vycházejí v počtu 7550 ks a jsou distribuovány zdarma 
do schránek všem občanům ve Dvoře, Lipnici, Sylvárově, Verdeku, 
Zboží, Žirči a Žirecké Podstráni.



Noviny královédvorské radnice

strana 8 

NKR č.1/2013

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

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

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
NA ČEM jE NAKRESLEN VESELÝ ObLIČEj A KDE jEj 
LzE V CENTRu DVORA KRÁLOVÉ zAhLÉDNOuT?

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

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

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

NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V  prosinci 2012 se 
narodilo v našem městě 
8 občánků - 3 chlapci 
a 5 děvčat.

Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

uzAVřENÉ SŇATKY
V měsíci prosinci uzavřeli ve Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Lukáš Navrátil a Petra Mlčková – 12.12.2012
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců. Simona Vykouřilová, matrika

Odpovědi na  otázku s  vyplněnou 
kolonkou jméno, příjmení, ulice 
vystřihněte a  vhoďte do  osudí 
v  městském informačním centru 
(MIC) na náměstí T. G. Masaryka. 

Losování výherce, který ob-
drží  drobné ceny, proběhne 
v MIC dne 21. února 2013.

Na čem je nakreslen veselý obličej 
a kde jej lze v centru Dvora Králové 
zahlédnout?
Tuto otázku jsem neuměla nazvat těžkou 
nebo lehkou. Osobně jsem ji proto otestovala 
na vybraných lidech a zjistila, že nepatří mezi ty 
náročné. Takže do toho! 
Veselý obličej s  modrýma očima jsem zahlédla 
jen náhodou, není tam domalovaný až na fotce 
v grafickém programu. Nejlépe je vidět, když svítí 
sluníčko, tak snad budeme mít štěstí a  v  únoru 
uvidíme slunce častěji než v  předchozích 
měsících. .

ÚMRTí
V měsíci prosinci zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 25 lidí, z toho bylo 15 dvorských občanů, 
5 mužů a 10 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

jubILEA A VíTÁNí ObČÁNKů
Členové komise pro občanské záležitosti navští-
vili při životních jubileích v  prosinci 31 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavi-
lo 6 manželských párů stříbrnou svatbu a 9 párů 
zlatou svatbu. 
Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 9 no-
vorozených občánků našeho města.

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

Roční poplatky:
Děti do 15 let 50 Kč
Dospělý čtenář 130 Kč
Rodinný průkaz 160 Kč
Matky na MD, studenti, 
důchodci, ZTP 80Kč
Důchodci nad 70 let zdarma

NOVÉ KNIhY V MěSTSKÉ KNIhOVNě SLAVOj

Minulá soutěž
Děkuji všem soutěžícím za  odpovědi, všechny 
byly správné. Okna patřila výstavní síni 
ve Staré radnici, v otevřeném okně byl vidět 
jeden z  výstavních panelů. Drobné ceny 
v  informačním centru tentokráte čekají na Karla 
Duška ze Štefánkovy ulice. Gratulujeme!
Velmi si vážím slov povzbuzení a návrhy na další 
téma soutěže, které jste na  soutěžní lístky 
dopsali.  Zaujal mě zejména nápad na  křížovky 
a vědomostní soutěž pro malé i velké školáky.

Ing. Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka

ZO SPCCH srdečně zve své členy a jejich příznivce 
na  posezení dne 21. února 2013 v  16:00 hod. 
do  Lipnice. K  tanci opět hraje pan Florian 
a  můžeme oslavit i  MDŽ. Autobus tam i  zpět je 
zajištěn. Vstupné 50 Kč se bude vybírat na místě. 
Ostatní informace a přihlášky na tel. 603 836 548 
a 736 160 459.

Alena Jahnátková, výbor ZO

POzVÁNKA

šPAČEK, Ladislav: 
DěDEČKu, VYPRÁVěj: ETIKETA PRO 
KLuKY A hOLČIČKY OD 3 LET
nakl. Mladá fronta, 2012
Bohatě ilustro-
vaná knížka 
pro děti od  tří 
do  šesti let, 
ve  které děde-
ček seznamuje 
svou malou 
vnučku pro-
s t ř e d n i c t v í m 
vyprávění se 
základy spole-
čenského chování.
 Každý den se holčička Viktorka vrací ze škol-
ky a  s  dědečkem si vzájemně vyprávějí. Vik-
torka povídá dědečkovi o tom, co se ve školce 
přihodilo – třeba o  novém chlapečkovi z  Ja-
ponska – a  dědeček vypráví příběhy o  tom, 
jak je důležité se umět chovat doma, na ulici, 
ve  školce, na  návštěvě, u  stolu, v  divadle či 
v  restauraci. Na  drobných pohádkových pří-
bězích ukazuje Viktorce, jak je důležité být 
ohleduplný k  ostatním. V  závěru knihy jsou 
připraveny otázky, které k  jednotlivým kapi-
tolám mohou klást dospělí dětem. Knihu do-
provází zvukové CD.

guESSIA, jean-Michel: 
KLub NENAPRAVITELNÝCh OPTIMISTů 
nakl. Argo, 2012
Autor ve svém spo-
lečenském románu 
nabízí nejen popis 
dospívání jednoho 
chlapce, ale bri-
lantní portrét celé 
jedné francouzské 
generace v období 
bouřlivých šedesá-
tých let, alžírského 
konfliktu, studené 
války i útlaku za že-
leznou oponou. 

AKhTAR, Ayad: 
AMERICKÝ DERVIš, nakl. Knižní klub, 2012.
Americký derviš 
je strhující román 
o muslimské rodině, 
která se přestěhova-
la do USA a v novém 
prostředí se snaží 
vyrovnat s  vírou. 
Hlavní hrdina, dese-
tiletý Haját, se s po-
mocí Míny, rodinné 
přítelkyně, sezna-
muje s  koránem 
a  islámskému učení 
zcela propadá. Když 
se však Mína zamiluje do  židovského lékaře, 
vypukne u Hajáta obrovská vlna antisemitismu 
a on udělá chybu, která ho bude mrzet po celý 
život. 

1. KOLO 
SOuTěžE  

V ROCE 2013
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Zaměstnanci Léčebny zrakových vad opět nabízejí 
možnost rychlého orientačního vyšetření zraku. 
Loni bylo vyšetřeno během měsíce přes 600 dětí. 
Zachytilo se poměrně velké procento dětí, 
kterým byly téměř okamžitě předepsány brýle. 
Díky tomu se předešlo dalšímu zhoršování 
jejich zraku, případně vzniku tupozrakosti 
nebo šilhání. Bohužel, bylo objeveno i  několik 
závažnějších vad. Tyto děti byly odeslány 
k dalšímu speciálnímu vyšetření.
Léčebna zrakových vad se již 60 let zabývá 
léčbou tupozrakosti a  šilhání. Těmito vadami 
je postiženo 4–6 % dětské populace a  pokud 
se včas nepodchytí a neléčí, ovlivní to celý život 
dítěte. Takto nemocné dítě má problémy nejen 
při sportu, ale i v ostatních činnostech, 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 práci.
Jako loni bychom i  letos rádi nabídli toto 
důležité vyšetření co největšímu počtu 
zájemců. Běžně se za  vyšetření platí 150Kč, 
protože ho zatím zdravotní pojišťovny nehradí. 
V  rámci 60. výročí založení naší léčebny jsme 
snížili náklady na  minimum a  za  vyšetření 
budeme vybírat pouze 50Kč.
Vyšetření Plusoptixem je velmi rychlé, šetrné 
a  bezkontaktní. Není třeba používat kapky. 
Tento poměrně drahý přístroj si opět zapůjčíme 
od  MUDr.  Aberlové Jany z  Vrchlabí. Touto 
cestou bychom jí chtěli velmi poděkovat.

Vyšetření bude probíhat pouze v  Léčebně 
zrakových vad ve  Dvoře Králové nad Labem, 
ulice Sladkovského 840, od  4. do  13. února 
2013. Není potřeba se objednávat, stačí přijít 
s dítětem do naší léčebny v určené době:
Pondělí  4. února  14:00–18:00 hod.
Úterý  5. února  14:00–18:00 hod.
Středa  6. února  08:00–15:00 hod.
Čtvrtek  7. února  08:00–15:00 hod.
Pátek  8. února  08:00–12:00 hod.
Pondělí  11. února  13:00–18:00 hod.
Úterý  12. února  13:00–18:00 hod. 
Středa  13. února  08:00–15:00 hod. 

Kontakt
Jana Štěpánová, LZV, tel.: 499 320 197, 721 321 939.

Věříme, že této akce opět využijete. Těšíme se 
na vás i na vaše děti.

zaměstnanci LZV

uNIKÁTNí VYšETřENí OČí MALÝCh DěTí – OPěT PO ROCE Dny R. A. Dvorského 2013
V  měsíci březnu se uskuteční již XIX. ročník 
swingového festivalu Dny R. A. Dvorského 
s tímto programem:
Ve čtvrtek 21. března vás zveme na vystoupení  
BIG BANDu hraběte Šporka ze ZUŠ Jaroměř pod 
taktovkou Martina Brunnera, dlouholetého člena 
Kontrabandu Milana Svobody.
Jako druzí vystoupí zahraniční hosté, kapela FATS 
JAZZ BAND. Swingový orchestr z Bratislavy tvoří 
sedm hudebníků a dva zpěváci a jejich originální 
stylová swingová hudbu vás unese do  jiného 
světa, rozproudí vám krev a  vrátí vás doby 
elegantních rób a noblesy.
Úterý 26. března bude patřit dvěma výborným 
mladým orchestrům. Jako první vystoupí 
JAN SMIGMATOR A  SWINGING QUARTET. Jan 
Smigmator je jazzový a  swingový zpěvák, 
který na  hudební scéně 21. století s  noblesou 
ztělesňuje odkaz swingových králů, jakými byli 
Frank Sinatra, Sammy Davis jr., Dean Martin, 
Bobby Darin, Mel Tormé nebo dodnes fantastický 
zpěvák Tony Bennett.
závěr festivalu bude patřit novému tělesu 
na české hudební scéně, orchestru GOLDEN BIG 
BAND PRAGUE, který je složen ze zkušených 
profesionálních hudebníků, kteří kromě tohoto 
orchestru působí také v  mnoha orchestrech 
zvučných jmen po  celé České republice. Cílem 
tohoto mladého kolektivu je osobitý hudební 
projev založený na  kvalitní interpretaci jazzové 
a swingové muziky. Orchestr je veden nejmladším 
kapelníkem v České republice Petrem Sovičem.

Zuzana Čermáková, ředitelka Hankova domu

Plusoptix umožňuje rychlé a bezbolestné  vyšetření očí

V  domově důchodců v  Roháčově ulici jsme 
uspořádali 20. 12. předvánoční koncert pro 
obyvatele Domova, jejich příbuzné a přátele i pro 
všechny milovníky hudby. Koncertu se zúčastnili 
i  klienti z  Barevných domků z  Hajnice, z  Farní 
charity a  z  Diakonie. Záštitu nad akcí převzaly 
starostka města Dvůr Králové nad Labem 
Mgr.  Edita Vaňková a  poslankyně sněmovny 
Ing.  Vladimíra Lesenská, které popřály všem 
zúčastněným příjemné prožití vánočních svátků. 
Pro všechny bylo připraveno občerstvení a diváci 
měli možnost užít si krásnou předvánoční 
atmosféru.
Součástí koncertu byla i  výstava obrazů, která 
probíhá i nadále až do konce února 2013. Radim 
Ranovic Novák, současný malíř, kombinuje 
olejomalbu s  různými technikami, obrazy 

dotvořuje pískem, kamínky, včelím voskem 
a různými modelovacími hmotami. Obrazy jsou 
vystavené v  prvním patře v  jídelně Domova 
a  případné zájemce o  prohlídku provede 
výstavou sociální pracovnice.
V  průběhu listopadu a  prosince jsme vytvořili 
snoezelenovou místnost, kterou dostali 
obyvatelé Domova jako vánoční dárek. Snoezelen 
je relaxační místnost určená především pro ležící 
a  hůře komunikující obyvatele. Postupně ji ale 
budou moci využít podle svého zájmu i ostatní.
Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem sponzorům, kteří nám poskytli finanční 
nebo věcné dary, přejeme všem úspěšný rok 
2013 a srdečně zveme na výstavu obrazů.

Mgr. Linda Mocová
sociální pracovnice

Výstava obrazů v domově důchodců

Vánoční koncert v Domově důchodců v Roháčově ulici  Foto: archiv domova důchodců

Na letošní tříkrá-
lovou sbírku se 
pracovníci Farní 
charity ve  Dvoře 
Králové začali 
připravovat již 
několik měsíců 
předem. Dojed-
návali koledo-
vání v  různých 
obcích v  okolí, tvořili informační letáky a  také 
šili kostýmy a  koruny pro tři krále.  Jak se již 
stalo tradicí, skupinky koledníků se 3. ledna 
sešly na  římskokatolické faře, kde jim místní 
děkan Jan Czekala, MSF, dal požehnání na cestu 
po domech a bytech, které měly navštívit.
Tři králové z  Betléma s  sebou nesli toto 
požehnání a  zanechávali ho u  všech dobrých 
lidí, kteří jim otevřeli dveře svých domovů. 
Někde bylo zviditelněno i  nápisem K+M+B+ 
2013 provedeným často neuměle dětskou 
rukou, ale o to milejším. 
Pro naši Farní charitu se vybíralo v  17 
obcích, z  toho nejvzdálenější byla Malá Úpa. 
Do  koledování se letos zapojilo dokonce 
88 skupinek! Výnos sbírky činí rekordních 
219.430 Kč. Celá částka se odesílá na  konto 
Charity České republiky, 35 % tvoří náklady 
sbírky a  humanitární fond, 65 % se vrací zpět 
na  konto Farní charity Dvůr Králové nad 
Labem. Z  těchto peněz částečně financujeme 
naše sociální služby (osobní asistence, 
občanské poradny, sociálně terapeutické 
dílny, nízkoprahové zařízení), část použijeme 
na  vybavení prostor pro novou službu – 
centrum pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné 
péči – Klubko.
VŠEM ÚČASTNÍKŮM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY A SA-
MOZŘEJMĚ I DÁRCŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME.

Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka Farní charity D. K. n. L.

Tříkrálová sbírka
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Přijímací řízení na gymnázium
Následující informace jsou určeny především 
žákům 7. a  9. tříd základních škol a  jejich 
rodičům, kteří se nezúčastnili našeho 
„Odpoledne otevřených dveří“ dne 16. ledna.
Termín pro odevzdání přihlášky ke  studiu 
obou oborů, tedy šestiletého i  čtyřletého, 
je 15. března 2013. Potvrzení lékaře není 
nutné. Všichni uchazeči musí vykonat přijímací 
zkoušky. Ty se budou konat jen písemnou 
formou z českého jazyka a z matematiky. 
Termíny přijímacích zkoušek jsou dva: 
pondělí 22. 4. a středa 24. 4. 2013. 
Je to proto, že žáci mohou podat (stejně jako 
vloni) dvě přihlášky ke studiu na střední škole. 
Zvolený termín musí uvést ve své přihlášce. 
Pro žáky 7. tříd se však uskuteční přijímací 
zkoušky pouze v pondělí 22.dubna 2013.
Přihlášeným žákům nabízíme před přijímacími 
zkouškami konzultace z  českého jazyka 
i  z  matematiky, které se uskuteční na  konci 
března a  začátkem dubna. Přesné termíny 
konzultací budou uvedeny na našich webových 
stránkách www.gym-dk.cz. Zde také najdete 
podrobnější informace o  přijímacím řízení 
v letošním roce.

RNDr. Vladimír Hušek
zástupce ředitele

V sobotu 1. prosince 2012 jsme uspořádali další 
akci z  cyklu Rodinné výpravy. Navázali jsme 
na  úspěšný loňský výlet Praha romantická. 
Navštívili jsme krásnou výstavu betlémů, 
Foglarovská Stínadla, Muzeum pražských pověstí 
a strašidel a Pražský hrad.
O  první adventní neděli vyrazilo s  Jedničkou 
přes 25 účastníků do Vídně. Čekala je prohlídka 
historické části města, nákupy a  samozřejmě 
několikahodinová procházka adventními trhy. 
Kdo nenakupoval, alespoň ochutnával skvělý 
punč a  další dobroty místních stánkařů, děti 
mohly také navštívit řemeslné díly ve  staré 
radnici. 
Ve  dnech 3.–7. 12. 2012 se v  kinosále Jedničky 
konala další z  tradičních výstav betlémů, 
tentokrát pod názvem jesličky a  vánoční 
tradice. K vidění bylo asi 60 betlémů a výrobky 
s  motivem Svaté rodiny. Pro každou příchozí 
skupinu byl připraven výklad o  vzniku českého 
lidového betlemářství. Výstavu zhlédlo přes 360 
návštěvníků.
Středeční dopoledne před svatým Mikulášem 
se jednička proměnila v  „peklo“. Děti z  MŠ 
Juta uvítal anděl a  za  chvíli už mezi ně vtrhla 
i parta čertů, která si děti rozdělila do skupinek 
a  odvedla je do  svých „pekelných komnat“.
Tam na  děti čekaly různé úkoly a  zajímavosti. 
Nechyběla ani nadílka od Mikuláše a slib dětí, že 
nebudou zlobit.
Přestože většina hospodyněk nemívá před 
vánočními svátky času nazbyt, našlo se pár 
nadšenkyň, které byly ochotné věnovat vzácný 
čas řemeslné tvorbě na kurzu pletení zvonečku 
z  pedigu. Na  něm se účastnice naučily postup 
a vyrobily si pedigové zvonečky na formě. 
I  letos uspořádala Jednička v  zábavním centru 
Zálabí Mikulášskou besídku. Děti čekal pestrý 
program plný soutěží a písniček. Hned v úvodu 
napochodovala skupinka čertů, která s  anděly 
bavila děti. V  závěru se objevil i  očekávaný 
Mikuláš s nadílkou. Moc děkujeme panu Manovi 
za  zapůjčení sálu a  za  ochotu, se kterou nám 
vychází vstříc při pořádání akcí pro děti. Budeme 
se těšit na viděnou na konci února na Dětském 
karnevale opět na Zálabí.
Zapomenout nemůžeme ani na úspěšné výukové 
programy a  akce pro školy, které v  prosinci 
v DDM proběhly. Spoustu zajímavých poznatků 
si děti odnesly z  programu Věda a  vynálezy, 
krásná přáníčka pak vznikla ve scrapbookingové 

dílně. Dárky, vánoční aranžmá, nepečené 
cukroví a perníčky si děti vyrobily hned ve třech 
vánočních dílnách.
Ani v  prosinci moderátorský kroužek Jedničky 
nezahálel a  tentokrát se vypravil do  Studence 
na  Pohoštění obecní polévkou. Kromě her, 
soutěží a tvořivé dílny jsme do Studence přivezli 
také spoustu radosti, zábavy a pěkných dárků. 
I  přes mrazivé počasí se před branami zoo 
ve  Dvoře Králové nad Labem sešlo na  zdobení 
stromečku 40 dětí a  rodičů. Jako každý rok 
přivítala účastníky akce paní Ilona Kratochvílová 
a  seznámila je s  novinkami v  zoo. Protože 
ozdob, které vyrobily děti z kroužku Pastelka byl 
dostatek, ozdobili jsme hned 4 menší smrčky. 
Pro děti ze zájmových kroužků připravila 
Jednička netradiční vánoční nadílku. Během 
celého týdne mohly děti napsat, co by si přály 
od  Ježíška do  Jedničky. Kromě praktických 
předmětů, se děti zamýšlely i  nad aktivitami 
a činnostmi, které by jim udělaly radost. Spousta 
nápadů přinesla své ovoce. Například kroužek 
RC modelů se již nyní může těšit z  nového 
auta, kroužek skateboardingu zase z  nového 
prkna. Každý, kdo napsal své přání a  v  pátek 
14. 12. přišel do  Jedničky, našel pod vánočním 
stromečkem malý dáreček. „Ježíšek“ také vybral 
tři nejoriginálnější přání a  ty odměnil pěknými 
dárky.
Do  kinosálu Jedničky se také před vánočními 
svátky slétli andělé. Výstava dětských prací byla 
opravdu kouzelná a  všichni návštěvníci nejen 
obdivovali šikovnost malých výtvarníků, ale také 
svým hlasováním spolurozhodovali o nejhezčích 
pracech. 
Těsně před Vánocemi Jednička vyrazila také 
dvakrát na  bowling. Pro školáky byl připraven 
speciální turnaj, při druhé akci se pak mohli 
vydovádět rodiče s  dětmi. Na  hráče čekaly 
odměny a dárečky, na ty nejlepší pak také diplom.
Na  samém konci roku jste nás také mohli 
zastihnout v  zoo, kde jsme jako správná parta 
zvířátek připravili pro děti soutěže o  drobné 
dárky. A  kdo přišel, rozhodně se nenudil. 
Kdypak se vám taky podaří přetahovat se lanem 
s  medvědem, zazpívat si s  mamutem nebo 
potkat veverku z doby ledové?
I  v  novém roce se s  vámi těšíme na  viděnou 
na  našich akcích. Jejich přehled najdete 
na www.ddmdvurkralove.cz.

Mgr. Iveta Hanušová, ředitelka DDM Jednička

Konec roku vždy 
patří k zamyšlení, 
bilancování, v naší 
práci k hodnoce-
ní výchovného 
vzdělávacího 
procesu. Zjistíme 
tak, co hezkého 
nás v uplynulém 
roce potkalo, co 
potěšilo. Samozřej-
mě vzpomínáme 
i na věci, které se 
nám nepovedly, 
nepotěšily nás, nebo nás dokonce negativně 
ovlivnily.
Práce učitelky mateřské školy je v dnešní uspě-
chané době stále náročnější, a  to jak v  počtu 
dětí na  jednu paní učitelku (tj. 26 dětí), tak 
i v nabídce činností, abychom dokázaly dnešní 
děti zaujmout, komunikovat s nimi, ale i s jeho 
rodiči. Dobře si práci zorganizovat, zhodnotit, 
diagnostikovat, být spravedlivý, mít děti rád – 
to je ovšem v naší práci samozřejmé a bez lásky 
k dětem to dělat nejde. V našem kolektivu pra-
cují učitelky, které svoji práci považují  za svého 
koníčka. Jak jinak si vysvětlit tak bohatý a pes-
trý program akcí, které pro děti i  jejich rodiče 
vymýšlejí a uskutečňují. Patří jim velký dík za je-
jich práci a zároveň spoustu dalšího elánu, ná-
padů a zdraví do dalších let.   
Touto cestou bych chtěla poděkovat i rodičům, 
kteří nám hodně pomáhají, a jejich spolupráce 
si velmi vážíme. Pomáhat nám i  druhým sahá 
daleko za hranice naší země. Stali se adoptivní-
mi rodiči africké holčičky Yvonne, kterou jsme si 
s dětmi přes internetové stránky vybrali. Zpro-
středkovali tak Yvonne nejen 5 let vzdělávacího 
procesu, ale také zlepšení jejích životních pod-
mínek. Rodiče nás tak ujistili, že solidarita, po-
rozumění a vzájemná náklonnost patří k jejich 
přednostem. 
Děkuji všem jménem kolektivu mateřské školy 
Roháčova ul., Dvůr Králové nad Labem. 

Ivana Staňková
 MŠ Roháčova; www.materskeskolky.cz

Prvňáčci ze zš Strž 
u policie

Co se dělo v jedničce v prosinci

Po Novém roce se  opět 
činnost skautských oddílů 
rozběhla  na plné obrátky. 
Jednotlivé oddíly i přesto 
nezapomínají v těchto 
zimních dnech na zvířata 
a v okolních lesích jim  
vylepšují stravu žaludy, 
kaštany apod. 
V  plném proudu je i  příprava našich členů 
na  tradiční závody v  šifrování, Kimově 
a  Setonově hře, které proběhnou koncem 
února. 

Maškarní karneval
Skautské středisko zve děti na maškarní 

karneval, který se bude konat 
v sobotu 16. února 

ve skautské vile od 14 hod. 
Jsou zváni všechny děti, nejen členové oddílů. 

Karnevalové odpoledne bude zpestřeno 
zábavnými soutěžemi a karneval vyvrcholí 

vyhlášením nejlepší masky.
Martin Stránský

SKAuTSKÉ STřEDISKO hLÁSí: 

V pátek 18. ledna navštívili prvňáčkové z 1. A a 1. B 
ZŠ Strž v  rámci projektu „Policie pomáhá 
s  bezpečností prvňáčků“ Obvodní oddělení 
Policie ČR ve  Dvoře Králové nad Labem. 
Prohlédli si krásnou historickou budovu služebny 
a seznámili se s chodem oddělení.  
Společně s por. Bc. Udo Ertnerem si zopakovali 
zásady bezpečného chování v silničním provozu, 
o  nichž hovořili v  minulých lekcích. Ostatně 
vyzkoušeli si je v  praxi cestou na  služebnu 
a zpět. S velkým nadšením děti přivítaly povídání 
o  zajišťování stop na  místě činu. Zvlášť je 
zaujaly praktické ukázky. Malí žáčkové se nejen 
dozvěděli něco nového, ale každý z  nich si 
odnášel otisk svého prstu. Hned jej porovnávali 
s  otisky svých spolužáků. Zjistili tak, že nikdo 
z nich opravdu  nemá stejný jako oni.
Děkujeme tímto vedení Obvodního oddělení 
Policie ČR ve Dvoře Králové nad Labem za to, že 
nám tuto návštěvu umožnilo.

Mgr. Vlasta Mertlíková 
ZŠ Strž

Mš Roháčova bilancuje
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VÝSTAVA SPORTOVNíCh fOTOgRAfIí VE STARÉ RADNICI
Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad Labem 
připravilo výstavu „Královédvorský sport 
ve  fotografii“, která se koná 8. 2. – 24. 3. 2013 
ve  výstavní síni ve  Staré radnici. K  jednotlivým 
sportům jsou připraveny cca 2 panely, na kterých 
jsou vystaveny nejzajímavější fotografie, 
které se podařilo vybrat ze sbírek muzea nebo 
zapůjčit ze soukromých a oddílových archivů.
Původním záměrem projektu bylo vystavit 
fotografie ze sbírek městského muzea 
a  Geislerovy sbírky. Při přípravě výstavy jsme 
zjistili, že v  našich sbírkách nemáme dostatek 
fotografií se sportovní tématikou. Vlastníme 
hlavně snímky starší do  30. let 20. století. 
Fotografie z 50.–70. let 20. století se ve sbírkách 
prakticky nevyskytují. Proto jsme se obrátili 
na  jednotlivé sportovní oddíly a  jednotlivce 

s žádostí o fotografie z tohoto období. Přesto se 
nám nepodařilo získat dost fotografií, tak aby 
bylo téma výstavy důstojně naplněno. Chybí 
snímky významných sportovců našeho regionu 
a  ne všechny sporty jsou zastoupeny. Jsme si 
toho vědomi a předem se omlouváme.
Tato výstava však dává jedinečnou šanci 
doplnit náš sbírkový fond a  uchovat 
fotografie významných sportovních osobností 
a  také historické fotografie jednotlivých 
oddílů pro další generace. Proto prosíme 
občany a  představitele oddílů, pokud mají 
ve  svých archivech zajímavé fotografie, aby 
nám je zapůjčili. Předem všem děkujeme 
za spolupráci.

Mgr. Alexandra Jiřičková
ředitelka muzea

Přestože nyní vládnou zimní měsíce, rozbíhají 
se naplno halové atletické soutěže. Ještě než se 
budeme radovat z  nových úspěchů, je vhodné 
se ohlédnout po té minulé sezoně a podle zásluh 
odměnit ty nejúspěšnější sportovce. 
Taková příležitost se naskytla při tradičním 
vyhlašování nejlepších atletů královehradeckého 
kraje za rok 2012. Akce se konala 11. ledna 2013 
v Novém Městě nad Metují. Je velmi potěšitelné, 
že v řadě oceněných nechyběli zástupci našeho 
oddílu atletiky tělovýchovné jednoty (TJ).
Nejlepší juniorkou byla vyhlášena Hana 
Klampflová – největším loňským úspěchem 
bylo získání titulu mistryně ČR v běhu do vrchu. 
Trenérkou této svěřenkyně je Jaroslava Grohová.
Druhým oceněným je mladý nadějný závodník 
na sprintérských tratích - Ondřej Hajnyš, který má 
ve své sbírce stříbrnou medaili z mistrovství ČR v
běhu na  60 m, kde ještě vybojoval čtvrté 
místo na  trati 150 m. Pro svoje nadějné výkony 
byl zařazen do  reprezentačního družstva ČR 
v  žákovské kategorii, kde již rovněž prokázal 
svoje kvality jakožto člen vítězné štafety při 
mezistátním čtyřutkání.
Titul „Objev roku“, který získal nyní, je 
ve správných rukách a jistě to nebude poslední 
ocenění v  jeho kariéře. Trenérem závodníka je 
Josef Pospíšil.
V  roce 2013 čeká celý atletický oddíl významné 
výročí – uplyne 100 let od  založení atletického 
oddílu ve městě Dvoře Králové n. L. Přejme si, aby 
celá sezona se nesla v tomto významném duchu, 
podpořená především vynikajícími výkony 
našich členů ve  všech kategoriích, aby se při 
říjnových oslavách mohlo říci, že letošní sezona 
byla vynikající, že atletika žije a ve Dvoře Králové 
má své pevné místo.

Josef Pospíšil

Úspěchy dvorských atletů

zIMNí STADION 
Veřejné bruslení
Pátek 1. 2. 19:30–21:00 hod.
Sobota 2. 2. 14:00–15:30 hod. 
Neděle 3. 2. 14:00–15:30 hod. 
Sobota 9. 2. 14:00–15:30 hod. 
Neděle 10. 2. 14:00–15:30 hod.
Pátek 15. 2. 19:30–21:00 hod.
Sobota 16. 2. 14:00–15:30 hod.
Neděle 17. 2. 14:00–15:30 hod.
Pátek 22. 2. 19:30–21:00 hod.
Sobota 23. 2. 14:00–15:30 hod.
Neděle 24. 2. 14:00–15:30 hod.

bruslení s hokejkami
Aktuální rozpis bruslení s  hokejkami najdete 
vzhledem k  jeho proměnlivosti na  webu 
technických služeb nebo přímo na  výsvěsce 
na  zimním stadionu. Toto bruslení je určeno 
pouze pro děti do  10 let s  doprovodem osoby 
starší 18 let na bruslích.

www.tsdvur.cz

Tříkrálová jízda Veteran Car 
clubu Dvůr Králové n. Labem

Dvoráci mají v  případě dobrých sněhových 
podmínek výhodu možnosti lyžování v blízkosti 
města – v  provozu byla již v  lednu sjezdovka 
Severka v  Dolní Brusnici, vhodná zejména pro 
děti a začátečníky. V provozu je v pátek od 16:00 
do  19:00 hod., o  víkendu od  09:00 do  19:00 
hod. Jedna hodina jízdného letos lyžaře vyjde 
na 30 Kč bez rozdílu věku. Aktuální informace o  
podmínkách na Severce najdete na severka.info. 
Na  Zvičině samotné je k  dispozici dětský 
vlek „Beruška“ a  sjezdové tratě vhodné i  pro 
zkušenější lyžaře. Aktuální informace o  lyžování 
na Zvičině najdete na zvicina.info. 
Pomocí rolby a  skútru je v  případě dostatku 
sněhu také upravována běžecká trať z  Bílé 
Třemešné ke sjezdovce Severka, odtud přes lázně 
Pod Zvičinou lesní těžební cestou pod zvičinskou 
sjezdovku a traverzem na vrchol Zvičiny.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Již 10. ročník se konal 5. ledna 2013, kdy se sešlo 
několik desítek nadšenců se svými historickými 
vozidly u  benzinové pumpy Pap oil. Nemohly 
chybět vozidla značek Tatra, Jeep, Fiat, Gaz, 
Chevrolet, MG, Škoda, Praga a  z  motocyklů 
bylo k  vidění třeba Zundapp, DKW, Stadion, 
ČZ, Simson, Jawa v  různém provedení a  další 
značky k  potěšení očí diváků. Celkem se sešlo 
na  70 účastníků téměř se 40 veterány. V  11.30 
hod. zahájil a přivítal všechny zúčastněné Milan 
Kejzlar a  dále se všichni se svými stroji vydali 
na  projížďky směrem k  Těšnovské přehradě, 
kde čekalo účastníky milé překvapení. Členové 
klubu připravili pohoštění. Na  připraveném 
ohništi si mohl každý vlastnoručně opéci vuřty - 
k dispozici bylo vše potřebné, i teplý čaj a nealko 
nápoje. Po  občerstvení a  diskuzi mezi jezdci 
se pokračovalo na  Zvičinu, kde bylo pořízeno 
několik fotografií všech zúčastněných i  se třemi 
králi K+M+B. Kdo chtěl, mohl navštívit restauraci 
na  občerstvení či doplnění tepla. Po  příjezdu 
zpět do  Dvora Králové se konalo pokračování 
v posezení a zábavě s občerstvením na „baráčku“, 
kde byli ukončen jubilejní ročník Tříkrálové jízdy 
v nočních hodinách. 
Děkujeme všem účastníkům a všem co podpořily 
tuto krásnou tradicí. Zveme všechny příznivce 
na další ročník konaný vždy o tříkrálové sobotě.

Drahuše Kejzlarová 

Možnosti lyžování 
v blízkosti Dvora Králové
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Také 2. kolo prezidentských voleb překvapilo volební účastí, i když o něco málo nižší než 
v  prvním kole. V  malých volebních místnostech se tak občas stály fronty jak na  vstup 
za plentu, tak na vstup do místnosti (foto z čajovny městské knihovny Slavoj). Foto: K. S.

Mateřské centrum Žirafa rozšířilo své prostory, kde nově rodičům s dětmi nabízí pohád-
kovou středu či odpolední zpívání s kytarou. V únoru a březnu se malí šikulové vydovádí 
v Žirafčí dílně, zatančí si v rytmu řecké hudby a na maškarním bále. Foto: K. Sekyrková

Tříkrálová jízda – to byla jízda konaná 5. ledna 2013 členy Veteran Car Clubu Dvůr Králové 
nad Labem. Jízdy se zúčastnilo 70 jezdců se 40 historickými vozidly - veterány. Více o jízdě 
čtěte na str. 11. Foto: D. Kejzlarová

Jednotlivé skautské oddíly nezapomínají v  těchto mrazivých dnech na  zvířata v  lese 
a nosí jim dobroty v podobě žaludů, kaštanů, mrkve aj.  Foto: M. Stránský

Na stánku královských věnných měst na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně 
prezentovala Dvůr Králové nad Labem královna věnných měst Tereza Lagutinová.  
 Foto: odbor ŠKS

V  královédvorských ulicích jsme na  začátku ledna opět mohli zahlédnout tři krále - 
o tříkrálové sbírce farní charity čtěte na str. 9. Foto: archiv farní charity

Ondřej Hajnyš z atletického oddílu TJ Dvůr Králové nad Labem získal 11. ledna 2013 na vy-
hlašování nejlepších atletů královehradeckého kraje za  rok 2012 titul objev roku. Více 
o tomto členu reprezentačního družstva ČR čtěte na str. 11. Foto: J. Pospíšil

Mrazivé noci ke konci ledna konečně umožnily bruslařům a hokejistům vyzkoušet pří-
rodní ledové plochy (na fotce je rybník v Podharti). Informace o aktivních i pasivních 
možnostech zimních sportů ve Dvoře a jeho okolí najdete na str. 11. Foto: K. Sekyrková


