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Město Dvůr Králové nad Labem pořádá 7.10.2011 

od  15.00 hod. v  Hankově domě DEN SENIORŮ 
s  vystoupením JOSEFA ZÍMY a  jeho orchest-
ru. Vstupné zdarma. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 

Během letošních prázdnin byla ukončena dru-
há etapa rekonstrukce MŠ Slunečná. Projekt byl 
spolufi nancován Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti a Státním fondem životního prostředí ČR 
v  rámci operačního programu Životní prostředí. 
Celkové náklady činí 4.163.720,- Kč, město ze své-
ho rozpočtu přispělo částkou 416.372,- Kč. Rekon-
strukce spočívala v  zateplení obvodových stěn, 
výměně otvorových výplní a zateplení střechy. Sta-
vební práce prováděla Stavební společnost, s.r.o., 
Hostinné. Nově opravenou školku bude od nové-
ho školního roku navštěvovat 106 dětí. Další do-
končenou akcí letošních prázdnin je rekonstrukce 
čtyř sociálních zařízení v  MŠ E. Krásnohorské. Při 

ZREKONSTRUOVANÉ PROSTORY MŠ SLUNEČNÁ A STRŽ
této akci, v hodnotě 955.314,- Kč, provedla stavební 
fi rma J. Pišta a spol., spol. s.r.o., Dvůr Králové nad 
Labem výměnu dlažby, obkladů, kanalizace, rozvo-
dů vody a veškerých zařizovacích předmětů. Zmo-
dernizovaná sociální zařízení bude využívat 112 
dětí. Pro příští rok město plánuje zahájení zateplení 
mateřských škol v Roháčově ulici a v ulici E. Krás-
nohorské. Předpokládané náklady jsou 6.200.000,- 
Kč. I na tyto akce je již schválená dotace z Fondu 
soudržnosti a Státního fondu životního prostředí. 
Město počítá s vlastním fi nančním podílem ve výši 
2.900.000,- Kč.

Tomáš Machek 
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

Stejně jako léto i projekt „Rekonstrukce náměs-
tí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v uli-
ci Palackého a J. Hory“ se pomalu chýlí ke svému 
závěru. Práce na pokládání zádlažeb se přesunuly 
do prostranství ulice Palackého. Po dokončení pře-
ložek Téléfonica O2 se pokračuje v dláždění chod-
níků po obou stranách této komunikace. 

Čilý pracovní ruch panuje také na stavbě čp. 83 
(budoucí ZUŠ). Je dokončena fasáda k čp. 82, dokon-
čují se obklady, sádrokartony, zasklívá se hliníková 
konstrukce spojovacího krčku, jsou dokončeny hru-
bé rozvody vzduchotechniky a pokládají se dlažby. 

Pátá etapa fi nančního plánu výstavby, v jejímž 
rámci je podaná žádost o  platbu z  Regionálního 
operačního programu Severovýchod ve výši bez-
mála 13 mil. Kč, je uzavřena a město v těchto dnech 
očekává její úhradu.

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

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA A ZUŠ

8. ZÁŘÍ 2011 OD 15 HODIN  
SÁL HANKOVA DOMU 

5. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

NALEZNETE NA 

WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA 

WWW.DVURKRALOVE.CZ 

V minulém čísle radničních listů byla zveřejně-
na informace o připravovaném stolním kalendáři, 
který bude jako v loňském roce zdarma s Novinami 
královédvorské radnice doručen do  královédvor-
ských domácností. Opět v něm budou u jednotli-
vých dní vyznačeny aktuální „odpadové akce“. V le-
tošním roce bychom rádi do kalendáře uvedli také 
sportovní a kulturní akce pořádané v našem měs-
tě. Pokud tedy chystáte nějakou výstavu, kulturní 
nebo sportovní akci apod., pošlete nám název, mís-
to a  datum konání akce nejpozději do  konce září 
2011 na adresu noviny@mudk.cz, případně doručte 
tuto informaci do městského informačního centra.

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

ZVEŘEJNĚTE SVÉ AKCE 

V KALENDÁŘI MĚSTA

DEN SENIORŮ
S JOSEFEM ZÍMOU

Zrekonstruované prostory si prohlédli místostarostové města Jan Bém a Mgr. Dušan Kubica  Foto: Tomáš Vlk 
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Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele/ky Technických služeb 

města Dvora Králové nad Labem.

Požadavky na uchazeče:
•  dosažení věku 18 let, způsobilost k  práv-

ním úkonům
•  samostatnost, časová fl exibilita
•  občanská a morální bezúhonnost

 Požadované vzdělání: 

•  středoškolské nebo vysokoškolské vzdělá-
ní (ekonomický, technický, stavební obor 
vítán)

 Požadované znalosti: 

•  znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o  obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů 

 č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve  znění 
pozdějších předpisů, č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů

•  řidičské oprávnění skupiny B 
•  praxe v  řídící činnosti, nejlépe v  technic-

kém oboru 
•  uživatelská znalost práce s PC (s programem 

Word, Excel, Outlook Express, Internet)
 
 Přihláška musí obsahovat tyto náleži-

tosti:

•  jméno, příjmení a titul, datum a místo na-
rození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu, telefo-
nické spojení, datum a vlastnoruční podpis 
uchazeče/ky 

 K přihlášce doložte:

•  doklad o  nejvyšším dosaženém vzdělání 
(úředně ověřenou kopii)

•  strukturovaný životopis, včetně údajů 
o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech

•  návrh výhledové koncepce fungování 
příspěvkové organizace Technické služby 
města Dvora Králové nad Labem

•  výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
popř. doklad o jeho vyžádání

•  splnění podmínek dle zákona č. 451/1991 Sb. 

 Předpokládaný nástup: dohodou

 Platové zařazení dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o  platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů - platový tarif 
v 11. platové třídě.

 Místo a lhůta pro podání přihlášky:

 Písemné přihlášky zasílejte na adresu Měst-
ský úřad, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 
Dvůr Králové nad Labem, nebo předejte 
osobně do  podatelny Městského úřadu, 
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Krá-
lové nad Labem, do 09.09.2011 do 13:30 h. 

 Obálku označte „Ředitel TSM–neo-

tevírat“.

Město Dvůr Králové nad Labem si vyhrazu-
je právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout 
žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.

MĚSTO VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Upozornění podnikatelům, kteří vyko-

návají činnost nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru:

Dne 1.7.2011 nabyl účinnosti zákon 
č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 
229/2002 Sb., o fi nančním arbitrovi, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen zákon o  fi -
nančním arbitrovi). 

Touto novou právní úpravou vznikla pod-
nikatelům, kteří vykonávají činnost nabízení, 
poskytování nebo zprostředkování spotřebi-
telského úvěru, informační povinnost. 

Podnikatelé jsou povinni fi nančnímu ar-
bitrovi poskytnout své zákonem dané iden-
tifi kační údaje (např. obchodní fi rma, název 
nebo jméno a  příjmení, sídlo). Tuto infor-
mační povinnost mohou splnit na formuláři 
vydaném arbitrem, který je zveřejněn na in-
ternetových stránkách www.fi narbitr.cz.

Podnikatelské subjekty provozující výše 
uvedenou činnost jsou povinny informační 
povinnost splnit nejpozději do  1. 10. 2011. 
Začínající podnikatelé mají tuto povinnost 
vždy nejpozději ke  dni vzniku svého živ-
nostenského oprávnění na  živnost vázanou 
s  předmětem podnikání „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru“.

Za nesplnění informační povinnosti může 
být dle zákona o fi nančním arbitrovi uložen 
fi nanční postih.

Hana Pokorná
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (OŽÚ)

UPOZORNĚNÍ PODNIKATELŮM

Město nabízí k pronájmu nebytový prostor č. 
1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Krá-
lové nad Labem.

Min. cena: 20.000,- Kč / měsíc / celý prostor 

vč. uplatnění meziročního infl ačního růstu, 
součástí nájmu je i movitý majetek tvořící vy-
bavení prostoru.

Doba nájmu: 5 let s  výpovědní lhůtou 6 

měsíců a opcí na 2 roky.

Celková výměra: 510,51 m2.

Termín pro podání žádosti: 09.09.2011 
do  13:30 na  podatelnu městského úřadu 
na předepsaném formuláři v zalepené obálce.

- Úhradu všech energií bude hradit nájemce 
přímo jejich dodavatelům,
- využití nebytového prostoru bude v soula-
du s jeho stavebně-technickým určením,

- předplacení nájemného na dobu 6 měsíců,

V  průběhu prvního pololetí roku 2011 
provedlo Finanční ředitelství v Hradci Králové 
řadu cenových kontrol u  fi rem zabývajících 
se provozováním vodohospodářských in-
frastruktur. Mezi kontrolovanými fi rmami se 
objevila i společnost Vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem, spol. s r.o. Přehled 
o provedených kontrolách je zveřejněn v ce-
novém věstníku 8/2011.

Dle výsledku cenové kontroly se VaK pro-
kazatelně dopustil správního deliktu.

VaK pochybil tím, že sjednal nebo poža-
doval cenu, jejíž výše nebo kalkulace není 
v souladu s podmínkami věcného usměrňo-
vání cen podle § 16, odst. (1) písm. d) a § 15, 
odst. (1) písm. c).

Podle výše uložené pokuty (140 000,-) se 
zřejmě jednalo o významné porušení ustano-
vení zákona.

Město, které bylo o  zahájené a  posléze 
ukončené cenové kontrole informováno, po-
žádalo Finanční ředitelství v  Hradci Králové 
o  možnost nahlédnutí do  spisu vedeného 
k této kontrole. Této žádosti bylo vyhověno. K 
prostudování spisu dojde během měsíce září.

Nahlédnutím do  příslušných ustanovení 
zákona o  cenách (526/1990 Sb.) uvedených 
ve zmíněném přehledu o provedených ceno-
vých kontrolách lze snadno usoudit na druh 
pochybení. Vedení města

KONTROLA NAŠLA 
POCHYBENÍ U VaKu

Práce na  územním plánu se blíží do  konečné 
fáze, jeho vlastní dokončení však není záležitost 
dnů, ale bude trvat několik měsíců. Časový rozvrh 
pořizování a projednání konečného stupně – „ná-
vrhu“- lze popsat následovně: 

Pokud vše bude probíhat podle uzavřené 
smlouvy o  dílo mezi městem jako objednatelem 
a společností Urbaplan z Hradce Králové jako zho-
tovitelem (projektantem), mělo by do konce srpna 
mezi uvedenými smluvními partnery proběhnout 
předání a  převzetí návrhu územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem (dále jen „návrh“). Navázat by 
mělo společné projednání s  dotčenými orgány 

a  podle výsledků tohoto projednání bude návrh 
předložen k posouzení Krajskému úřadu KH kraje 
společně se zpracovanou zprávou o  jeho projed-
nání. Po získání souhlasného stanoviska krajského 
úřadu bude dle potřeby návrh upraven a následně 
bude zahájeno řízení o vydání a veřejné projedná-
ní o upraveném a posouzeném návrhu. V rámci ve-
řejného projednání budou mimo jiné projednány 
uplatněné námitky a  připomínky. Termín, místo 
i  čas veřejného projednání bude oznámen pro-
střednictvím veřejné úřední desky zdejšího úřadu 
(fyzické i elektronické). Ing. Martin Rudolf

vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

- před podpisem nájemní smlouvy bude 
uhrazena kauce ve  výši šestinásobku měsíč-
ního nájemného.

-  V  NEBYTOVÉM PROSTORU NEBUDOU 

PROVOZOVÁNY HERNÍ AUTOMATY.

Nebytový prostor užívá na  základě řádné 
nájemní smlouvy současný nájemce, a  to 
do  31.12.2011. Účinnost nájemní smlou-
vy s  novým nájemcem bude po  vyklizení 
a  předání prostoru původním nájemcem 
a po zhodnocení stavu prostoru (způsobilost 
k dalšímu užívání).

Bližší informace získáte ve  zveřejnění 
č. 84/2011 umístěném na úřední desce Měst-
ského úřadu Dvůr Králové nad Labem, na www.
mudk.cz a  na  odboru rozvoje, investic a  ma-
jetku města (tel. č. 499 318 276, Němečková).

Petra Němečková
odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

MĚSTO NABÍZÍ K PRONÁJMU PROSTOR RESTAURACE HANKŮV DŮM
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI SRPNU
www.tsdvur.cz
Na  středisku údržby 

a  oprav komunikací 

zaměstnanci provedli 

tyto práce:

• Dokončili obnovu vodorovného značení, zejmé-
na přechody pro chodce v ulici Libušina, Neru-
dova, Máchova, Vrchlického, Nedbalova, Na Vy-
hlídce a Slunečné.

• Čistili chodníky a obrubníky v ulicích Žirče, dále 
v ulici Čelakovského, Zborovské, Sadové, Přímé, 
Krátké a R.A.Dvorského.

• Při té příležitosti zkontrolovali a vyčistili sedimen-
tační jímky uličních vpustí v  celé této lokalitě.

• Ve  spolupráci se správou městského hřbitova 
odstranili poruchu místního vodovodu a osadili 
do betonu 5 ks nových laviček.

• Svezli nepotřebné a neosázené betonové květi-
náče z území města.

• Po aplikaci herbicidu odstranili vzrostlé plevele 
z již vyčištěných ulic, a to na Benešově nábřeží, 
ve Štefánikově ulici, v Riegrově ul., v ul. Preslova 
a na náměstí Odboje a Rašínově.

• Provedli kontrolu a dosypání výtluků v nezpev-
něných komunikacích města, především v ulici 
Žirečské, Seifertově, J. Suka, na Nádražní pěšině 
a ve Zboží.

• Ve spolupráci s fi rmou provádějící rekonstrukci 
horkovodu v  ul. Eduarda Zbroje odstranili dva 
sloupy VO a připravili nové umístění stožárů.

• V  srpnu došlo ke  zcizení kanalizačních dešťo-
vých mříží na  náb. Jiřího Wolkera. Pracovníci 
provedli označení těchto vpustí a  opětovně se 
tam vraceli po nájezdech vandalů, kteří doprav-
ní značení ničili a odhazovali jej do Labe. V sou-
časné době řešíme náhradu za plastové repliky 
totožného tvaru. Jde o specifi cký výrobek, který 
se musí objednat na zakázku.

Na  úseku údržby městské zeleně pracovníci 

provedli tyto práce:

• Sekali trávu na  plochách města, pleli výsadbu 
keřů na Denisově nám, v Riegrově ul., v ul. Podě-
bradova, Alešova, v Živé zahradě, v ul. Roosewel-
tova, Preslova, na Hankově nám. atd.

• Odstranili kmenový obrost na stromech v ul. 5. 
května, 28. října, v ul. Kollárova – u Labe, v ul. Kla-
zarova, u Pušova splavu a v Sadové ul.

• Každý pátek odpoledne sbírali v městském par-
ku odpadky.

• Tvarovali živé ploty – Pod Zoo, v Žirči na návsi, 
na autobusovém nádraží a v ul. 28. října.

Na  úseku údržby veřejného osvětlení 

pracovníci 

• opravili sloup veřejného osvětlení v  Lipnici 
na  „točně“, který byl poškozený při dopravní 
nehodě,

• odstranili poruchu kabelu v ul. Myslbekova,
• prováděli pravidelné kontroly a opravy veřejné-

ho osvětlení.

Na  jednotlivých sportovištích byly provedeny 

tyto práce:

• na  softballovém hřišti byla vykonána běžná 
údržba areálu,

• na letním stadionu pracovníci opravili bránu do
 Eklovy ulice, uklízeli areál, sekali travnaté plochy,

• na zimním stadionu probíhá příprava na novou 
sezónu, začala oprava omítky areálu.

 Při kontrole odpadkových košů a  košů na  psí 
exkrementy bylo zjištěno, že některé koše jsou 
poničené nebo zcela chybí. Dále byly v  parku 
Schulzovy sady úmyslně poškozeny dva sloupy 
veřejného osvětlení, a proto jsme podali trestní 
oznámení na neznámého pachatele.

Jiřina Kubíčková, asistentka ředitele TSM

V  roce 2009 byly vyhlášeny za  památné 
stromy dvě lípy velkolisté, které se nachází 
v  ulici Zlatníkova a  jsou to mimochodem je-
diné veřejnosti přístupné památné stromy 
ve  městě. Zajímavý je především jejich přiro-
zeně estetický vzhled a dobrý zdravotní stav. 

Cílem města je podpořit podmínky pro pře-
žití těchto stromů a ponechání je na stanovišti 
co nejdéle jako vzkaz dalším generacím v  du-
chu projektů pro zlepšení dochovaného přírod-
ního a krajinného prostředí. 

Město získalo z  Programu péče o  krajinu 
Agentury ochrany přírody a krajiny dotaci, která 
ze 100% pokryla ošetření těchto památných lip. 
Zdravotní a redukční řez na lípách byl proveden 
během prvního srpnového týdne. Věřme, že tyto 
symboly české státnosti budou ještě mnoho let 
zdobit část našeho města v  blízkosti Sylvárova.

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

Město Dvůr Králové nad Labem vy-
hlašuje výběrové řízení na  obsazení 

funkce VEDOUCÍ /HO odboru všeobec-

né vnitřní správy MěÚ Dvůr Králové 

nad Labem. 

• Druh práce a  místo výkonu prá-
ce – vedoucí odboru všeobecné vnitřní 
správy MěÚ Dvůr Králové nad Labem, ná-
městí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 17 Dvůr 
Králové nad Labem (vedoucí úředník dle 
zákona č.312/2002 Sb.).

• Platová třída odpovídající druhu 
práce – 11. platová třída. Vybraný pracov-
ník bude vést tým zajišťující plnění funk-
ce na úseku technickohospodářském (ze-
jména správa budov, centrální podatelna 
a spisovna MěÚ, správa místních poplat-
ků, autopark, volby na  všech úrovních), 
na  úseku správním (zejména evidence 
obyvatel, matrika a  státní občanství, 
občanské průkazy a  cestovní doklady), 
na  úseku krizového řízení. Uchazeči spl-
ňujícímu všechny předpoklady je město 
připraveno vytvořit nadstandardní pod-
mínky včetně možnosti přidělení služeb-
ního bytu. 

Celý text vyhlášeného výběrového ří-
zení je uveřejněn na stránce http://www.
mudk.cz (sekce Radnice -> Úřední deska), 
podrobnosti sdělí tajemník MěÚ Ing. On-
dřej Kudrnáč tel. 499318251 nebo Lenka 
Fikarová, personální a  mzdové oddělení 
tel. 499318242. 

Ing. Ondřej Kudrnáč, tajemník MěÚ

OŠETŘENÍ PAMÁTNÝCH 
KRÁLOVÉDVORSKÝCH LIP

MĚSTO VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

DOMOV SV. JOSEFA - ŽIREČ 
Středa 5.10. od 15:00 hod. prohlídka  jediného 
zařízení pro lidi nemocné roztroušenou skleró-
zou v České republice. 

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Úterý 11.10. od 13:00 - 17:00 hod. v občanské 
poradně, tj. Palackého 99 (římskokatolická fara). 
Zde bude možno získat i informace k osobní asis-
tenci, která je určena především osobám se zdra-
votním postižením či omezením.

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD 

LABEM, Roháčova 2968
Čtvrtek 6.10. od  9:00 – 11:00 hod. a  13:00 – 

15:00 hod. Program: Budou poskytnuty in-
formace o  službě a  prohlídka naším zařízením.

DIAKONIE ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad 
Labem, nábřeží Benešovo 1067
Úterý 13.10. 2011:

14:00 Prohlídka zařízení
15:00 Vystoupení pěveckého souboru
16:00 Prohlídka zařízení a prezentace sociální prá-
ce u příležitosti 20. výročí založení střediska

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Pondělí 10.10. 2011 Den otevřených dveří 
v domě s pečovatelskou službou v ul. El. Krásno-
horské 2962 s následujícím programem:

Prohlídky DPS ve Strži: 9:00 – 11:00 – 13:00 hod.

Od 15:00 hod. jsou pečující osoby zvány na be-
sedu o tom, co je trápí, jak zvládat složité situace, 
kam se obrátit pro pomoc, kde čerpat sílu. 

Úterý 11.10. 2011 Den otevřených dveří v domě 
s pečovatelskou službou v ul. Sadová 2755 s ná-
sledujícím programem:

Prohlídky DPS v  Sadové: 9:00 – 11:00 – 13:00 
hod.

Od 15:00 hod. bude probíhat beseda na téma 
„Jak se žije seniorům ve  Dvoře Králové nad La-
bem“. Besedy se zúčastní mimo jiné místostaros-
ta města Mgr.  Dušan Kubica a  vedoucí odboru 
školství, kultury a  sociálních věcí Bc.  Kateřina 
Pištorová.

Během prohlídek v  obou domech s  pečovatel-
skou službou bude ředitelka podávat zejména 
tyto informace:

o možnosti bydlení v DPS,
o poskytování pečovatelské služby,
o tom, jaké jsou možnosti řešení, pokud se seni-

or rozhodne zůstat doma i v době, kdy potřebuje 
pomoc druhé osoby.

DŮM ŽOFIE V UL. BEZRUČOVA 1006

Čtvrtek 13. 10. 2011 prohlídky Domu Žofi e s vý-
kladem: 9:00 – 11:00 – 13:00 hod.

Od  15:00 hod. se uskuteční beseda s  občany 
města na  téma „Jak se žije lidem bez domova, 
aneb možná ztráta bydlení se týká nás všech“. Be-
sedy se zúčastní místostarosta města Mgr. Dušan 
Kubica a vedoucí odboru školství, kultury a soci-
álních věcí Bc. Kateřina Pištorová.

Podrobný program bude zveřejněn v zářijovém 
čísle Novin královédvorské radnice.

Bc. Marcela Hauke
ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové n.L.

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ošetření památných lip
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Rexík - mladý kříženec německého ovčáka, tempera-
mentní a ochotný ke spolupráci

24 ČILI „ČTYŘIADVACÍTKA“
Vážený pane redaktore, dnes je můj článek po-

někud stroze reportážní. Pro nedostatek strážníků 
sloužím „reál“, tedy hlídku denní a noční realizační 
skupiny, jinak řečeno, ty nejzákladnější a  nejdůle-
žitější služby městské policie. Jsou tři hodiny ráno 
a  ve  městě, zdá se, není ani živáčka. Zdání klame. 
Právě končí společné opatření PČR a MPDK zamě-
řené na  ochranu objektů obchodní sítě. Po  městě 
již nějakou chvíli krouží dodávky pekařů i novinové 
služby. První kamiony vyrazily na  dlouhou cestu. 
Z  Karlova se, roztažená přes celou šířku vozovky, 
potácí skupina mladých lidí. Až na to, kudy vedou 
jejich kroky, se chovají slušně, nehlučí a  nedělají 
nepořádek. Těm postačí připomenout, že k chození 
je tu chodník. V plánu je další kontrola u zábavní-
ho centra, spojená s dohledem nad rozcházejícími 
se účastníky diskotéky. Kontrola potrvá asi do  půl 
čtvrté, možná do  čtyř. Uvidíme, jak se bude chtít 
každému z nich domů. Teď je trocha času na rekapi-
tulaci celého dne a v hlavě se mi pomalu rodí článek 
na měsíc září.

• Po ránu mokneme v městském lese. Po tele-
fonickém oznámení zde hledáme pohozené jízdní 
kolo, které tu někdo neznámý ponechal. Pozorný 
houbař jej našel a událost oznámil na městskou 
policii. Nález je zadokumentován, vyfotogra-
fován a  je sepsán úřední záznam. V  pondělí 
ráno bude bicykl předán jako nález na  odbor 
všeobecné vnitřní správy městského úřadu.

• Při kontrolní obchůzce v  centru města po-
zorujeme černého psa, který se marně pokouší 
podlézt pod bránou na  čísi dvorek. Záletník 
hledá fenu. Když se přiblížíme, pes uteče, jako 
by tušil, že chceme překazit jeho snažení. Ani 
po  opakovaných pokusech se nám psa nedaří 
chytit. Ze služebního vozu bereme odchytovou 

tyč a rukavice proti pokousání a podnikáme další 
pokus. Děkujeme pozorným občanům, kterým 
není osud psa lhostejný a kteří na jeho toulání te-
lefonicky upozorňují. Nakonec se, díky spoluprá-
ci jiného občana, podaří záletného psa odchytit. 
Čtečka pípnutím hlásí zaznamenaný čip. Bohužel, 
ten ještě není zaznamenám v evidenci, a majitel 
psa tudíž není znám. Pro záletníka to znamená 
cestu do útulku pro zvířata, pro majitele psa mož-
né další výdaje.

• Třicet minut před půlnocí stojíme před Zá-
labím. Blíží se čas, kdy se do  tohoto zábavního 
podniku začnou stahovat návštěvníci z  bližších 
i vzdálenějších restaurací, noc je ještě mladá a je 
potřeba se bavit, nejlépe do  rána. Muzika dnes 
není příliš hlasitá, snad díky tomu, že tu mnoho 
návštěvníků není. Chvílemi muziku přehlušuje 
hukot kompresorů a dunění kalandrů z nedaleké 
textilky. Na Benešově nábřeží strávíme do konce 
směny ještě několik hodin pěší pochůzkou, pro-
kládanou objížďkami v celém katastru města. Při 
pochůzce potkáváme noční ptáky, jak táhnou 
od  jedné restaurace ke  druhé, na  „benzinku“ 
pro bagetu a pak zpět na diskotéku. S některými 
hovoříme o tom, jak se chovat v těchto nočních 
hodinách, a upozorňujeme na nově platící obec-
ně závazné vyhlášky o nočním klidu a konzumaci 
alkoholu na  veřejných prostranstvích. Slyšíme 
o  nových přepadeních, vloupáních, krádežích 
a  znásilněních, o  krádežích mobilních telefonů 
spáchaných za  bílého dne, o  ukradených peně-
ženkách, vydrancovaných zahradách. Většina 
zpráv však není z první ruky a má hodnotu zprávy 
agentury „jedna paní povídala“. Ke  zmapování 
současné napjaté situace by jistě více přispělo, 
kdyby každý, opakuji každý poškozený, který se 
stal obětí některého výše popsaného trestného 
činu, oznámil byť i jen pokus policejním orgánům, 
aby nikdo nemávl rukou nad krádeží parapetu 
nebo okapu, nad krádežemi kovového odpadu, 
připraveného k odvozu do sběrných surovin, aby 
nikdo netoleroval hrubé posměšky a  verbální 
útoky výrostků potulujících se v tlupách městem. 
Aby svědci takových jednání tyto skutečnosti 
oznamovali a žádali okamžitě pomoc. Aby v sobě 
každý našel odvahu a postavil se takovému bez-

Vašek - starší kříženec, hodný a milý pes, vděčný za lid-
skou přítomnost, vhodný společník na procházky a na 
zahradu

PSÍ ÚTULEK NOVÝ SVĚT / WWW.UTULEK-DKNL.ESTRANKY

Letní prázdniny jsou na Novém Světě ve zna-
mení táborů - na cvičák se sjedou vyznavači agi-
lity, sportovní kynologie, obedience, dogfrisbee, 
dogdancingu a  dalších psích aktivit, ale přede-
vším jsou to všichni milovníci psů. Někteří z nich 
si tak z útulku odvezli domů o jednoho čtyřnohé-
ho kamaráda navíc... 

I přesto náš útulek „praská ve švech“, a proto 
jsme rozšířili prezentaci útulku o  možnost pro-
hlédnout si psy na facebooku (skupina Psí útulek 
Dvůr Králové nad Labem), kde se také, kromě 
obvyklých kontaktů, můžete na všechny psy ze-
ptat. Nabídku psů si také můžete prohlédnout 
na  internetových stránkách www.utulek-dknl.
estranky.cz. Nejlepší a vítaná je však stále osobní 
návštěva spojená třeba i  s  procházkou s  někte-
rým ze psů na  přilehlých loukách. Přijít můžete 
ve všední dny v době 8.00 - 12.00, 14.00 - 17.00, 
o víkendech se raději předem domluvte na tele-
fonním čísle 603 765 843.

Letos, bohužel, neproběhne výstava kříženců 
a psů bez PP Podzvičinský voříšek 2011, o to víc se 
ale můžete těšit na rok příští, kdy se pro vás poku-
síme zajistit bohatší a nabitější program.

Od 15. září bude také při psím útulku znovu 
otevřen Pejskařský kroužek pro děti od 8 let. Bližší 
informace o činnosti kroužku a možnosti přihlá-
šení získáte na  tel.č. 604 643 338 nebo e-mailu: 
utulek.dknl@seznam.cz.

Daniela Hoblová

práví… Je celá řada věcí, které se člověk dozví při 
noční pochůzce městem.

• Jako zpestření pro sobotní večer je na komu-
nikaci připravená zbrusu nová sada dopravních 
značek upozorňujících na  práce na  silnici, zákaz 
vstupu chodců, plastové panely, stojany, kužely. 
Ne každý kolemjdoucí zjevně chápe, proč tu do-
pravní značky jsou. Pro nepozorné chodce postačí 
domluva. Co však udělat s těmi, kterým dopravní 
značky vyloženě překážejí? Co udělat s těmi, kdo 
dopravní značení poškodí, část nahází do  Labe, 
část do  výkopu, na  který upozorňují? Je nadlid-
ským výkonem uhlídat všechno dopravní značení 
ve městě, zejména v době, kdy zde probíhá sou-
běžně několik staveb zasahujících do komunika-
ce, a tak, když uhájíte dopravní značení na nábřeží 
Benešově, najdete poškozené dopravní značení 
na Wolkerově nábřeží, nebo na staveništi ve Strži. 
A nad ránem prý někdo viděl plavat v Labi plasto-
vou směrovou desku směrem k Jaroměři. Zkrátka, 
co není bezpečně připevněno, připoutáno či při-
vařeno jen těžko odolává nájezdům vandalů. 

• „Benešák“ opouštíme jen proto, abychom 
provedli kontrolu v  parku Schulzovy sady. 
I v pokročilou noční hodinu zde potkáváme ně-
kolik korzujících seniorů. Jsou tu na procházce, 
protože nemohou spát. Potěšil je fakt, že v par-
ku svítí jedenáct lap. Ještě v týdnu svítily pouze 
dvě lampy veřejného osvětlení a po urgenci ze 
strany městské policie byla technickými služba-
mi zjednána náprava. Ve světle tolika lamp ne-
nacházíme nikoho, kdo by rušil veřejný pořádek 
například konzumací alkoholu či rušením noč-
ního klidu. Otázkou zůstává, jak dlouho lampy 
vydrží svítit….

 • Je léto, období prázdnin a čerpání dovolené 
a šest strážníků ji skutečně čerpá. Aby toho ne-
bylo málo, jeden další ze strážníků si nohu zlámal 
tak nešťastně, že bude několik měsíců v pracovní 
neschopnosti. Druhý je už měsíc doma se zpře-
trhanými vazy v koleně a  třetí ráno telefonoval, 
že si podvrtnul kotník. Do  třetice všeho zlého - 
a zase noha. Přesto slouží strážníci městské po-
licie dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. 

A ABYCH NEZAPOMNĚL NA PRANOSTIKU.

Zdroj: http://www.pranostik.cz/

„Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý 
strom.“ Budeme tedy pozorně naslouchat. 

Foto: Bc. Jindřich Hauke

Foto: Bc. Jindřich Hauke
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NOVÝ SVĚT PRO DĚTI

S novým školním rokem nabízí Nový Svět „sta-
ronové“ aktivity pro děti:

5. září začíná kurz HORSÍK. Ten je otevřen pro 
děti od 8 let. Během září a října se budoucí jezdci 
naučí jak správně zacházet s koněm, jak ho čistit, 
vodit, krmit, čistit mu box a také se hravou formou 
dozví, co je k  ježdění třeba znát a umět. Nepůjde 
tedy o  výuku jízdy na  koni, ale spíše o  přípravu 
na ježdění. Po ukončení kurzu se mohou účastní-
ci stát členy Jezdeckého oddílu DKnL, kde mohou 
začít se základy jízdy na  koni a  skončit buď jako 
rekreační jezdci, nebo jako parkuroví závodníci 
s  jezdeckou licencí... Počet dětí na  kurzu je ome-
zen, bližší informace najdete na  interentových 
stránkách www.kurzhorsik.estranky.cz a  o  Jez-
deckém oddílu DKnL na  www.jo-novysvet.wz.cz. 

15. září otevíráme po dvou letech znovu Pejs-
kařský kroužek při psím útulku. Navážeme tak 
na tradici, kdy děti, které třeba nemohou mít pejs-
ka doma, dochází do útulku a o psy se pomáhají 
starat, společně je venčí a  zároveň se dozvídají 
o  správném chovu psů. V  letošním školním roce 
budou schůzky probíhat každý čtvrtek od  15.30 
do 17.00, kroužek je otevřen pro holky a kluky od 8 
let a přijít můžete bez předchozího přihlášení, ale 
první setkání by mělo proběhnout vždy za dopro-
vodu rodičů. Bližší informace najdete na interneto-
vých stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz nebo 
www.novy-svet.ic.cz. 

Informace k oběma kroužkům získáte i na tele-
fonním čísle 604 643 338 nebo na e-mailu: utulek.
dknl@seznam.cz. Těšíme se na malé pejskaře a ko-
ňáky, kterým je pobyt v přírodě a se zvířaty milejší 
než TV, PC a FB. Daniela Hoblová

INFORMACE 
PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ

Ve dnech 13. října a 14. října 2011 se v pro-
storách Národního domu v  Trutnově uskuteční 
prezentační akce středních škol pod názvem 

PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL 

REGIONU KRKONOŠE. Záštitu nad přehlídkou 
přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhra-
deckého kraje, pan PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní kraje 
s gescí za oblast školství a kultury, a pan Mgr. Ivan 
Adamec, starosta města Trutnova. Akce se koná 
s fi nanční podporou kraje.

Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavova-
telů a dohodou se základními školami bude orga-
nizována doprava žáků 9. tříd z regionu. Partnery 
akce jsou Krajská hospodářská komora Královéhra-
deckého kraje – Jednatelství Náchod, OZP Hradec 
Králové, Svazek měst a obcí Krkonoše a Svazek obcí 
Východní Krkonoše, Jiráskova chata KČT Dobrošov 
a Střední škola propagační tvorby a polygrafi e Vel-
ké Poříčí. Generálním sponzorem je Česká spořitel-
na OP Hradec Králové. Cílem akce je poskytnout 
žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce 
oborové struktury všech typů středních škol. 

Výstava je otevřena rodičům a  veřejnosti 
ve čtvrtek 13. října od 13 do 17 hodin, v pátek 14. 
října 2011 od 8 do 17 hodin. Vstup na přehlídku je 
bezplatný ! 

Za pořadatele Vladimír Štěpánek

Vážení spoluobčané, obecně závazná vy-
hláška č. 8/2011 stanoví poplatek za svoz ko-
munálního odpadu, ohlašovací a  registrační 
povinnost plátce poplatku, výši a splatnost po-
platku, která je pro letošní rok určena ve dvou 
pololetních splátkách, a  to k  datu 31.03.2011 
a 30.09.2011.

Upozorňujeme tímto na splatnost poplat-
ku za  druhé pololetí letošního kalendářního 
roku, která je stanovena k datu 30.09.2011. 

Výše poplatku činí:

svoz nádoby bez vynášky:

týdenní 1.860,- Kč/rok
čtrnáctidenní  1.060,- Kč/rok
měsíční   595,- Kč/rok
svoz nádoby s vynáškou:

týdenní  2.100,- Kč/rok
čtrnáctidenní  1.180,- Kč/rok
měsíční   655,- Kč/rok
svoz kontejneru 15.600,- Kč/rok

Úhrady 

je možné provést bezhotovostním převo-
dem ve prospěch účtu uvedeného na složen-
ce nebo v pokladně města Dvůr Králové nad 
Labem v těchto pracovních hodinách:

pondělí, středa 7:30 – 16:30 
úterý, čtvrtek  7:30 – 14:45
pátek   7:30 – 13:15

Výše poplatku za  svoz komunálního odpadu 
je stanovena podle předpokládaných opráv-
něných nákladů města, vyplývajících z režimu 
nakládání s  odpadem, podle počtu, objemu 
a  frekvence obsluhy sběrných nádob objed-
naných plátcem poplatku. Poplatek za komu-
nální odpad je účtován na základě přílohy výše 
uvedené obecně závazné vyhlášky.

Poplatek zahrnuje

1) svoz a  likvidaci zbytkového komunálního 
odpadu,
2) poskytnutí sběrné nádoby o  objemu 110 l, 
120 l, příp. 1 100 l na zbytkový komunální odpad, 
3) využití kontejnerů na separovaný sběr papí-
ru, skla a plastů, které jsou rozmístěny po městě,
4) využití pytlů na separovaný sběr papíru, ná-
pojových kartonů a plastů v oblastech, ve kte-
rých je pytlový svoz zaveden, 
5) odkládání nebezpečného, objemného a za-
hradního odpadu ve  sběrném dvoře nebo při 
mobilním svozu.

Alena Janečková
odbor rozpočtu a fi nancí (RAF)

ÚHRADA POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

To byl název letošního letního pobytového 
tábora, který se konal od 17. 7. do 29. 7. v Jívce 
u Radvanic. Zúčastnilo se ho celkem 48 dětí. Byl 
to náš v pořadí již sedmý tábor, na kterém jsme 
strávili krásných dvanáct dní v příjemném pro-
středí, obklopeni malebnou přírodou.

Téma celotáborové etapové hry bylo moti-
vováno animovaným fi lmem Madagaskar. Vše 
začalo zprávou tučňáků, kteří nás žádali o po-
moc při záchraně ostrova Madagaskar, lemurů 
a  jmenovitě krále Jelimána. Museli jsme najít 
Glórii, Alexe, Melmena a  Mártyho a  získat je 
na svou stranu. Proto jsme se hned první večer 
vypravili do lesa, kde vedla tajná chodba. Malí 
táborníci se vydali po trase z provázků, která je 
zavedla až na místo, kde byli rozděleni do čtyř 
skupin – hroši, žirafy, lvi a zebry.

To byl ale jenom začátek. Před námi byla 
ještě dlouhá cesta, při které bylo třeba získat 
pomoc co nejvíce afrických kmenů, abychom 
na tu záchranu Madagaskaru nebyli sami. Kaž-
dý den se tedy v nejrůznějších hrách a soutě-
žích bojovalo o přízeň Afričanů a každý oddíl se 
rovněž snažil z dané oblasti vytěžit co nejvíce 
nerostného bohatství. Činnosti byly různoro-
dé a  prověřily nejen zdatnost jednotlivců, ale 
i spolupráci v kolektivu.

Počasí bylo proměnlivé, a  tak jsme dešti-
vých dnů využili i  k  nejrůznějším rukodělným 
činnostem. Kromě modelování z  keramické 
hlíny jsme vyráběli zvířátka z  květináčů, tuž-
kovníky s africkými motivy, ornamenty z čajo-
vých sáčků a  mnoho dalšího. Prostor byl dán 
i zábavným aktivitám, jako například „Táborová 
miss“, nechyběly ani klasické táborové činnosti 
jako koupání, táborák, noční hra a  diskotéky. 
Velkým zpestřením byla návštěva kouzelníka 
Miloše Malého, který proměnil deštivý páteční 
večer v zábavnou show. 

Celodenní výlet jsme podnikli do Zoo Pra-
ha, kde nám průvodci velmi poutavě vyprávěli 
nejen o  žirafách, zebrách, lvech a  hroších, ale 
i  o  ostatních zvířatech, kolem kterých jsme 
během 1,5 hodinového programu procházeli. 

Poté zbylo ještě trochu času i na prohlídku zbý-
vajících prostor zoo. 

Táborové dny utíkaly jeden za druhým a po-
malu ale jistě jsme se blížili k závěru. Před námi 
byla už pouze cesta z  Afriky na  Madagaskar 
a  vlastní záchrana ostrova a  lemurů. Nejprve 
bylo třeba získat tajné heslo a  nalézt všechny 
kousky starodávného ornamentu. Za tmy jsme 
se poté vydali za starým africkým kouzelníkem 
Vúdú, kterého jsme složením ornamentu pro-
budili k  životu. Kouzelník nám slíbil zachránit 
Madagaskar alespoň na chvíli a to, že svůj slib 
splnil, nám potvrdil krátkým světelným ohňo-
strojem. Druhý den jsme na pokraji lesa objevili 
svázaného krále Jelimána, kterého jsme za vel-
kého jásotu vysvobodili. 

Šťastný konec bylo třeba náležitě osla-
vit, a  neboť vše bylo již rozhodnuto, všechny 
soutěže dobojovány, nastal čas slavnostního 
vyhodnocení a udělování diplomů a cen. Pře-
kvapením na závěr byly nádherné dorty. Každý 
oddíl dostal svůj s marcipánovou ozdobou Ale-
xe, Melmena, Mártyho nebo Glórie. 

Na  konec tábora bylo pro děti připrave-
né ještě poslední překvapení. Na  závěrečnou 
diskotéku jsme pozvali známého DJ Fugase. 
Druhý den se nikomu z nás nechtělo odjíždět 
domů, ale náš tábor skončil a  až do  příštího 
roku jsme museli dát Jívce sbohem. 

Nutno dodat, že tak skvělou skupinu pra-
vých táborníků, která se letos v  Jívce sešla, 
nepamatuji za  celou dobu pořádání táborů. 
Do  všech her šli všichni s  obrovským nasaze-
ním a nadšením. Mít tábor plný takovýchto dětí 
byla opravdu radost. Doufám, že příští rok se 
znovu sejdeme a Jívka na nás bude čekat opět 
se spoustou dobrodružství, zážitků a krásného 
přátelství. Velký dík patří kolektivu vedoucích 
a instruktorů, kteří se spolupodíleli na progra-
mu a průběhu tábora, ale největší dík paří vám, 
dětem, letos jste pro nás dospěláky změnily 
práci na radost a zábavu. Za rok se budu těšit 
zase na viděnou.

Sylvie Černotová, DDM Jednička

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE JEDNIČKA
ZPÁTKY NA MADAGASKAR ANEB DOBRODRUŽSTVÍ V PRALESE 
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TRIGA REALITY realitní kancelář 
Náměstí TGM čp. 82, Dvůr Králové nad Labem

nabízí:

-2 x byt 1+1 OV Dvůr Král.,60,92 m2,centr.-pěší zóna,nutná rek.,pavlač  585.000,-Kč,599.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,38 m2,zvýš.přízemí,koupelna po rek.,kauce 2 nájmy  4.000,-Kč/m.+ink. 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,34 m2,zděný,příz.,u kostelíčka,výb.stav, vč.kuchyně,volný  630.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,1.patro,volný,zajím.cena  550.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Vlčkovice v Podkrk.,45 m2,2.p.,zděný,po rek.,zahrada,nová kuchyň  440.000,-Kč 
-byt 1+kk,2+1 OV Dvůr Král., 26,25 m2,zděné,příz.,ve fázi kompl.rek.  550.000,-Kč,790.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,90 m2,zděný,1.p.,nová okna,balkon,velmi prostorný,sklep  1,240.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,2 p.,nadstandard,zděný,kompl.rek. 1,200.000,-Kč + vyb.290.000,-Kč
-byt 3+1 OV Kocbeře,75 m2,zděný,nová okna,balkon,u lesa,velmi klidné bydlení  760.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,panel,balkon+lodžie,zděné j.,nová okna, klidná lok.  1,190.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,74 m2,lok.5.květen,výb.stav,zděné, lodžie,dlouhodobě  6.000,-Kč/m.+i nk.
-byt 4+1 OV Dvůr Král.,70 m2,panel,zděné jádro,balkon,zvýš.přízemí,ihned volné  1,349.000,-Kč 
-2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení vydáno,centrum  263.000,-Kč 
-dr.byt 3+1 Dvůr Král.,62 m2,posl.p.,nové okna,balkon+zaskl.lodžie,dobrý stav  1,230.000,-Kč 
-rod.dům B.Třemešná,4+1,599 m2,kompl.rek.vč.střechy,bazén,terasa,lukrativní 2,100.000,-Kč 
-rod.dům Bílé Poličany,3+1,1446 m2,střed obce,garáž,zd.kolna,zahrada,dobrý st.  1,500.000,-Kč
-rod.dům Bílé Poličany,3+1,327 m2,příz.po rek., ihned k bydlení,cena k jednání!  1,350.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Král.,2x3+1,624 m2,garáž,lok.“Strž“,velmi dobrý stav,lukr.nabídka  2,490.000,-Kč 
-rod.dům řad.Dvůr Král.,4+1,412 m2,výb.stav,garáž,pěkný slunný pozemek,volný  2,490.000,-Kč 
-rod.dům Slotov, 3+1,2543 m2,trasa DK-JA,po kompl.vnitřní rek.,výhled na Kuks  1,790.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Králové,496 m2,3+1,2+1,garáž,výb.stav,část.rek.,zahrada,kolny  2,590.000,-Kč 
-rod.dům Habřina,4+1,1313 m2,výb.stav,přízemní,terasa+okr.zahrada,bazén,krb  3,099.000,-Kč 
-rod.dům Habřina,kolaudace 2005,6+1,1457m2,garáž,luxusní,kousek JA,HK,DK  3,790.000,-Kč 
-rod.dům V.Vřešťov,3+1,232 m2,rek.2006,výb.stav,bazén,2xlodžie,kousek HK,DK 1,490.000,-Kč 
-rod.dům Jaroměř,8+1,2402 m2,centrum,výb.stav,bydl.+podnik.lukr.,garáž,dílna  3,890.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Kocléřov,2+1,1783 m2,nová fasáda,k vnitřní rek.,sleva ano!  1,347.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Komárov,4+1,1459 m2, zahrada,dobrý stav,nová pergola  1,250.000,-Kč
-rod.dům Kuks,histor.část,2x3+1,1x4+1,669 m2,lukr.nabídka,různé využití,SLEVA! 3,190.000,-Kč 
-rod.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st.  850.000,-Kč 
-rod.dům Zdobín, 3+1,1380 m2,nutná mešní vnitří rek.,garáž,posezení,ov.stromy  1,750.000,-Kč 
-býv.usedlost Ch.Hradiště,cca 950 m2,lukr.poloha,k podnik.či přestavbě na RD  999.000,-Kč 
-zem.usedlost Velký Vřešťov,obyt.č.4+1,2104 m2,stodola s novou stř.,chlévy  1,690.000,-Kč 
 -staveb.pozemek Horní Debrné,1627 m2,slunné m.,el. a voda ano,krásný výhled  355,-Kč/m2

-staveb.pozemek Bílá Třemešná,663 m2,oploceno, ÚP ano,mírný svah, výhled  230.000,-Kč 
-staveb.pozemek Mostek,12 880 m2,lze po částech,ÚP obce,všechny sítě,u lesa  200,-Kč/m2
-stav.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,ke stavbě chaty,již zákl.deska  250.000,-Kč 
-zahrada s chatou Dvůr Králové,672 m2,pod lesem,výhled,oploceno,ov.stromy  280.000,-Kč
-zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město a hory,oploceno,el.ano,pod lesem  190.000,-Kč 
-roubená chalupa B.Třemešná, 2+1,202 m2,volné,lze trvale bydlet,sleva možná!  790.000,-Kč 
-poloroub.chalupa Vítězná-Huntířov,2+1,740 m2,probíhá rekonstrukce,kousek DK  850.000,-Kč 
-garáž Dvůr Králové,lok.Slovany,21 m2,řad.-krajní,výborný stav,el.ano,ihned volná  105.000,-Kč
-garáž Dvůr Králové,lok.5.květen,23 m2,řad.,výb.stav,el.ano,nová střešní krytina  99.000,-Kč 

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

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

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

• STŘECHA SOS

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

 Telefon: 603217922

•  Kolo zn. Author – junior 
 staré 1 rok s doplňky + počítadlo km
 Cena: 3800 Kč, tel. 777 740 083

•  PRODEJ ŽIVÝCH RYB

 Každou sobotu od 8-11 hod.
 Český rybářská svaz, Raisova ul.

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

TEXTOVÁ INZERCE

•  KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

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

16.ZÁŘÍ (PÁTEK) UKONČENÍ GRILOVACÍ SEZÓNY16.ZÁŘÍ (PÁTEK) UKONČENÍ GRILOVACÍ SEZÓNY

- SELE NA ROŽNI -- SELE NA ROŽNI -

30. ZÁŘÍ PRO ÚSPĚCH OPAKUJEME 30. ZÁŘÍ PRO ÚSPĚCH OPAKUJEME 

STEAKY XL, XXL NA LÁVOVÉM GRILU STEAKY XL, XXL NA LÁVOVÉM GRILU 



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

V ÝKUP KOVŮV ÝKUP KOVŮ
ekologická likvidace autovraků

likvidace strojních zařízení
železo, barevné kovy

Provozovna: 
Slovany 3051 

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

so 8. – 12. hod

Tel. 777 086 085, 777 082 083

Zprostředkujeme prodej Vaší nemovitosti holandským i českým klientům.
Máme svoji pobočku přímo v Holandsku. Každoročně se účastníme realitních

realitních veletrhů v Holandsku, Belgii a Německu, kde naši nabídku prezentujeme.

 Nabídněte nám i Vy svoji nemovitost!

Česko-holandská realitní kancelář NEMOREAL - výběr z nabídky

&

Kompletní nabídku naleznete na www.nemoreal.cz
nebo na holandském serveru www.beste-investering.com
Telefon: 499 321 876, e-mail: nemorealdvk@seznam.cz

ANGLIČTINA - NĚMČINA - RUŠTINA pro začátečníky, mírně, středně a vel-
mi pokročilé v budově SŠIS, Wolkerovo nábř. 131, Dvůr Králové n.L.
Výuka 2x týdně 2 vyuč. hodiny, pondělí a čtvrtek od 16:15 nebo 18:00 hodin.
Vhodné pro dospělé zájemce nebo středoškolské studenty.
Zahájení 12.9.2011. Školné na celý školní rok činí 4 700,- Kč.

ANGLICKÁ KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM

Krátkodobé (půlroční) kurzy ve skupině s maximálně 6 účastníky.
Výuka 1x týdně 2 vyučovací hodiny, pondělí od 16:30 nebo 18:00 hod.
Zahájení 3.10.2011. Školné na půlroční kurz činí 3 300,- Kč.

NOVĚ – PŘÍPRAVA KE STÁTNÍ MATURITĚ Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

Přípravný kurz k písemné i ústní části státní maturity.
Výuka 1x týdně 2 vyučovací hodiny, pondělí od 16:15 hod.
Zahájení 3.10.2011. Školné na celý kurz činí 3 300,- Kč.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY ke studiu na šk. rok 20011/2012 poskytne:
Milica Nálevková, E.Krásnohorské 2358, Dvůr Králové n.L., mobil 731 712 147
Internet: http:// vyukajazyku.dvurkralove.com

SOUKROMÁ V ÝUK A JAZYKŮ
VE DVOŘE KRÁLOVÉ N.L.

Genius gratis MUSTR sirka v4.indd   1 22.7.2011   10:43:53
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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 22.9.2011.

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

Výherci z minulého čísla NKR:

1. místo - Zdena Lipavská, Riegrova 331

2. místo - Olga Škrabánková, Lipnice 119

3. místo - Božena Voňková, R.A. Dvorského 2072

Výhru je možné si vyzvednout 
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA

V  červenci 2011 
se v  našem městě 
narodilo 11 občánků 
- 6 chlapců a 5 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTÍ

V  měsíci červenci zemřelo ve  Dvoře Králové 
nad Labem 17 lidí, z  toho bylo 7 dvorských ob-
čanek.

Simona Vykouřilová, matrika

NOVINY - KONTAKT

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 měsíci. 
Další informace viz tiráž na straně 11.

Myslím, že tento poněkud budovatelský nadpis 
nejlépe vystihuje podzimní výstavy městského 
muzea. V září otevíráme dvě expozice, které mají 
dva společné jmenovatele - umění a mládí.

Na začátku září to bude výstava mladých uměl-
ců sdružených pod názvem COLPORTANTE AR-
TISTI ASOCIALI!, která bude k vidění ve výstavním 
sálu v budově Špýcharu. Již po třetí se můžete těšit 
na pestrou paletu tvorby různých stylů a technik. 

Od poloviny září pak bude možné ve výstavní 
síni na  Staré radnici shlédnout výstavu PLAKÁTY 
proti RASISMU, XENOFOBII, INTOLERANCI A ŠIKA-
NĚ. Jedná se o  výstavu plakátů studentů propa-
gační grafi ky Vyšší odborné školy grafi cké v Praze 
1, Helllichově ulici. Vystavované práce studenti 
zhotovili pro soutěž vyhlášenou Unií Comenius. Ví-
tězné práce byly podkladem pro realizaci výstavy 
konané na  půdě Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. 

Výstava byla jedním z výstupů projektu „Vzdě-
lávání pedagogů pro integraci žáků a  studentů 
se specifi ckými potřebami na ZŠ a SŠ“, který reali-
zovala Unie Comenius. Projekt byl fi nancován ze 
zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a mimo jiné se 
zaměřil na biologické a sociálně biologické základy 
lidského chování: teritorialita, xenofobie a  agresi-
vita jako biologické fenomény. Orientoval se také 
na role učitele v procesu integrace jedinců a skupin 
se specifi ckými charakteristikami, pedagog jako 
součást školy a kolektivu třídy, problematika gen-
deru a etnicity učitele, xenofobie, intolerance a sys-
tém vzdělávání učitelů. Práce mladých výtvarníků 
jsou možná trochu provokující, ale snad povedou 
k  zamyšlení nad závažnými společenskými jevy, 
kterými rasismus, xenofobie, intolerance a  šikana 
bezesporu jsou. 

Věříme, že si obě trochu netradiční výstavy na-
jdou svého návštěvníka. 

Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka městského muzea

JUBILEA
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v  červenci 17 ob-
čanů s  gratulací a  kytičkou. Ve  stejném období 
oslavilo 6 manželských párů stříbrnou svatbu a 7 
zlatou svatbu. 

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

MLÁDÍ VPŘED !

SŇATKY
V  měsíci červenci uzavřeli ve  Dvoře Králové 

nad Labem sňatek tito snoubenci:

Martin Dušek a  Jiřina Karešová – 08.07.2011
Josef Horák a  Pavlína Hlaváčková – 16.07.2011
Martin Dolenský a  Jana Strnadová – 16.07.2011
Tanmoy Bhattacharyya a Kristýna Zumotová – 
16.07.2011
František Fridrich a Pavlína Rychlovská – 23.07.2011
Petr Bláha a  Hedvika Chodúrová – 23.07.2011
Ondřej Říha a  Jana Cellerová – 23.07.2011
Miroslav Kulhánek a  Jana Kubeová – 23.07.2011
Václav Honzák a  Lucie Forštová – 29.07.2011 

Na zámku Kuks uzavřeli sňatek:

Jan Zahradník a Veronika Munzarová – 01.07.2011
Josef Horáček a  Lenka Čápová – 02.07.2011
Radim Vogel a  Andrea Horáková – 15.07.2011
Vladimír Potůček a Jaroslava Jansová – 15.07.2011
Petr Hroch a  Veronika Suchá – 30.07.2011
Tomáš Mencl a Barbora Čepelková – 30.07.2011
Petr Sobotovič a Hana Zemanová – 30.07.2011

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě sou-
hlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

V ážení soutěžící. Jsem potěšen, že tato soutěž 
nachází stále větší odezvu. Potěšily mne 

i dopisy, které jste mi poslali poštou do Podhartě. 
Nemohu Vám však na všechno uspokojivě odpo-
vědět, nedostalo se mi v tomto čísle, na přání p. re-
daktora Vlka, většího prostoru. Proto se Vám dosta-
ne odpovědi o měsíc později v Královédvorských 
listech pana redaktora Puše. Správné odpovědi se 
zajímavostmi a  vzpomínkami napsala p.  Božena 
Voňková – R.A. Dvorského, Olga Škrabánková – 
Lipnice, Zdena Lipavská – Riegrova, Dagmar Od-
várková, Eva Mottlová –nábřeží Benešovo, Václav 
Hrach – El. Krásnohorské, Antonín Valášek – Neru-
dova, Ladislav Válek, Josef Samek – Rokycanova, 
Jiří Medlík – Bezručova, a  Jaroslav Sahánek – El. 
Krásnohorské. Děkuji Vám Přátelé. Pavel Janoušek

T ento snímek nahlíží do někdejší i nynější nej-
rušnější obchodní části města. Dříve se tato 

dnešní ulice, blízká středu města, dokonce nazýva-
la „třídou“. Vaším úkolem je však napsat, jak se tato 
rušná ulice jmenuje nyní a odkud do ní fotograf na-
hlédl. Jak sami vidíte, úkol je to snadný, tak mnoho 
zdaru. Pište i to, co o této lokalitě víte, potěší to. 

Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek

N a  snímku v  minulém čísle 
jste téměř všichni poznali 

dnešní Riegrovu ulici a  krámek 
paní Leimerové, v němž prodávala 
kočárky a hračky a ke kterému jste si chodili pouš-
tět za drobné mince vláček, umístěný na boku bu-
dovy.  Děkujeme vám za odpovědi a zvláště za ty, 
ke kterým jste připsali něco navíc. Vaše dopisy na-
leznete přepsané na www.mudk.cz v sekci Radni-

ce / Noviny radnice. Máte-li co připsat k novému 
snímku, rozepište se. I pár vět potěší. Děkujeme. 
 Redakce

POZVÁNKA
2. MISTROVSTVÍ ČR V KLASICKÝCH 
DISCIPLÍNÁCH CTIF

Na  městském stadionu se v  sobotu 24. září 

bude konat 2. hasičské mistrovství družstev v kla-
sických disciplínách CTIF. Jedná se o soutěž, jejíž 
diciplíny spadají do oblasti požární ochrany a jsou 
velmi populární v západních zemích. Dříve se v na-
šem městě podobné klání několikrát uskutečnilo 
pod názvem Svatováclavský pohár. 

Začátek akce je naplánován na 10 hodin.
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V letních měsících se konal již 2. ročník festivalu 
Hudební léto Kuks. Od června do srpna mohli poslu-
chači v  kostele Nejsvětější Trojice navštívit celkem 
šest koncertů, na nichž se představila řada vynika-
jících umělců. Festival pořádalo občanské sdružení 
Královédvorský chrámový sbor spolu se správou 
Hospitalu Kuks. 

Na  zahajovacím koncertu ukázal své umění 
umělecký patron festivalu Václav Hudeček, který 
za  doprovodu orchestru Barocco sempre giovane 
svou hrou okouzlil publikum natolik, že vyvolal ova-
ce vestoje. Na dalším koncertu byly provedeny no-
vodobé premiéry skladeb kukských regenschori 18. 
století v podání sopranistky Markéty Mátlové a var-
haníka Víta Havlíčka. Díky pestré dramaturgii mohli 
návštěvníci festivalu slyšet i  další nástroje – kromě 
varhan i  varhanní pozitiv, hoboj, cembalo, fl étnu, 
trubku nebo klarinu. 

Na  všech koncertech festivalu byla příjemná 
atmosféra a ráda bych Vás všechny pozvala na jeho 
třetí ročník, který se bude konat příští léto.

Andrea Zaorálková

ÚSPĚŠNÝ FESTIVAL 
HUDEBNÍ LÉTO KUKS

V neděli 11. září 2011 v 16.00 hod. se 
v  kostele sv. Jana Křtitele ve  Dvoře Králo-
vé n. L. uskuteční koncert, jehož vrcholem 
bude světová premiéra skladby Severská 
ukolébavka renomovaného hudebního 
skladatele Ilji Hurníka za jeho osobní účasti. 
Záštitu nad koncertem převzal arcibiskup 
pražský Dominik Duka a  starostka našeho 
města Edita Vaňková.

Z podnětu královédvorského varhaníka 
Víta Havlíčka napsal Ilja Hurník kompozici 
s názvem Severská ukolébavka, kterou au-
tor věnoval Královédvorskému chrámové-
ho sboru. Jedná se již o třetího významného 
hudebního skladatele, který pro tento sbor 
napsal skladbu. Loňské září šlo o  Luboše 
Sluku a před dvěma lety o Otomara Kvěcha.

Jméno Ilji Hurníka asi není třeba příliš 
představovat. Tento hudební skladatel, 
pedagog, dramatik a  spisovatel se narodil 
v Ostravě, ale od roku 1938 žije v Praze, kde 
ho na  umělecké škole vyučovali legendár-
ní učitelé, klavírista Vilém Kurz a  skladatel 
Vítězslav Novák. Vrcholem kompoziční 
tvorby jsou jeho opery na  vlastní libreto. 
Jako pianista vynikl v  interpretaci skladeb 
Debussyho a Janáčka. Literární tvorbu zahr-
nují povídkové sbírky, eseje, rozhlasové hry, 
rozhlasové a televizní popularizační pořady. 
Ilja Hurník je držitelem Ceny Classic České-
ho hudebního fondu, zlaté medaile AMU, 
státního vyznamenání Za zásluhy v oblasti 
kultury a  umění nebo Ceny Ministerstva 
kultury za přínos v oblasti hudby. 

Premiéra zazní v  podání Královédvor-
ského chrámového sboru, který řídí sbor-
mistr Vít Havlíček, za varhany usedne jeden 
z úspěšných mladých varhaníků Pavel Svo-
boda. Kromě Hurníkova díla zazní kompo-
zice J. S. Bacha, J. V. H. Voříška nebo slavný 
svatební pochod R. Wagnera.

Koncert pořádá občanské sdružení Krá-
lovédvorský chrámový sbor a Římskokato-
lická farnost ve Dvoře Králové. Pozvolna se 
touto akcí začíná tvořit tradice zářijových 
koncertů s premiérou, která je významným 
obohacením nejen kulturního, ale i  spole-
čenského života našeho města. Všichni jsou 
na tento koncert srdečně zváni.

Andrea Zaorálková

KONCERT S PREMIÉROU 
SKLADBY ILJI HURNÍKA HISTORIE

Pečovatelskou službu na  území města Dvůr 
Králové nad Labem zajišťoval od 70. let minulého 
století Okresní ústav sociálních služeb Trutnov, a to 
až do roku 1992.

Od  roku 1991 provozuje město Dvůr Králové 
nad Labem Domov – penzion pro důchodce (Sa-
dová 2755), který od svého vzniku v roce 1983 až 
do roku 1991 provozoval rovněž Okresní ústav so-
ciálních služeb Trutnov. 

Od 1. 1. 1994 začíná pečovatelskou službu zajiš-
ťovat město Dvůr Králové nad Labem prostřednic-
tvím své organizační složky pod názvem Pečova-
telská služba Města Dvůr Králové nad Labem.

V  září 2003 město Dvůr Králové nad Labem 
slavnostně otevřelo nový dům s  pečovatelskou 
službou ve Strži (v ul. El. Krásnohorské) se 40 ma-
lometrážními byty a  nabídlo tím možnost senio-
rům a zdravotně postiženým ze Dvora Králové nad 
Labem a spádových obcí bezbariérové a důstojné 
bydlení a  potřebnou péči a  podporu, kterou zde 
zajišťuje Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 
nad Labem. Do tohoto domu se přednostně pře-
stěhovalo všech 19 obyvatel z domu s pečovatel-
skou službou v ul. Bezručova, který již přestal vy-
hovovat podmínkám pro kvalitní bydlení seniorů. 
V tu dobu má organizace 8 zaměstnanců, z toho 6 
pečovatelek.

V  dubnu 2006 město Dvůr Králové nad La-
bem mění organizační složku Pečovatelská služba 
Města Dvůr Králové nad Labem na  příspěvkovou 
organizaci se stejnojmenným názvem (tedy Pečo-
vatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem) 
a  vlastní právní subjektivitou. Organizace se roz-
šiřuje o  Domov – penzion pro důchodce, který 
k  tomuto datu zaniká a  transformuje se v  Dům 
s pečovatelskou službou. Organizace má k tomuto 
datu 15 zaměstnanců, z toho 11 pečovatelek. Orga-
nizace oba domy s pečovatelskou službou dostává 
do správy.

K 1. 1. 2007 vstupuje v účinnost z. č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, který zásadním způso-
bem mění pohled na sociální služby, tedy i na pe-
čovatelské služby, a zcela ostře vnímá kvalitu posky-
tovaných služeb. Velký důraz je kladen na kvalitu 
a  bezpečnost poskytovaných služeb. Všechny or-
ganizace defi nují standardy kvality poskytovaných 
služeb a procházejí inspekcemi, které velmi přísně 
kontrolují kvalitu těchto služeb s důrazem na práva 
uživatelů. Poskytovatelé se profesionalizují. Velký 
důraz je rovněž kladen dále na vzdělávání zaměst-
nanců v přímé péči (tedy pečovatelek) a sociálních 
pracovníků. „Příjemce“ pečovatelské služby se 
mění v „uživatele“, tedy v člověka s rovnocenným 
postavením s  poskytovatelem. Obě strany spo-
lečně nastavují službu, a  to na  základě zjištěných 
potřeb, možností, schopností a osobních cílů uži-
vatele, tedy osoby, které jsou služby poskytovány. 
Poskytovatel sestavuje s  uživatelem individuální 
plán poskytované péče. Služby jsou zajišťovány 
na základě smluvního vztahu, který zaručuje rov-
nocenné postavení obou zúčastněných stran.

S účinností od 1. 10. 2010 schvaluje zastupitel-
stvo města novou zřizovací listinu organizace, kte-
rou rozšiřuje činnost své příspěvkové organizace 
o ubytovnu pro osoby v tíživé sociální situaci. Měs-
to Dvůr Králové nad Labem tím reaguje na dopady, 
které vyvolává celospolečenská a  hospodářská 
krize, kdy přibývá osob, které v důsledku zejména 
ztráty zaměstnání a dluhové pasti přicházejí o stře-
chu nad hlavou, a  jsou tak ohroženy sociálním 
vyloučením. Ubytovna vznikla z  bývalého domu 
s pečovatelskou službou v ul. Bezručova 1006, kdy 
město zrekonstruovalo přízemí a  vytvořilo tak 6 
pokojů a zázemí pro sociálního pracovníka.

Ubytovna se ke dni 1. 4. 2011 mění v soci-
ální službu azylový dům, který dostává název 

Dům Žofi e (na památku královny Žofi e Bavor-
ské). V tu dobu má organizace 22 zaměstnan-
ců, z toho 15 pečovatelek.

SOUČASNOST

Základní činnosti organizace:

1. Poskytování pečovatelské služby. 
2. Pronajímání bytů v  domech s  pečovatelskou 
službou v ul. El. Krásnohorské 2962 a v ul. Sadová 
2755, Dvůr Králové nad Labem a nebytových pro-
stor v DPS v ul. Sadová 2755.
3. Poskytování sociální služby „azylový dům“, a to 
v Domě Žofi e v ul. Bezručova 1006, Dvůr Králové 
nad Labem.
4. Praní a žehlení prádla pro zřizovatele.
5. Zajišťování rozvozu obědů základním a mateř-
ským školám, které jsou příspěvkovými organizace-
mi zřizovanými městem Dvůr Králové nad Labem.

V  současné době organizace zaměstnává cel-
kem 23 zaměstnanců, z toho 15 pečovatelek. 
Sídlo organizace a kontakty:

Elišky Krásnohorské 2962
544 01 Dvůr Králové nad Labem
1. Ředitelka: Bc. Marcela Hauke, 499 329 251, 
604 212 697, hauke@psdvurkralove.cz
2. Vedoucí pečovatelské služby: 

Petra Hlušičková, DiS., 499 623 584, 731 637 970, 
hlusickova@psdvurkralove.cz
Adresa kanceláře: Sadová 2755, Dvůr Králové n.L. 
3. Vedoucí Domu Žofi e: PhDr.  Petr Pro-
kop, 734  684  104, prokop@psdvurkralove.cz
Adresa kanceláře: Bezručova 1006, Dvůr Králové n.L.

ÚSPĚCHY ORGANIZACE NA POLI ODBORNÉM

Ředitelka vystoupila za organizaci na celostát-
ních odborných konferencích Pečovatelská služba 
(10. 5. 2011) a Aspekty poskytování ambulantních 
a terénních služeb (1. 6. 2011), pořádaných Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb ČR, s přednáškou 
na téma Individuální plánování v terénních sociál-
ních službách.

V  červnu vydává Grada, a.s., odbornou publi-
kaci Marcely Hauke s názvem Pečovatelská služba 
a  individuální plánování, ISBN 978-80-247-3849-9. 
Kniha poskytuje komplexní přehled potřebných 
informací pro kvalitní vykonávání pečovatelských 
služeb. Je určená především zaměstnancům v pe-
čovatelských službách (pečovatelkám, sociálním 
pracovníkům, metodikům kvality, manažerům), 
ale i  v  dalších příbuzných službách (např. osobní 
asistenci). Kniha je praktickým průvodcem, podle 
kterého jsou zaměstnanci zmiňovaných služeb 
schopni individuálně plánovat postup a  práci se 
svými uživateli. Bc. Marcela Hauke, 

ředitelka PS Města Dvůr Králové n.L.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

PODĚKOVÁNÍ 

Vážená paní ředitelko, chci Vám touto cestou 
poděkovat za  to, že jste vybrala ty správné lidi 
do kolektivu pečovatelek, které se tu o mne starají 
a které mi moc pomohly v době, kdy jsem na tom 
byla zdravotně i  psychicky velice špatně. Jsem 
ráda, že mohu bydlet v domě s pečovatelskou služ-
bou u parku, kde se mi moc líbí a kde jsem spoko-
jená. Na pracovníky je spolehnutí, jsou to lidé s po-
chopením pro druhé, ochotní a připravení pomoci, 
pokud to vyžaduje situace. 

V  mém životě jsem už zažila hodně, dobré 
i špatné. Teď v důchodu potřebuji větší oporu a tro-
chu lidského pochopení. Jsem ráda, že tu jsou děv-
čata, která si všímají a poznají, když člověku není 
zrovna do zpěvu. Prosím Vás, paní ředitelko, abyste 
to, co Vám píši, také postoupila dále, a abyste ko-
lektiv, který se tu o mne stará, ocenila.

Vážím si Vás a celé pečovatelské služby, protože 
děláte náročnou práci, která není vůbec jednodu-
chá, a málokdy se Vám dostane nějakého ocenění. 

Marie Papšová a kolektiv
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DĚTSKÁ OZDRAVOVNA

Trpaslíci v Jedničce, kterou DDM vyhlásilo v květ-
nu. Pěkné ceny jistě výherce jednotlivých katego-
rií potěšily. Všem gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v dalších soutěžích DDM Jednička. 

Pak už tu byly prázdniny a  DDM Jednička 
vyrážel hned v  první červencový den na  pobyt 
u moře do Itálie. Celkem 10 dní strávily děti i jejich 
rodiče v  krásném San Benedettu, přímořském 
letovisku s  nádhernou 6 km dlouhou palmovou 
promenádou, mnoha plážemi, historickým cent-
rem a uličkami plnými obchůdků. Kromě koupá-
ní a slunění připravil DDM Jednička pro děti hry 
a  soutěže o  ceny, rukodělné dílničky, ale i  diva-
delní představení. Pobyt se opravdu vydařil, ne-
boť děti byly velmi tvořivé, zaujaté v činnostech 
a přátelské vůči ostatním. Do mnohých aktivit se 
s námi zapojili také rodiče. Všem patří velké po-
děkování za to, že nám i tak daleko od domova 
pomohli vytvořit nezapomenutelnou atmosfé-
ru a odvézt si kromě pěkného opálení i spoustu 
pěkných vzpomínek. Příští rok se na všechny bu-
deme zase těšit. 

Červenec přinesl také příměstský tábor Du-
hové léto v  DDM Jednička, kterého se letos zú-
častnilo přes 20 dětí. Během 7 dnů si děti vyzkou-
šely řadu tradičních i méně známých výtvarných 
a řemeslných technik, připraveny pro ně byly zají-
mavé hry a soutěže o pěkné ceny, nechyběl výlet 
do zoo, kde děti plnily úkoly, skákání na trampo-
líně, pohádky, divadélko a spousta dalšího. Nikdo 
se rozhodně nenudil a  všichni společně jsme si 
odnesli nová přátelství a spoustu zážitků. 

Pro fandy divokého západu uspořádal letos 
v  červenci DDM Jednička také pobytový tábor 
v  Bystrém – Hamrech. Šerif byl přísný, ale spra-
vedlivý a dbal na pořádek a řád ve svém městeč-
ku. Na  děti čekala řada tématicky zaměřených 
a  propojených aktivit a  her, celotáborová eta-
pová hra, soutěže oddílů i jednotlivců, táboráky 
i výlety. Všichni si užili spoustu legrace, pohody 
a pěkného počasí. 

Další červencový tábor proběhl již tradičně 
v  Jívce a  návrat na  Madagaskar jsme si všichni 
moc užili. Více se o tomto táboru můžete dočíst 
níže v samostatném vyprávění.

Prázdniny pokračují srpnem a ten do Jednič-
ky přivedl indiány….O tom si ale povíme zase 
příště :)

V DDM Jednička Vás rádi přivítáme už v září 
na mnoha našich akcích. Nezapomeňte se po-
dívat do naší nabídky zájmových kroužků, bu-
dete určitě překvapeni, co nového jsme pro Vás 
připravili. 

Mgr. Iveta Hanušová, DDM Jednička

ČERVEN A ČERVENEC V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE JEDNIČKA

1. červen je již tradičně synonymem oslav Dne 
dětí a nejinak tomu bylo i  letos ve Dvoře Králo-
vé nad Labem. Zahrada i všechny prostory DDM 
Jednička přivítaly v dopoledních hodinách řadu 
dětí z MŠ, žáků ZŠ, pedagogů i návštěvníků z řad 
veřejnosti. Pro všechny totiž pracovníci DDM Jed-
nička ve spolupráci s městskou policií a Českým 
červeným křížem připravili program plný her, zá-
bavy, zajímavých ukázek i spousty soutěží o ceny. 
Celý program zahájil pan místostarosta Dušan 
Kubica a po  jeho milých slovech začal program 
nabitý tanečními vystoupeními novoměstské 
skupiny Shine & Shadows, ukázkou agility se 
dvěmi fantastickými pejsky pod vedením jejich 
usměvavé cvičitelky. Se svými kaskadérskými 
kousky, ukázkou „parkuru“ a street akrobacie se 
představila hronovská skupina Sans Encombre 
a  dokonalými karetními triky všechny ohromil 
fi nalista soutěže Talentmánie, kouzelník Miloš 
Malý. Řadu poutavých a akčních ukázek měla pro 
malé i  velké návštěvníky připravena i  Městská 
policie Dvůr Králové nad Labem, všichni bez de-
chu sledovali ukázky sebeobrany a jen málokdo 
si nechtěl vyzkoušet „odzbrojit“ zkušené poli-
cisty. Strážci zákona si pro děti připravili i spous-
tu krásných dárečků, které si malí návštěvníci 
mohli po zásluze odnést. Také jednotka Českého 
červeného kříže si pro děti připravila mnoho za-
jímavých prezentací, interaktivních ukázek a dů-
ležitých informací. I tady děti mohly získat pěkné 
dárky za  svoje správné odpovědi nebo splnění 
úkolu. Kromě toho se děti mohly zúčastnit her 
DDM Jednička, výtvarných soutěží, mnoha díl-
niček a  zábavných koutků, vyzkoušet si turnaje 
na  herní konzoli Nintedo Wi nebo si zaskákat 
na trampolíně. DDM Jednička děkuje všem, kte-
ří na oslavách Dne dětí přispěli k dobré pohodě 
a zábavě a připravili pro děti nevšední zážitek.

Ve  druhé polovině června DDM Jednička 
strávil velmi příjemný den v  nádherném pro-
středí Tyršova koupaliště při pořádání spor-
tovních her královských věnných měst, které 
pořádalo město Dvůr Králové nad Labem. 
Kdo se přišel ve  slunný pátek vykoupat, mohl 
sledovat zápasy ve  vodním pólu nebo ringu, 
podpořit své favority ve volejbalu, ping pongu, 
originálním štafetovém závodě, střelbě z  luku 
či ze vzduchovky. Velmi oblíbenými se staly 
soutěže v  hodu polenem a  hře nazvané Klání 
mokrých triček. Skvělou atmosféru doplňoval 
svou hudební produkcí profesionální DJ Fugas. 

V posledním školním týdnu jsme také udělali 
radost mnoha předškolákům a  školákům, ne-
boť byly zveřejněny výsledky výtvarné soutěže 

Vážení spoluobčané, 23.8.2011 v 11 hod. se 
děti poprvé vykoupaly v  našem novém opra-
veném venkovním bazénu. V  těchto krásných 
parných slunečních dnech se již nemohly do-
čkat. V den otevření byly připravené v plavkách 
a  s  ručníkem v  ruce již od  snídaně. Nejprve 
jsme poděkovali našim sponzorům a  všem 
ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na  této ná-
ročné akci. A  po  přestřihnutí slavnostní pásky 
děti konečně mohly do  bazénu. Lesem Krá-
lovství se ozýval smích a  nadšené výskání. 
Nenadálou koupelí byla poctěna i  naše paní 
ředitelka Mgr.  Helena Rážová. A  že byla slav-
nostně oblečena? Tak to byl nepatrný detail 8-)

Dětskou radostí jsme odměněni za všechny 
strasti a  námahu. Nebylo to jednoduché. Jen 
díky velkorysosti několika fi rem a  spřízněným 
lidem se vše uskutečnilo. Děkujeme všem 

za podporu a těší nás, že si postupně získá-

váme Vaší důvěru. 

A naše další aktivity? Opět jsme u nás při-
vítali přátele z kynologického kroužku a „naše“ 
děti si užily dovádění s  bafany různého stáří 
a rasy. Již nyní se děti těší na další setkání.

Cestu k nám si našly dvě úžasné mladé dámy, 
které dětem slovem i ukázkou přiblížily umění 
karate. Dětem i dospělým se ukázky velmi líbily. 
Nakonec i děti mohly, pod pozorným a přísným 
dohledem lektorek, zkusit několikavteřinové 
zápasy. A objevili jsme mezi ozdravenskými dět-
mi malého čtyřletého karatistu. Byl úžasný.

A co „naše“ děti? O prázdninách jsme měli 
jako obvykle Okamžitou pomoc plně obsaze-
nou. V  těchto dnech od  nás odešly děti, které 
u nás čekaly na rodiče deset měsíců. Rodiče je 
utvrzovali, že je vše v pořádku a že již brzy pů-
jdou domů. Bohužel, nyní jsou v dětském domo-
vě. Bylo to opravdu smutné loučení se spoustou 
slziček dětí i nás dospěláků. Byli jsme se na ně 
v  dětském domově podívat, tak moc se nám 
stýskalo. Opět spousty slziček a  těžké loučení.

Také další „naše“ devítileté děvčátko odešlo 
do  jiného dětského domova. Bylo to takové 
naše křehké ptáčátko. Zařídili jsme jí brýle, tak-
že se konečně učí číst. Byla taková bezbranná, 
pouze s částečným sluchem. Dlouho trvalo, než 
nám dala svoji důvěru. Dorozumívání bylo ob-
tížné, protože měla špatně odezíraná slova. Ale 
během pobytu u nás úplně rozkvetla. Oblíbila si 
modré šatičky s krajkami, které jí moc slušely. Je 
velmi šikovná a hodná a my věříme, že si ji ob-
líbí i v jiném domově. Když odjížděla, nikdo se 
nestyděl za slzy a bylo jich požehnaně. A stále 
nám chybí. Během pobytu si na „naše“děti při-
vykneme, prožíváme s  nimi intenzivně každý 
den a zapíší se nám do srdíčka. Těžce snášíme, 
když pobyt dítěte neskončí šťastně. I když jsou 
případy, kdy není pro dítě návrat „domů“ nej-
lepší řešení.

Malí sourozenci 3 a  4 roky se vrátili domů 
k mamince. Taktéž dvě větší děvčata jsou již s ro-
diči. Chlapec se vrátil ke své babičce, pěstounce, 
rodiče, bohužel, nemá. Pro dva sourozence ma-
minka našla již nové bydlení a odcházejí v těch-
to dnech. Dvěma sourozencům se uzdravila ma-
minka po těžkém úraze a opět jsou spolu.

Tak vidíte, jak čas letí, některé děti odcháze-
jí, nové přicházejí. Opět vše začne od  začátku. 
Získávání důvěry dětí, naučit je disciplíně a pra-
vidlům v zařízení, zapsat je do škol a naučit je 
žít ve skupině dětí, které mají doma své trápení.

Zachovejte nás ve své mysli i nadále, potřebu-
jeme Vaši podporu, v létě na rošťárny, výlety, zá-
žitky a v čase vánočním na Mikuláše a na dárečky.

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

Výška téměř osm metrů a plocha 631 met-
rů čtverečních, to je nový prostor, který dosta-
li k  užívání tento týden orangutani bornejští 
v ZOO Dvůr Králové. Jako první ho otestovala 
samice Žanda se svými dvěma mláďaty.

Orangutaní rodinka je z  nového výběhu 
nadšená. První pohyby zvířat byly sice trochu 
opatrné, ale po  chvíli se osmělili. Při vstupu 
do výběhu se starší mládě, šestiletý sameček 
Besar, ještě držel mámy za tlapu, ale po chvíli 
už zkoumal nové možnosti zábavy, které mu 
výběh nabízí. Malá Tessa, jeho devítiměsíční 
sestra, se stále ještě drží na  matce, ale i  ona 
už se v  novém prostoru osmělila. Nejvíce jí 
nadchla možnost šplhat po  pletivu, které je 
v  zadní části výběhu. Ve  vedlejším výběhu 
jsou hulmani jávští a oba dva druhy zvířat tak 
dostaly možnost poprvé se spolu seznámit. 
Pro obě strany to bylo očividně velmi zajíma-

vé. Samice Žanda je zatím nejvíc nadšena tím, 
že skrz prosklená skla výběhu vidí až na ulici, 
kde procházejí lidé a  jezdí auta. I  návštěvní-
kům se nový výběh moc líbí, protože mohou 
celou rodinku pohodlně pozorovat, u výběhu 
jsou umístěny lavičky. 

Výběh v  zoo postavila fi rma Průmstav 
Náchod. Je rozdělen do  dvou částí, celková 
velikost je 631 metrů čtverečních. Výběh je 
zastřešen nerezovou sítí, umístěnou na téměř 
osm metrů vysokých pilotech (výška nadzem-
ní části pilotů). Celková konstrukce za použití 
sítě a  velkoprůměrových pilotů byla tímto 
způsobem použita v České republice poprvé. 
Do železobetonových zdí výběhu jsou vsaze-
ny prosklené výkladce z  30 mm skla. Stavba 
výběhu stála téměř 10 milionů korun a  byla 
fi nancována pouze z prostředků zoo.

Jana Myslivečková, tisková mluvčí zoo

ZOO MÁ NEJVĚTŠÍ ZASTŘEŠENOU VOLIÉRU PRO LIDOOPY V ČR
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V úterý 2. srpna 2011 skončil na dvorcích Ten-
nis Clubu Dvůr Králové jedenáctý ročník teniso-
vého turnaje dospělých, JUTA Cup 2011.

V dopoledním fi nále dvouhry žen, které bylo 
trochu poznamenáno únavou i  nervozitou hrá-
ček, Petra Kubinová (Tenis Brandýs nad Labem) 
porazila pátou nasazenou Janu Matouškovou 
(PBtisk Bohutín) a  korunovala tak své vítězné 
tažení turnajem. Tažení, které, alespoň dle papí-
rových předpokladů, bylo značně překvapivé, 
protože mezi 46 účastnicemi turnaje byla tato 
tenistka dle žebříčku ČTS až 26. Cestou do fi nále 
porazila Martinovskou, Bekerovou (nasazena jako 
č. 2), Trousilovou (11), Hladkou (7) a  Rutarovou. 
V šesti zápasech ztratila jen jednu sadu, pět sad 
vyhrála 6:0, v dalších sedmi ztratila jen 14 her. To 
je skutečně impozantní skóre.

V  odpoledním fi nále dvouhry mužů nastou-
pili Martin Fafl  (SK Aritma Praha), který je 22. 
na žebříčku ČTS a letos vyhrál již dva turnaje třídy 
A (Děčín a Doksy, vždy jako druhý nasazený hráč) 
a  Ondřej Tomíška (TK Pernštýn 1897 Pardubice) 
47. na  žebříčku, který ve  Dvoře vyhrál dvouhru 
již čtyřikrát a  čtyřhru pětkrát. Před zápasem se 
diskutovalo o tom, jak moc bude fi nále atraktiv-
ní pro diváky, když Fafl  patřil ve Dvoře k hráčům 
spíše rasantním, zatímco Tomíška k  vytrvalým. 
Již první míče ukázaly, že to byly úvahy zbytečné, 
diváky čekaly téměř dvě a  půl hodiny skutečně 
špičkového tenisu, při kterém byly zásahy obou 
hráčů často odměňovány potleskem. Za  sta-
vu 5:4 ve  druhém setu Martin Fafl  ještě několik 
mečbolů neproměnil, za  stavu 6:5 se mu to již 
podařilo a s výsledkem 6:4, 7:5 se stal vítězem tur-
naje. Poté, co první nasazený hráč Vojtěchovský 
v turnaji pro zdravotní problémy skrečoval zápas 
s Línkem, tak potvrdil pozici druhého nejvýše na-
sazeného hráče. Fafl  postupně překonal Součka 
(skreč), Doležela, Dolejšího a v semifi nále Fraňka, 
který se jako černý kůň do semifi nále probojoval 

JUTA CUP 2011 - OHLÉDNUTÍ ZA  TRADIČNÍ TENISOVOU UDÁLOSTÍ 

Ve  dnech 10.-16.07.2011 proběhla ve  švýcar-
ském městě Lausanne světová přehlídka nej-
různějších forem gymnastiky - 14. světová gym-
naestráda - předváděná na  ulicích, stadionech 
a  v  halách města na  březích Ženevského jezera 
20 000 účastníky z 55 zemí celého světa. 

Na Gymnaestrádě nechyběla samozřejmě také 
početná česká výprava, složená z  900 cvičenců 
České asociace Sport pro všechny (ČASPV), České 
obce sokolské (ČOS) a České asociace univerzitní-
ho sportu (ČAUS). 

Na  olympijském stadionu předvedli cvičenci 
ČOS svou hromadnou skladbu „Kontrasty“, kte-
rou odměnili diváci velkým potleskem. Vzápětí 
po  nich vystoupili cvičenci ČASPV se svojí hro-
madnou skladbou „Prázdniny“. Pestrá a rytmická 
skladba, doprovázená známými melodiemi Karla 
Gotta, byla velmi působivá a doslova ovládla celý 
stadion. Čeští účastníci ze všech tří organizací 
předvedli v průběhu týdne několikrát své pódiové 
skladby v halách, v centru města a na nábřeží Že-
nevského jezera.

Z TJ Lipnice se gymnaestrády zúčastnilo 6 žen 
v  hromadné skladbě „Prázdniny“. Děkujeme jim 
za vzornou reprezentaci naší TJ, našeho města i re-
gionu a České republiky.

14. SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA 
VE ŠVÝCARSKÉM LAUSANNE až z kvalifi kace. Tomíška cestou do fi nále porazil 

Brtnického, Jedličku (nasazen jako číslo 3), Proko-
pa a Línka.

Poháry a  fi nanční prémie po  zápasu přímo 
na  dvorci předal hráčům Ing.  Jiří Hlavatý, gene-
rální ředitel akciové společnosti JUTA, sponzora 
turnaje. V  krátkém vystoupení před cca 100 di-
váky poděkoval hráčům za předvedené výkony, 
vyzdvihl korektnost a čestnost, s  jakou bojovali, 
a  pozval je na  příští ročník, který bude zajištěn, 
i fi nančně, ještě lépe.

Turnaje, který proběhl pod záštitou Karla No-
váčka, se zúčastnilo 46 žen a 67 mužů (27 v kva-
lifi kaci), kteří během pěti dnů sehráli na 150 zá-
pasů vynikající úrovně. Neplánovaný odpočinek 
měli hráči v sobotu odpoledne, kdy se pro déšť 
po druhé hodině odpoledne přestalo hrát a po-
kračovat se mohlo až v neděli ráno.

V  sobotu dopoledne navštívil turnaj, tak jak 
bylo plánováno, Karel Nováček. Ve 13 hodin spo-
lečně s Ing. Jiřím Hlavatým turnaj slavnostně za-
hájili. V krátkém vystoupení Ing. Hlavatý potvrdil, 
že akciová společnost JUTA bude i nadále turnaj 
sponzorovat a  že pro příští rok dokonce počítá 
se zvýšením dotace. Zájem o tenis pak oba aktéři 
prokázali hrou přímo na centrálním dvorci.

JUTA Cup rozhodně vstoupil do druhé desítky 
svého života dobře. Počty účastníků i jejich kva-
lita (postavení na  žebříčku ČTS) se stále zvyšují 
a zlepšuje se i organizace turnaje. Jak uvedl Mar-
tin Fafl  po  vítězném fi nále, královédvorský teni-
sový areál počtem dvorců, zázemím i rozložením 
umožňuje pořádání skutečně velkých turnajů 
a  schopnosti a  zkušenosti organizačního týmu 
jsou zárukou jejich hladkého průběhu a to je pro 
hráče významným důvodem k účasti. A přidá-li se 
k tomu ještě možnost získání bodů na turnaji tří-
dy A a zajímavá fi nanční dotace od sponzora, měl 
by i další ročník být přehlídkou špičkového tenisu.

RNDr. František Haas

počasí (kondiční příprava hráčů), skvělá orga-
nizace, přítomnost občerstvení vč. grilování, 
dobrodružné stanování, hlavně pro mladší 
účastníky kempu, na  hřišti (22 stanů). Hráči 
byli na konci kempu velmi unavení ,ale spo-
kojení, že jim kemp přinesl nové poznatky 
do dalších tréninků. Certifi káty pro catchery, 
které obdržely od Aleše Chýleho a Jardy Ha-
nuše, byly odměnou pro všechny zúčastněné 
a příjemným dárkem byl pro každého účast-
níka plakát s  podpisem přítomného Luboše 
Vrbenského.

V  září děvčata pojedou na  3 turnaje. 10.-
11.9.2011 na  předposlední, páté kolo extra-
ligy kadetek do  Prahy na  ZŠ Jana Wericha 
a poté se jako favorité a obhájci prvenství zú-
častní děvčata fi nálového turnaje žákyň MČR 
do 13 let, který se koná 16.-18.9.2011 ve Dvoře 
Králové nad Labem. Tímto zveme všechny di-
váky, kteří by rádi podpořili děvčata na hřiš-
tích na Hrubých lukách k účasti a shlédli tak 
pěkné boje v areálu s nově zrekonstruovaný-
mi šatnami a sociálním zařízením, které pro-
najímatel město Dvůr Králové ve  spolupráci 
s  fi rmou p. Pavla Hausera Stavhaus dali do-
hromady. Posledním turnajem sezóny je 23.- 
25.9.2011 v  Praze Bohnicích v  areálu Joudrs 
fi nálový turnaj extraligy kadetek MČR. Držme 
děvčatům palce do podzimních bojů.

Alan Výborný, předseda oddílu SC Dvůr Králové n.L.

Ve dnech 8. a 9.7.2011 se na dvou hřištích 
Softball Clubu Dvůr Králové nad Labem usku-
tečnil další letní kemp pořádaný ČSA pro nad-
hazovače a  chytače z  celé České republiky. 
Kempu se zúčastnilo 81 nadhazovačů a  ca-
tcherů a  34 přichytávačů k  již výkonnostně 
zdatnějším nadhazovačům. Jako lektoři a tre-
néři se zde po celé dva dny snažili vštípit nové 
poznatky: Dušan Šnelly(vedoucí kempu-hlav-
ní trenér juniorů ČR), Aleš Chýle a Jaroslav Ha-
nuš (trenéři catcherů), Tomáš Kusý a Petr No-
vák (trenéři začínajících dívek i  chlapců-oba 
reprezentační trenéři můžů a  žen ČR), Pavel 
Kasal a  Jaroslav Korčák (trenéři pokročilých 
nadhazovačů-trenéři juniorské reprezenta-
ce ČR). Motivátorem a  vzorem všem zúčast-
něným v  jejich dvoudenním snažení byl náš 
nejlepší a  nejzkušenější nadhazovač Luboš 
Vrbenský, který se zúčastnil posledního MS 
mužů a stal se jedním z nejlepších nadhazo-
vačů světa. V průběhu pátečního dne a veče-
ra proběhlo současně doškolování trenérů, 
kteří získali praxi jak při dvoudenním kontak-
tu s hráči či trenéry a diskutovali o novinkách 
v problematice nadhazování a kečrování. Ve-
černí školení pravidel zajistili společně Tomáš 
Kusý a Petr Novák. Proškolení první pomoci, 
kterého se tradičně ujal MUDr.  Pavel Kasal, 
se zúčastnilo 17 trenérů. Kemp se vydařil 
po  všech stránkách: velmi teplé a  slunečné 

SOFTBALOVÉ LÉTO SOFTBALL CLUBU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

V  sobotu 17. září 2011 odstartuje z  Vrchlabí již 
pátá jízda v  sérii Tour de Labe. Cílem jízd po-
sledních Tour de Labe handicap je ověřit prů-
jezdnost a  stav bariér na  Labské cyklotrase 
i  možnosti ubytování vozíčkářů ve  městech 
podél řeky Labe. V  neděli 18. září se můžete 
k pelotonu přidat i vy. V 10 hodin vyrazí od pře-
hrady Les Království. Ze Dvora do  Žirče poje-
dou včas přihlášení zájemci na  raftech (ostatní 
na  kole) a  do  večera všichni společně dorazí 
přes Kuks, Jaroměř, Smiřice do  Hradce Králové.

Letos se pořadatelé ke  zmapování stavu 
trasy rozhodli pozvat nejen vozíčkáře, ale také 
zrakově, sluchově i mentálně postižené.

Dalším cílem letošní tour je také ukázat ro-
dinám i  seniorům, že si na  Labské cyklotrase 
najde každý z nich svůj zážitek: at´už jde o pa-
mátky, města, přírodu nebo různé atrakce pro 
děti a možnosti poznávání pro handicapované 
nebo seniory. 

Zveme tedy na všechny etapy širokou cyk-
listickou veřejnost a  zejména cílové skupiny: 
handicapované, rodiny s dětmi i seniory. Účast-
níci celé etapy obdrží pamětní list. 

Detailní informace průběžně až do  startu 
na www.labskastezka.cz. Přihlášky na jednotli-
vé etapy a písemné dotazy směrujte na info@
labskastezka.cz.

Labská stezka, o.s., Nymburk
(redakčně kráceno)

LABSKÁ CYKLOTRASA 
PRO VŠECHNY

Účastníci minulého ročníku Tour de Labe  Foto: T. Vlk
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Ve středu 24. srpna si u nové královédvorské hasičské stanice udělala krátkou zastávku 
kolona historických požárních vozů mířících na setkání hasičské techniky do Přibysla-
vi. Zdar celé akci přišli popřát oba místostarostové.  Foto: Tomáš Vlk

Dne 8.8.2011 kronikář Václav Bartoška seznámil starostku Mgr. Editu Vaňkovou a ve-
doucí odboru ŠKS Bc. Kateřinu Pištorovou s obsahem kroniky města za rok 2009. Kroni-
ka bude dostupná i na  www.mudk.cz v sekci Město->Historie města.  Foto: T. Vlk

V sobotu 24.září 2011 se to na městském stadionu pod Hankovým domem bude hemžit 
hasiči. Vypukne zde  2. mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF. Více na straně 8.  
 Foto: Tomáš Vlk

Dne 23.8. byly v královédvorské nemocnici ofi ciálně předány nové prostrory, které budou 
sloužit zdejším zdravotníkům. Předání se zúčastnil hejtman kraje Lubomír Franc, Jana 
Třešňáková, krajská radní odpovědná za zdravotnictví, a vedení města.  Foto: T. Vlk

Přijďte ve dnech 16.-18. září na Hrubá luka podpořit královédvorské softbalistky, které 
zde na hřišti sehrají zápasy fi nálového turnaje žákyň MČR do 13 let. Více ze softbalu 
na straně 11. 

V sobotu 6. srpna proběhla za krásného počasí na Tyršově koupališti Královédvorská 
lávka 2011. Ke zdolání lávky se odhodlalo 27 dvojic a 20 samostatných odvážlivců.   
 Foto: Kateřina Baizová

Dne 15.9. budou v Městké knihovně Slavoj slavnostně předána ocenění Osobnost 
města za  rok 2010. Slavnostnímu aktu bude předcházet křest knihy, která vyšla 
ke 130. výročí založení městské knihovny. Podrobněji v KdeCo. Foto: T. Vlk

Vážení spoluobčané, prosíme vás o pomoc s identifi kací členů Vlastivědného krouž-
ku, který v našem městě působil od roku1968 do roku 1972, kdy jeho činnost skon-
čila v důsledku normalizace. Pište na noviny@mudk.cz nebo volejte na 499318258.


