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Letos tomu budou právě 4 roky, kdy byla podá-
na Regionální radě regionu soudržnosti Severový-
chod žádost na realizaci největší dotační akce v his-
torii města „Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka 
včetně přilehlých komunikací v  ulici Palackého a 
J. Hory“. Tento rozsáhlý projekt uspěl mezi dalšími 
jedenadevadesáti. Po náročných administrativních 
přípravách byla v druhé polovině roku 2009 zahá-
jena rekonstrukce objektu bývalé Reginy, na  kte-
rou navázalo zahájení prací na náměstí a přilehlých 
komunikacích na jaře roku 2010. Od června byl ro-
zebírán povrch náměstí a na řadu přišel záchranný 
archeologický průzkum. Díky němu byly odkryty 
různé úrovně historických dlažeb, základy původ-
ně barokní školy, barokní kamenná kanalizace, 
nálezy keramiky z 15. století aj. Nepředpokládaný 
rozsah průzkumu a  nepřízeň počasí měla však 
za následek zbrždění prací na rekonstrukcích paro-
vodu, plynovodu a přeložek kabeláží. Práce na ná-
městí TGM byly následně přes zimu přerušeny až 
do března 2011, kdy se pokračovalo ve stavbě i v ar-
cheologickém průzkumu. Předávání obou staveb 
investorovi bylo zahájeno na konci listopadu minu-
lého roku. V současné době probíhají „zatěžovací 
zkoušky“ v  podobě zkušebního provozu budovy 
ZUŠ a rozmarů počasí letošní nevyzpytatelné zimy. 
O  novém systému bezplatného parkování na  ná-
městí informuje článek odboru dopravy. 

Minulý měsíc byla podána v pořadí sedmá žá-
dost o platbu ve výši 15 mil. Kč z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod a město očekává 
výsledky administrativní kontroly uplynulé etapy 
projektu.

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

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ TGM 

A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Ve čtvrtek 16. února oslavila v královédvorské 
Diakonii ČCE neuvěřitelné 106. narozeniny nejstarší 
obyvatelka našeho města paní Růžena Mrkvičková.

Paní Mrkvičková se narodila v roce 1906 ve Dvo-
ře Králové jako první ze tří sourozenců. Vyučila se 
dámskou krejčovou a toto řemeslo ji provázelo celý 
život. Dostávala se díky němu do kontaktu s mno-
ha lidmi, kterým šila šaty na  zakázku. Oslavenky-
ně také vděčně vzpomíná na  hezké manželství, 
ve kterém prožila se svým o 12 let starším manže-
lem celých 48 let.

Paní Mrkvičková rozdává úsměvy a  dobrou 
náladu všem okolo sebe, na svůj věk se těší dobré 
kondici a k životu se snaží stále přistupovat v rámci 

svých možností aktivně a  s  pozitivně naladěnou 
myslí. Snahu o  dobré vztahy s  druhými lidmi po-
važuje za podstatný rys svého života: „Ono se nám 
hned lépe žije, když se snažíme s  lidmi vycházet 
v dobrém,“ vysvětluje. Celý život se zajímá o dění 
ve svém okolí, pravidelně čte noviny, sleduje televi-
zi a těší se z návštěv svých blízkých.

K vzácnému jubileu přišla oslavenkyni v dopo-
ledních hodinách pogratulovat starostka města 
Mgr. Edita Vaňková spolu se zástupcem komise pro 
občanské záležitosti panem Ing.  Milanem Morav-
cem. Odpoledne čekala na paní Mrkvičkovou osla-
va spolu se zaměstnanci a dalšími klienty Diakonie 
ČCE.  Tomáš Vlk

Provozovatel čistírny odpadních vod /ČOV/
ve Dvoře Králové nad Labem WWTP DKNL, s.r.o., 
v pondělí 6. 2. 2012 uzavřel čistírnu a přestal čistit 
odpadní vody z našeho města. Město Dvůr Králové 
nad Labem podalo 8. 2. 2012 návrh na vydání před-
běžného opatření, kterým by byla provozovateli 
ČOV uložena povinnost obnovit přebírání a zajiště-
ní následného čištění odpadních vod přitékajících 
kanalizační sítí a podle kterého by se měl podob-
ného jednání do budoucna zdržet. Okresní soud 
v  Trutnově vyhověl tomuto návrhu a  vydal dne 
13. 2. 2012 v této věci předběžné opatření.

Provozovatel ČOV o možnosti uzavření čistírny 
informoval město dopisem 3.1.2012. Podnětem 
k jeho kroku byla výše plateb za čištění odpadních 

Nejstarší obyvatelka města oslavila již 106. narozeniny!

KAUZA MĚSTO / ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Soud vydal předběžné opatření - ČOV musí čistit odpadní vody

Oslavenkyně paní Mrkvičková v přátelském rozhovoru se starostkou města Foto: Tomáš Vlk

Pokračování na straně 2

vod. Posouzení ceny je v současné době předmě-
tem soudních řízení, kde je řešena i otázka, mezi ja-
kými subjekty má být cena placena (vlastníci ČOV, 
provozovatel ČOV, město, provozovatel vodovodní 
a  kanalizační sítě). Město tak provozovateli ČOV 
platí za čištění odpadních vod na základě rozhod-
nutí vodoprávního úřadu ze dne 9.11.2005 částku 
ve výši 1.637.000,- Kč měsíčně. 

Na základě výše uvedené hrozby provozovate-
le ČOV město neprodleně začalo činit veškeré kro-
ky k vyřešení vzniklé situace a minimalizaci ohrože-
ní životního prostředí a možných škod na majetku 
města i jeho obyvatel. Hlavním cílem bylo, aby ne-
došlo k zastavení provozu ČOV. 
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Pokračování ze strany 1
SOUD VYDAL PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ - ČOV MUSÍ ČISTIT ODPADNÍ VODY

Pro občany a  návštěvníky města, kteří si po-
třebují v centru města vyřídit nezbytné záležitosti 
či nákupy, byl na konci února upraven režim par-
kování na  náměstí TGM a  rekonstruované části 
ulice Palackého. Parkování ve  zmíněných lokali-
tách bude nadále bezplatné, ale časově omezené 
na  dobu maximálně 1 hodiny. Poté bude muset 
řidič uvolnit místo dalším vozidlům. Tato povin-
nost bude řidičům uložena dopravní značkou 
„Parkoviště s  parkovacím kotoučem“ s  dodatko-
vou tabulkou upravující maximální dobu stání 
a platnost omezení. Vzhledem k tomu, že takové 
dopravní značení není příliš běžné, je na  místě 
připomenout řidičům jeho význam. Dopravní 
značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 
13b) označuje parkoviště, na kterém řidič musí při 
začátku stání umístit kotouč viditelně ve  vozidle 
a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou ne-
smí až do odjezdu měnit. Pokud parkovací kotouč 
nevlastníte, můžete jej zakoupit za cenu 10,- Kč 
v městském informačním centru, na recepci 
úřadu, dále na náměstí v prodejně SEEL ELEK-
TRO, recepci hotelu CENTRAL a v ulici Palacké-
ho ve fotoateliéru PROFOTO. Parkovací kotouč 
distribuovaný městem Dvůr Králové nad Labem 
bude plnit dvojí funkci. Přední strana slouží jako 
parkovací kotouč, který využijete nejen v  našem 
městě. Zadní strana kotouče poslouží jako návod 
na zaplacení parkování pomocí SMS na placených 
parkovacích místech v případě, že nenajdete vol-
né parkovací místo na náměstí. Tato nová služba 
placení pomocí SMS bude spuštěna v jarních mě-
sících. O podrobnostech a přesném datu budeme 

určitě informovat. Na dodržování doby parkování 
bude dohlížet městská policie také za  pomoci 
městského kamerového dohlížecího systému.

Jan Sedláček, odbor ODP

NOVÝ SYSTÉM PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

Dne 01.08.2010 nabyl účinnosti zákon 
č. 155/2010 Sb., kde podle článku VIII je podnika-
tel povinen splnit podmínky odborné způsobi-
losti pro koncesované živnosti „Ostraha majetku 
a osob“ a „Služby soukromých detektivů“. 

Podnikatelé, kterým ke  dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro 
koncesované živnosti „Ostraha majetku a  osob“ 
a  „Služby soukromých detektivů“, musejí nej-
později ve  lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti 
výše uvedeného zákona, tj. do  31.07.2012, splnit 
podmínky odborné způsobilosti v souladu se živ-
nostenským zákonem, kterými jsou tříletá praxe 
v oboru a dílčí kvalifi kace pro činnost strážný nebo 
detektiv koncipient nebo osvědčení o rekvalifi kaci 
pro příslušnou pracovní činnost, a předložit o tom 
doklady živnostenskému úřadu, nebo ustanovit 
odpovědného zástupce. V  případě potřeby vám 
další informace poskytne živnostenský úřad.

Pokud podnikatel v  uvedené lhůtě splnění 
podmínek odborné způsobilosti neprokáže, živ-
nostenský úřad zahájí řízení o  zrušení živnosten-
ského oprávnění. 

Hana Pokorná, vedoucí odboru OŽÚ

UPOZORNĚNÍ PODNIKATELŮM
vykonávajícím činnost „Ostraha majetku 

a osob“ a „Služby soukromých detektivů“

DOTACE NA OBNOVU 

VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTŮ

Až do 30.03.2012 lze podat žádost o dotaci 

do programu na obnovu vnějšího pláště ob-

jektů, které jsou nemovitou kulturní památkou 
nebo které se nacházejí na  území městské pa-
mátkové zóny, a  na  obnovu městských hradeb, 
resp. jejich částí.

Příjemcem dotace může být subjekt, jehož čin-
nost či služba je v zájmu města a občanů města. 

O výsledku přidělených dotací budou jednot-
liví žadatelé písemně informováni.

Žádost musí být podána na  předepsaném 
formuláři s  povinnými přílohami (POZOR: v  roce 
2012 drobné úpravy formulářů) poštou nebo 
osobně na  adresu (1 originál): Městský úřad, od-
bor školství, kultury a  sociálních věcí, náměstí 
T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.

Dotace může být poskytnuta v režimu de 

minimis. K  žádosti o  dotaci přiložte čestné 

prohlášení o bezdlužnosti, tj. o splnění všech 

svých fi nančních závazků za rok 2011.

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

Formuláře jsou rovněž k dispozici v městském 
informačním centru a  na  internetových strán-
kách www.dvurkralove.cz v sekci Radnice / Gran-
ty a dotace / Dotace z rozpočtu města.

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

Mgr. Dušan Kubica, místostarosta města

V  době probíhajících soudních řízení po-
važujeme uzavření ČOV za  nepřípustný nátlak 
ze strany provozovatele s tím, že tento postup 
nemá oporu v  právních předpisech ani vyda-
ných správních rozhodnutích. Podali jsme na Mi-
nisterstvo zemědělství ČR dne 25. 1. 2012 žádost 
o vydání nového rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 
3 zákona o  vodovodech a  kanalizacích /ZVK/ 
a zároveň žádost o vydání předběžného opat-
ření dle § 61 správního řádu. V těchto žádostech 
byly podrobně popsány a  podpořeny mnoha 
okolnostmi důvody pro nové rozhodnutí Mi-
nisterstva zemědělství ČR /MZ ČR/. V odpovědi 
ze dne 1.2.2012 MZ ČR prezentuje svůj názor, že 
v případě přerušení či omezení přebírání odpad-
ních vod k čištění provozovatelem či vlastníkem 
ČOV dojde z  jejich strany k  správnímu deliktu. 

Aby město zabránilo avizované hrozbě 
přerušení čištění, nabídlo dne 3. 2. 2012 na jed-
nání se zástupci provozovatele ČOV vyplace-
ní jedné okamžité mimořádné zálohy ve  výši 
1.673.000,- Kč. Zástupci WWTP DKNL sdělili, že 
s vyplacením zálohy souhlasí, ale pouze s další 
podmínkou, že bude sepsán notářsky ověřený 
zápis, ve kterém město uzná svůj závazek platit 
WWTP DKNL zálohy v takové výši, které pokry-
jí jejich kalkulaci. Zástupci města vysvětlili, že 
tuto podmínku nemohou splnit, neboť o  ta-
kovém navýšení stávající zálohy může rozhod-
nout pouze zastupitelstvo města. Dne 6.2.2012 
v 6 hodin tak společnost WWTP DKNL přerušila 
přebírání a čištění odpadních vod na ČOV. 

Ve středu 8. 2. 2012 proběhlo další jednání 
zástupců vedení města s provozovatelem ČOV 
společností WWTP DKNL. Ve veřejném zájmu, 

kterým je zajištění plynulého a  bezpečného 
provozování kanalizace, v  zájmu minimalizace 
možných škod na majetku a životním prostředí 
hledaly obě strany cestu k  obnovení provozu 
čističky. To se nakonec po  vzájemné dohodě 
obou stran podařilo a  ČOV ve  večerních hodi-
nách opět začala čistit odpadní vody. Pro vyře-
šení krizové situace nabídlo město provozova-
teli ČOV okamžité vyplacení dvou mimořádných 
záloh mimo běžný termín ve výši 1.673.000,- Kč. 
Jedná se o mimořádné zálohy plateb na měsíce 
listopad a prosinec 2012, které město pravidel-
ně hradí na  základě rozhodnutí vodoprávního 
úřadu ze dne 9. 11. 2005 o  předběžném opat-
ření jako zálohy na cenu čištění odpadních vod. 
Zástupci WWTP s  nabídkou města nakonec 
souhlasili s tím, že tyto mimořádné zálohy čás-
tečně pokryjí jeho náklady spojené s  čištěním 
odpadních vod v měsících lednu a únoru 2012. 
Zároveň upozornili, že pokud nedojde k doho-
dě o ceně, jsou připraveni opětovně přistoupit 
k  přerušení odebírání odpadních vod ze sto-
kové sítě města. Obě strany se dále zavázaly 
jednat o ceně za čištění odpadních vod pro rok 
2012. Za tímto účelem se dohodly na vytvoření 
pracovní skupiny, která má řešit výši měsíčních 
záloh za čištění odpadních vod.

Informace o  vývoji situace ohledně ČOV 
a vodovodní a kanalizační sítě jsou pravidelně 
zveřejňovány na internetových stránkách měs-
ta www.mudk.cz pod odkazem vodné a  stoč-
né. Zveřejněny jsou zde i  jednotlivé písemné 
dokumenty a komunikace města s příslušnými 
institucemi.

Starostka a místostarostové města

Sdělujeme občanům, že v  rámci zkva-
litňování poskytovaných služeb je možné 
od  poloviny ledna 2012 provádět úhrady 
poplatků na pokladně města i prostřednic-
tvím platebního terminálu. Tato možnost se 
zatím netýká úhrad za vodné a stočné.

Ing. Martin Plecháč
vedoucí odboru rozpočtu a fi nancí (RAF)

Na úřadu můžete platit kartou
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI ÚNORU
www.tsdvur.cz

Měsíc únor nám přine-
sl ve  srovnání s  relativně 
klidným lednem jak tuhé 
mrazy, tak následnou 
oblevu spojenou s přívaly sněhu. V  první řadě 
bychom chtěli ocenit práci naších pracovníků, 
zejména popelářů, kteří i v těchto ztížených pod-
mínkách prováděli svoz SKO dle harmonogramu 
po celou dobu a bez větších problémů. 

V  tomto období byli převážně všichni naši 
pracovníci zaměstnáni zimní údržbou. Údržba 
byla prováděna veškerou dostupnou mechaniza-
cí a doplněna ručním odstraňováním sněhu, ledu 
a prováděním posypu. Ruční úklid se týkal hlav-
ně přechodů, zastávek a  kontejnerových stání 
na tříděný odpad. V něm nám od února pomáhají 
spoluobčané v  rámci veřejné služby. Technické 
služby města pořídily v tomto období nový sypač 
za traktor, který posílil posypové možnosti TSM a 
věnoval se hlavně periferním částem města. V zá-
věru měsíce probíhalo odklízení a  odvoz sněhu 
především v centru města. V tom nám pomohly 
také vyšší teploty, kdy nám po vydatné sněhové 
nadílce sníh mizel přímo před očima.

Pokračovaly také zimní odborné práce 
na  úseku zeleně, a  to údržba dřevin. Průklest 
keřů byl prováděn v  ul. Eklova, Slunečná (u  ga-
ráží a  na  dětském hřišti), 5.května (u  bytovek), 
Krkonošská, Máchova, Příčná, Dvořákova, Nad 
Parkem, v  parku Schulzovy sady, v  ul. Štítného, 
Pod Hřištěm a K. Světlé. V ul. J. Biliny (u výmění-
ku) a v ul. Pod Slévárnou byla provedena redukce 
tisu. V ul. J. Biliny byla taktéž provedena redukce 
vrby a kdoulovce. V ul. Máchova pracovníci tva-
rovali živý plot. U  kostelíčka stromolezci káceli 
dvě břízy. V  ul. Kotkova probíhal střih kulových 
stromů. 

Vedle zimní údržby probíhal úklid odpadků 
a psích exkrementů, které se začínají jako každý 
rok s  klesající pokrývkou sněhu objevovat. Za-
městnanci pracovali také na údržbě objemných 
kontejnerů. Ve Strži byl opraven a natřen kontej-
ner na SKO.

Chtěli bychom upozornit a požádat o strpení 
v  souvislosti s  dočasným uzavřením veřejných 
WC u Šindelářské věže z důvodu zamrzlého hlav-
ního přívodu vody. Až nám klimatické podmínky 
dovolí, závada bude odstraněna.

Lenka Švecová, asistentka ředitele TSM

Rozpis měsíčních svozů v roce 2012

 1. týden 2.1.2012-6.1.2012
 5. týden 30.1.2012-3.2.2012
 9. týden 27.2.2012-2.3.2012
 13. týden 26.3.2012-30.3.2012
 17. týden 23.4.2012-27.4.2012
 21. týden 21.5.2012-25.5.2012
 25. týden 18.6.2012-22.6.2012
 29. týden 16.7.2012-20.7.2012
 33. týden 13.8.2012-17.8.2012
 37. týden 10.9.2012-14.9.2012
 41. týden 8.10.2012-12.10.2012
 45. týden 5.11.2012-9.11.2012
 49. týden 3.12.2012-7.12.2012

Město Dvůr Králové nad Labem ve  spoluprá-
ci s Diakonií Broumov, s.r.o., připravuje na březen 
letošního roku umístění oranžového kontejneru 
na použité oblečení, textil, obuv, kabelky a dětské 
hračky na stanoviště kontejnerů, které se nachází 
u  křižovatky ulic Mánesova a  nábřeží Benešovo 
(mezi PENNY marketem a Diakonií ČCE). 

Jaké věci lze do kontejneru odevzdat?

Letní a  zimní oblečení (dámské, pánské, dět-
ské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, zá-
clony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 
odřezky a zbytky látek), peří, péřové a vatované při-
krývky, polštáře, deky, spací pytle, obuv (nepoško-
zenou a svázanou, aby se páry nerozhodily), tašky, 
kabelky, batohy (ale jen funkční), plyšové hračky.

Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upo-
třebí na čistící hadry. Nesavé (umělé, silonové) věci, 
které jsou roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, 
chybí knofl íky) do  kontejneru prosím nedávejte, 
Diakonie Broumov nemá možnost věci opravovat.

Veškeré věci musí být čisté, suché a zabale-

né do  igelitových tašek či pytlů, aby se trans-

portem nepoškodily!

Co se dále děje 

s  použitým oblečením, textilem a  obuví?

Vše bude odváženo do  Diakonie Brou-

mov, kde se dále přetřídí na  věci použitelné 
k  humanitárním účelům, které budou předány 
do  výdejních středisek Diakonie pro sociálně 
potřebné občany nebo pro další sociální orga-
nizace, na věci neupotřebitelné k humanitárním 

účelům, které se použijí k dalšímu průmyslovému 
zpracování (např. v automobilovém a stavebním 
průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových 
hadrů).

Na celém procesu se podílejí lidé z okraje spo-
lečnosti, kteří mají v Diakonii azylové ubytování 
a i pracovní uplatnění. Jedná se převážně o osoby 
bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly. 

Dalším pozitivním faktorem je ochrana život-
ního prostředí, jelikož textil neskončí na  sklád-
kách, ale je ještě z 90% dále využitý.

Čistý použitý textil a další věci pro humanitár-
ní pomoc již nebude potřeba nosit až na sběrný 
dvůr, ale každý ho bude moci kdykoliv a pohodl-
ně odevzdat do připraveného kontejneru.

Další informace vwám rádi sdělí pracov-
níci Diakonie Broumov na  tel. č. 224  316  800, 
224  317  203 nebo pracovníci odboru životního 
prostředí na  tel. č. 499  318  121 nebo e-mailem 
na adrese sirkova.eva@mudk.cz. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

KONTEJNER NA SBĚR VĚCÍ PRO HUMANITÁRNÍ POMOC 

Provozovatelé středních a  malých stacio-
nárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou pod-
le zákona č. 86/2002 Sb., o  ochraně ovzduší, 
v  platném znění povinni platit poplatky 
za znečišťování ovzduší. 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 
odbor životního prostředí, jako příslušný or-
gán obce s  rozšířenou působností rozhoduje 
o  poplatcích za  střední zdroje znečišťování 
ovzduší. 

O  poplatcích za  malé zdroje znečišťování 
rozhoduje orgán příslušné obce, na  jejímž 
území se malý zdroj nachází, tzn. že každá 
okolní obec (Bílá Třemešná, Bílé Poličany, 
Borovnice, Borovnička, atd.) si řeší poplatky 
za malé zdroje sama. 

Upozorňujeme, že v roce 2012 „Souhrnnou 
provozní evidenci“ podávají všichni provozo-
vatelé středních zdrojů znečišťování ovzduší 
pouze prostřednictvím ISPOP v  elektronické 
podobě (další informace naleznete na  www.
ispop.cz a www.cenia.cz). Papírové formuláře 
již nelze použít.

Provozovatelé malých zpoplatněných 
zdrojů (právnické osoby a fyzické osoby opráv-
něné k podnikání) jsou povinni do 31.03.2012 
zaslat podklady pro stanovení výše poplatku 
příslušnému obecnímu úřadu i  nadále stan-
dardním způsobem v listinné podobě. 

Nově se mezi malé zdroje zařazují i čerpací 
stanice a zařízení na dopravu a skladování po-
honných hmot s výjimkou nakládání s benzi-
nem, které rovněž podávají podklady pro sta-
novení poplatku přímo místně příslušnému 
obecnímu úřadu. Na  fyzické osoby (občany) 
se tato povinnost nevztahuje.

Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí (OŽP)

POPLATKY
ZA ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

MĚSTO VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Město Dvůr Králové nad Labem vyhla-
šuje výběrové řízení na obsazení pracov-

ní pozice PRÁVNÍK města Dvůr Králové 
nad Labem. Platová třída odpovídající 
druhu práce – 11. platová třída. 
Požadavky: 

•  ukončené vysokoškolské vzdělání 
v magisterském studijním programu

•  obor školního vzdělání: právní vědy
•  dobrá orientace v právních předpisech 

zejména v oblasti správního řádu, ob-
čanského a  obchodního zákona a  zá-
kona o veřejných zakázkách

•  IT gramotnost (Windows, MS Offi  ce 
– Word, Excel, Internet a  elektronická 
pošta, správa souborů)

•  schopnost orientace v  právních tex-
tech, dobré vyjadřovací schopnosti 
v písemném i mluveném projevu

•  samostatnost, spolehlivost, přesnost, 
schopnost logického, analytického 
a koncepčního myšlení, aktivní přístup

•  řidičský průkaz skupiny B, schopnost 
a ochota řídit služební vozidlo

•  uvítáme praxi ve státní správě nebo sa-
mosprávě, nevylučujeme však zaměst-
nání absolventa bez zkušeností a praxe

Lhůta pro podání přihlášky:

do 16. 03. 2012 do 13:30 hodin.

Celý text vyhlášeného výběrového ří-
zení je uveřejněn na  stránce http://www.
mudk.cz (sekce Radnice -> Úřední deska), 
podrobnosti sdělí vedoucí právního od-
dělení Mgr. Alena Petirová, tel. 499318292 
nebo Lenka Fikarová, personální a mzdo-
vé oddělení, tel. 499318242.

Ing. Ondřej Kudrnáč, tajemník MěÚ

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ve čtvrtek 8. března 2012 se bude od 15 
hodin v  sále Hankova domu konat 9. zase-
dání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad 
Labem. Program jednání naleznete na webo-
vých stránkách města v sekci Radnice / Úřední 
deska / Starosta města.
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Chcete-li nám zanechat vzkaz nebo oznámení, 
můžete tak učinit v  pracovních dnech i  prostřed-
nictvím emailové adresy.

EMAILOVÁ ADRESA MĚSTSKÉ POLICIE DVŮR 
KRÁLOVÉ NAD LABEM**

mpdk@mudk.cz
 ** Adresa NENÍ obsluhována V NEPŘETRŽITÉM 

PROVOZU!

JEDNOU VĚTOU
V arkticky mrazivých dnech, ale hlavně nocích 

letošní zimy prováděli strážníci MPDK také preven-
tivní kontroly stavu v obydlích bezdomovců.

Ve  spolupráci PČR a  MPDK proběhla další 
z úspěšných (úspěšných = s pozitivním výsledkem) 
kontrol podávání alkoholu osobám mladším osm-
nácti let v královédvorských restauračních podni-
cích.

V  rámci programu prevence kriminality byly 
v půlce měsíce února podány žádosti o čerpání do-
tací na projekt MKDS 2012 (rozšíření kamerového 
systému) a  SENIOR 2012 (ochrana seniorů-obětí 
trestné činnosti). 

Parkovací automaty jsou již zcela ve  správě 
městské policie, která pravidelně kontroluje nejen 
automaty, ale především parkoviště.

NEPODCEŇUJTE ZIMU
„Valentinské zimy formani se bojí,“ říkala pra-

nostika v  minulém čísle novin. Neměli bychom  
podceňovat zimní obutí svých povozů a zapomí-
nat na zimní řidičské dovednosti.

Ve  „valentinské zimě“, jaká je v  letošním 
roce, je dobré řídit se určitými pravidly. Je dob-
ré vyjíždět na cesty s plnou nádrží tak, abychom 
měli zásobu paliva pro případ, že budeme čekat 
v lepším případě v koloně, nebo v horším přípa-
dě ve sněhových  závějích. Nemůžeme podcenit 

JEŠTĚ JEDNOU TELEFONNÍ ČÍSLA 
MĚSTSKÉ POLICIE

Protože ještě stále dochází k tomu, že veřejnost 
oznamuje telefonicky události na  telefonní čísla, 
která právě nejsou obsluhována (například proto, 
že všichni strážníci jsou v  terénu), protože někte-
ří oznamovatelé při tom mohou nabýt dojmu, 
že MPDK nepracuje a  nedovolají se tak pomoci 
(i  přesto, že ve  městě je minimálně jedna hlídka 
strážníků 24 hodin denně) a  také proto, že infor-
mací o telefonních číslech nikdy není dost (a často 
vznikají informační šumy zkreslující tyto informa-
ce), zveřejňujeme ta jediná správná telefonní čísla, 
ta, na která se dovoláte dvacet čtyři hodin denně, 
sedm dní v týdnu.
MOBILNÍ TELEFON MĚSTSKÉ POLICIE DVŮR KRÁ-
LOVÉ NAD LABEM:
603 237 858

PEVNÁ LINKA MĚSTSKÉ POLICIE DVŮR KRÁLOVÉ 
NAD LABEM*:
499 320 520

* Voláte-li na  pevnou linku (499  320  520) a  není 
obsazena dozorčí služba, je Váš hovor vždy auto-
maticky přesměrován do mobilního telefonu (603 
237 858). Rozdíl mezi cenou hovoru na pevnou lin-
ku a cenou hovoru do mobilní sítě HRADÍ MĚSTSKÁ 
POLICIE.

stav autobaterie, která nesmí v  takovém počasí 
zklamat. Vezeme-li s  sebou startovací kabely, 
určitě nic nepokazíme. Nádrž ostřikovačů by 
měla být neustále doplněna na  maximum roz-
tokem, který snese i  ty nejhorší mrazy. Kvalitní 
zimní obutí by mělo být samozřejmostí, kterou 
násobí i řetězy. Ve vozidle určitě uvezeme lopatu 
a trochu vhodného materiálu na podsypání kol. 
Poslouchejte ve voze autorádio, jehož zprávy vás 
mohou včas varovat před neprůjezdnými úseky. 
Vaši blízcí určitě ocení, budete-li je v  průběhu 
cesty informovat o případném zdržení. Nejlepší 
radou pro cestování v takové zimě je nikam ne-
jezdit, není-li to opravdu nutné.

BEZ KOMENTÁŘE

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

„Mokrý březen od rolníků nenáviděn“.

Rolníků je v Česku skromně a skromněji, ale je 
tu řada dalších profesí, jejichž zástupci mokré dny, 
a nejen ty březnové, nemají rádi.

Bc. Jinřich Hauke, určený strážník MPDK

Od  4.3.2012 vstupují v  platnost uprave-
né jízdní řády autobusové dopravy. Změnou 
jízdních řádů městské autobusové dopravy 
dochází k zapracování některých připomínek 
občanů, ale i řidičů autobusů k jízdním řádům 
platným od počátku roku.

První novinkou je zřízení nových auto-
busových zastávek v  ulici Štefánikova, a  to 
obousměrné ve  spodní části ulice (poslouží 
obyvatelům přilehlého sídliště) a u ZOO (směr 
Bílá Třemešná). Také dojde k  posunu zastáv-
ky „Obecní domy“ (na pravé straně ve směru 
do  města) za  most, aby mohla být obsluho-
vána také linkou kostel - vlakové nádraží. 
V  jízdních řádech dojde k  drobným časovým 
posunům, např. autobusy budou od  kostela 
vyjíždět na vlakové nádraží o dvě minuty dří-
ve, budou upraveny časy příjezdů a  odjezdů 
na  zastávce „Kostel“ tak, aby bylo zajištěno 
lepší přestupování mezi linkami, nebo posun 
ranního autobusu ze Žirče pro lepší návaznost 

na  další spoje. Na  základě požadavků oby-
vatel z  ulic Sochorova, Raisova a  přilehlých 
bude znovu obnoveno ranní spojení linkou 
č. 640378, která bude projíždět v 7:34 hod. ulicí 
Raisova.

Změn jízdních řádů bylo také využito 
ke  změnám nevyhovujících názvů některých 
zastávek. Zastávka „Zálabí sever“ bude pře-
jmenována na  „Strž“, zastávka „STS“ na  „Ne-
dbalova“, zastávka „Nerudova m.sady“ na „Ne-
rudova“, zastávka „U Křížku“ ve směru na Žireč 
na „Jaroměřská“, zastávka „U Křížku“ ve směru 
do  centra na  „Heydukova“, a  zastávka „ZOO“ 
na  „ZOO parkoviště“. Název zastávky „ZOO“ 
zůstane zachován pro obousměrnou zastávku 
na přilehlé silnici, která bude obsluhována ze-
jména příměstskou dopravou.

Věříme, že provedené změny pomohou se 
zlepšením dopravní obslužnosti města a  při-
spějí k lepší orientaci v jízdních řádech.

Jan Sedláček, ODP

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Foto: Bc. Jindřich Hauke

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Navštivte nové stránky dobrovolného svazku 
obcí Královská věnná města. Naleznete je na ad-
rese www.vennamesta.cz. Poznáte nové logo, ale 
i plánované projekty, které svazek čekají, najdete 
tu i přehledný kalendář akcí na celý rok. Návštěv-
níci veletrhů cestovního ruchu v Brně, Bratislavě 
a Praze měli možnost získat nově vytištěné pro-
pagační materiály – Kulturní kalendář akcí v roce 
2012 a barevnou, fotografi emi a informacemi na-
bitou brožuru Brány královských věnných měst 
otevřené …, která podrobně seznamuje s  tím 
„nej“, co nabízejí členská města sdružení. Chcete-
li dané materiály získat, najdete je v informačních 
centrech jednotlivých měst.
PRO RYTÍŘE NA VŠECH KOLEČKÁCH …
Velká prezentace čeká Královská věnná města 
na veletrhu Infotour a cykloturistika ve dnech 16. 
- 17. března v  královéhradeckém Kongresovém 
centru ALDIS. I  odtud si můžete nové materiály 
odnést, včetně toho nejnovějšího – Brány krá-
lovských věnných měst otevřené ... královským 
rodinám. Všechny tři brožury budou na veletrhu 
slavnostně pokřtěny. Každé město se vám před-
staví zvlášť v  samostatném stánku. Jednotné 
stánky pořízené v rámci projektu měly svoji pre-
miéru na Martinském jarmarku v Novém Bydžově 
v listopadu loňského roku. O překvapení jistě ne-
bude nouze, přijdete-li, možná se setkáte s krá-
lovnou Eliškou, Krakonošem či sestrou Bohuslava 
Martinů Marií a řadou dalších jak „mýtických“, tak 
i  historicky doložených postav. Stále početněj-
ší řady cykloturistů a  in-line bruslařů si přijdou 
na  své na  nových okruzích a  stezkách (ve  měs-
tech samých, ale i v jejich okolí) – propagační ma-
teriál pro ně vyjde ještě na jaře.

PRŮZKUM ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK DOMÁCNOSTÍ

Vážení občané, Český statistický úřad orga-
nizuje výběrové šetření o životních podmínkách 
domácností v  České republice, které navazuje 
na  předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem 
šetření je získat dlouhodobě srovnatelné údaje 
o ekonomické a sociální situaci v celkem 30 ev-
ropských zemích. Dalším cílem je získat data pro 
výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudo-
by. Vlastní šetření proběhne v době od 25. úno-
ra do 13. května 2012 prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat 
průkazem tazatele a příslušným pověřením, kte-

ré jim vydá Krajská správa ČSÚ nebo průkazem 
zaměstnance ČSÚ, které je ve  spojení s  občan-
ským průkazem opravňují k  provedení šetření. 
Všechny dotazované domácnosti byly do šetře-
ní zahrnuty na základě náhodného výběru počí-
tačem. Všichni pracovníci podílející se na zjišťo-
vání a zpracování údajů jsou vázáni mlčenlivos-
tí a všechna zjištěná data a údaje jsou anonymní 
a důsledně chráněna dle zákona č.101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.

Dagmar Hanušová
odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

DOBRÉ ZVĚSTI 
Z KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST 
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dem k  omezené kapacitě Hankova domu budou 
v  obvyklém předprodeji od  dubna prodávány 
na  odpolední slavnost vstupenky v  ceně 50,- Kč.

 Májový večer je vhodnou příležitostí pro indi-
viduální srazy jednotlivých tříd nebo ročníků. 

Žádáme bývalé žáky, pracovníky a  přátele ZŠ 
Schulzovy sady, kteří vlastní nějaký zajímavý mate-
riál týkající se školy a připomínající uplynulé roky 
její existence, o jeho laskavé zapůjčení nebo oko-
pírování pro tuto příležitost. Přivítáme fotografi e, 
diplomy, vysvědčení, učebnice, sešity, žákovské 
knížky, novinové články, žákovské práce, výtvar-
ná díla a  další vhodné materiály pro vystavení. 
Pro rozšíření „historické paměti“ školy přivítáme 
i  informace o  zajímavých osudech a  úspěších je-
jích absolventů. Své nabídky a  příspěvky volejte 
na  číslo: 499  320  901 nebo pište: skola@zsschsa-
dy.cz, případně zasílejte na  adresu: ZŠ Schulzovy 
sady, Školní 1235, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 
Za všechny příspěvky předem děkujeme.

Mgr. Josef Sedláček

V  letošním roce 2012 oslaví Základní škola 
Schulzovy sady 100 let od  svého založení v  roce 
1912. 

Na 19. května chystáme oslavu, na kterou zve-
me zejména bývalé absolventy a pedagogy. 

Prohlídka školní budovy připomene roky strá-
vené ve školních lavicích nebo za katedrou. Třídy 
a  chodby ožijí ukázkami současného vyučování, 
výstavou učebních pomůcek i  aktivitami pro ná-
vštěvníky, kteří rovněž zhlédnou řadu dobových 
materiálů, plakátů, fotografi í, prací žáků, diplomů 
a pohárů. Dveře školy budou pro návštěvníky ote-
vřeny od 10 do 17 hodin.

Slavnostní shromáždění absolventů a pedago-
gů se uskuteční odpoledne ve velkém sále Hanko-
va domu od 15.30 hodin. Řečníci v zajímavých pro-
jevech zavzpomínají na  historii školy a  představí 
i  její současný život. Vyvrcholením programu pak 
bude koncertní vystoupení slavného chlapeckého 
sboru Boni pueri (http://www.bonipueri.cz ). Pro 
účastníky oslav je připraven pamětní list. Vzhle-

V  jednom lednovém týdnu letošního roku 
se třída „Žluťásků“ z MŠ Drtinova věnovala té-
matu myslivosti.

 Cílem bylo získání kladného vztahu dětí 
k přírodě a volně žijícím zvířatům, ale také po-
vědomí o činnosti myslivců. 

Děti se nejprve učily poznávat lesní zví-
řata podle encyklopedií a  potom také podle 
stop. Prohlížely si časopis Myslivost, naučily se 
popsat některá zvířata mysliveckou mluvou, 
vytvářely koláž z  vystříhaných obrázků zvěře 
a hrály různé hry, zaměřené na myslivost a čin-
nost myslivců v přírodě. 

Koncem týdne pak třídu „Žluťásků“ navští-
vil pan myslivec na  besedu, na  kterou přišly 
i děti ze třídy „Ježečků“. Děti se dozvěděly, jak 
se správně chovat v lese, jak a kde žije zvěř i jak 
se myslivci v  zimě o  zvěř starají. Mohly si také 
zblízka prohlédnout loveckou pušku, trofeje 
nebo myslivecký klobouk. 

V pátek se potom celá třída „Žluťásků“ spo-
lečně se třídou „Ježečků“ vypravila na  výlet 
do lesa ke krmelci. Děti si v  lese mohly v praxi 
ověřit, jestli opravdu poznají stopy ve  sněhu, 
a potom do krmelce nachystaly pro zvěř dobro-
ty, které s sebou přinesly. 

Celý myslivecký týden se velice vydařil 
a podle nadšených ohlasů dětí se na podobné 
téma určitě zaměříme i příště.

P. učitelka Marcela Pavelková MŠ Drtinova

ZVĚŘ OČIMA DĚTÍ Z MŠ DRTINOVA 

Na společnou noc se svými kamarády, ale pře-
devším na svá první vysvědčení se těšili žáci tříd 1.A 
a 1.B na ZŠ v Podharti.

Nejdříve si přichystali místečka na spaní, oblékli 
pyžamka a nastalo to nejdůležitější. Všichni byli oz-
dobeni korunkou. Královskou cestou, lemovanou 
světýlky, si došli pro své první vysvědčení. Vysvěd-
čení se všem líbila a prvňáčci se již těšili na stezku 
odvahy. Ve tmě, přerušované jen plaménky svíček, 
obešli celou školu, úspěšně zdolali i její tmavá zá-
koutí a plni dojmů ulehli do připravených pelíšků. 
Mnozí spali bez svých maminek poprvé, ale všichni 
byli stateční. Druhý den se pochlubili svým vysvěd-
čením rodičům. Spokojeni byli nejen oni, ale pře-
devším malí prvňáčci. 

P. vych. M. Procházková, 
tř. uč. M. Kubicová a D. Šrámková, Anna Pichnerová 9.C

Blíží se 15. březen, což je termín, do něhož 
musí zájemci o  studium na  střední škole ode-
vzdat přihlášku. Protože letos budou muset 
uchazeči v  Královéhradeckém kraji na  všech 
středních školách, na nichž je studium ukonče-
no maturitní zkouškou, konat přijímací zkoušky, 
nabízí Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
před těmito zkouškami konzultace. Uskuteční 
se ve středu 28. března a 4. dubna vždy od 14:30 
v budově gymnázia na náměstí Odboje. 

Konzultace se týkají šestiletého i  čtyřletého 
studia. V  březnovém termínu se uskuteční pro 
zájemce o  šestileté studium konzultace z  ma-
tematiky a  v  dubnovém z  českého jazyka, pro 
žáky z 9. tříd základních škol tomu bude naopak, 
tedy 28.3. bude český jazyk a  4.4. matematika.

RNDr. Vladimír Hušek
gymnázium 

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ V PYŽAMU

GYMNÁZIUM 
NABÍZÍ KONZULTACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SCHULZOVY SADY OSLAVÍ V KVĚTNU 100 LET

Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 sta-
noví poplatek za svoz komunálního odpadu, 
ohlašovací a registrační povinnost plátce po-
platku, výši a splatnost poplatku, která je pro 
letošní rok určena ve dvou pololetních splát-
kách, a to k datu 31.03.2012 a 30.09.2012.

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 bezho-

tovostním převodem ve  prospěch účtu 
uvedeného na  složence 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 od-
padu je stanovena podle předpokládaných 
oprávněných nákladů města, vyplývajících 
z režimu nakládání s odpadem, podle počtu, 
objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob 
objednaných plátcem poplatku. 

Poplatek za komunální odpad je účtován 
na základě přílohy výše uvedené obecně zá-
vazné 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 papíru, skla a  plastů, které jsou 
rozmístěny po městě,

4) využití pytlů na separovaný sběr papíru, 
nápojových kartonů a plastů v oblastech, 
ve kterých je pytlový svoz zaveden,

5) odkládání nebezpečného, objemného 
a zahradního odpadu ve sběrném dvoře 
nebo při mobilním svozu.

Janečková Alena
odbor rozpočtu a fi nancí (RAF)

Úhrada poplatku 
za svoz komunálního odpadu

Určitě každý obyvatel Dvora Králové zazname-
nal rekonstrukci náměstí TGM s  přilehlými domy. 
Asi nejpodstatnější změnou krom dopravního 
značení na náměstí je bezesporu přesídlení místní 
základní umělecké školy do domu č. 83. 

Nejprve si uvědomme, že Základní umělecká 
škola ve  Dvoře Králové nikdy neměla vlastní bu-
dovu. Po druhé světové válce byla škola zavedena 
ve  vymezených prostorách školy ZŠ Schulzovy 
Sady – úsek Legionářská (R.A. Dvorského). Roku 
2007 bylo rozhodnuto o  přesídlení školy právě 
do domu č. 83. Rok na to se rozjel projekt umělec-
ké školy a mezi léty 2009 a 2011 se konala rozsáhlá 
rekonstrukce. Vše bylo fi nancováno z  grantu Ev-
ropské unie. Až dnes se tedy ZUŠ může pyšnit svou 
budovou - a právem.

Škola má čtyři podlaží, přičemž každé patro 
doprovází jedna barva. Přízemí a  první patro je 
soustředěno na  hudební obor, ve  druhém je pak 
administrativní část, výtvarný a taneční obor, třetí 
patro tvoří koncertní sál, kde nacvičuje literárně-
dramatický obor. Konečně také můžeme vidět, že 
taneční a koncertní sál není sloučen, jak tomu bylo 
na staré budově, ale každý je zvlášť. Přibyla i školní 
zahrada nebo výtah. Při vchodu do hlavní části lec-
koho určitě zarazí, že se zde nosí návleky. Co se hu-
debních škol týče, tato věc je opravdu výjimečná. 
Speciální podlaha se totiž musí mýt pouze vodou. 
Ale už jsou promýšleny jiné možnosti a já věřím, že 
se návleků brzy zbavíme.

Škola je na pohled opravdu velmi promyšlená 
a zajímavá, proto až sem někdy zavítáte, velmi do-
poručuji věnovat čas prohlídce jejích prostor.

Michal Hroch

ZMĚNA SÍDLA ZUŠ

Seznam vyměřených poplatků 
za komununální odpad

Sdělujeme Vám, že ve  dnech 01.03. až 
01.04. 2012 je v pokladně města Dvůr Krá-
lové nad Labem v níže uvedených pracov-
ních hodinách zpřístupněn k  nahlédnutí 
hromadný předpisný seznam o  vyměření 
poplatku za komunální odpad za rok 2010, 
2011 poplatníkům, kteří nezaplatili výše 
uvedený poplatek ve  správné výši nebo 
ve lhůtě splatnosti. 

Janečková Alena, referent odboru RAF

Seznam je zpřístupněn v  těchto hodi-

nách:

Pondělí, středa 7.30 – 16.30 
Úterý, čtvrtek  7.30 – 14.45
Pátek  7.30 – 13.15



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

TEXTOVÁ INZERCE
•  KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

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

TEXTOVÁ INZERCE

PRONÁJEM V AREÁLU PRONÁJEM V AREÁLU 
NA SLOVANECHNA SLOVANECH

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

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

STŘECHA SOS

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

Telefon: 603217922

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

VÝPRODEJ zátěžového PVC (LINA) 

značek Gerfl or a Novilon. Slevy až 40% 

z maloobchodních cen. Pokládka od 40 kč/m2.

martinlar@email.cz
mobil: 737389862

Čalounictví Geltner DKnL
Opravy čalouněného nábytku, 
sedáků aut a autoplachet.
Tel: 731803484, email: Geltner@dvur.cz

TENTO PROSTOR MŮŽETE 

VYUŽÍT PRO SVOU INZERCI

MODUL 6
700 KČ VČ. DPH

KOVÁŘOVO ZAHRADNICTVÍ 
PODHARŤ

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

květinová vazba pro všechny příležitosti a další.

 www.kovarovozahradnictvi.cz

TEL. 605 214 464, pí. KALINOVÁ
Pravidla pro inzerci naleznete na www.mudk.cz 

v sekci Radnice / Noviny radnice

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

pro obchodní a podnikatelské účely ve výběrovém řízení obálkovou metodou:

Město Dvůr Králové nad Labem prodává dům čp. 1159 v ul. 
Heydukově se stavební parcelou č. 1369. Jedná se o  bytový 
dům, postavený v  r. 1910, částečně podsklepený ( z  55% vý-
měry půdorysu domu), 2 obytná podlaží a podkroví. Výměra 1. 
a 2. nadzemího podlaží je po 182 m², podkroví 62 m².

V domě  jsou v současné době 4 byty velikosti 1+1, 2 byty 
tvoří 1 místnost, jeden byt je velikosti 4+1. Za dobu existen-
ce stavby byla prováděna jen běžná údržba, míra opotřebení 

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

Ing. Josef Vlach, odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

byla znalcem určena na 83%. S domem se prodává stavební 
parcela č. 1369 o výměře 367 m². Kupní cena byla na základě 
znaleckého ocenění stanovena na  1.168.670,- Kč, podmínky 
prodeje jsou zveřejněny na úřední desce a webových strán-
kách města pod číslem zveřejnění 32/2012, lhůta pro předklá-
dání nabídek na odkoupení této nemovitosti končí 22.03.2011 
ve 14 hodin.

Ing. Josef Vlach, odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)

MĚSTO PRODÁVÁ VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

MĚSTO PRONAJME NEBYTOVÉ PROSTORY

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU K PRODEJI TYTO BYTOVÉ JEDNOTKY:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nebytový prostor v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, 59 m2 za minimální nájemné  800 Kč/m2/rok

nebytový prostor v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, 101 m2 za minimální nájemné  800 Kč/m2/rok

nebytový prostor v čp. 299/1, námětí Václava Hanky III, 510 m2 za minimální nájemné  20 000,- Kč/měsíc

Město prodává dům čp. 1159 v ul. Heydukova
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Vladimír But
Lipnice 69
544 01 Dvůr Králové n. L.
e-mail: v.but@centrum.cz

telefon: 604 119 197

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

774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

TRIGA REALITY realitní kancelář

nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,62 m2,centrum - pěší zóna,k rekonstrukci  585.000,-Kč 
byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,ihned volný 550.000,-Kč 
byt 1+1 OV Dvůr Král.,27 m2,zvýš.příz.,po rekonstrukci,sprch.kout  670.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,68 m2,centrum,2p.,velký,nutná vnitřní rek.  850.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,42 m2,zděný,vč.vybavení,po rek.  8.000,-Kč/měs.vč.ink. 
byt 2+1 OV Dvůr král.,75 m2,velký,zděný,okraj obce,s garáží,1.p.  850.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,63,5 m2,zděný,novostavba,pod ZOO,2.p.  1,190.000,-Kč 
byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,nadstandard,kompl.rek.,nutné vidět  1,390.000,-Kč 
byt 3+kk OV Dvůr Král.,68 m2,kompl.rek.,4.p., zděný, u koupaliště  1,450.000,-Kč 
byt 3+1 v RD Dvůr Král.,cca 90 m2,celé 1.p.,centrum,pův.stav 6.000,-Kč/měs.+ink. 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,68 m2,pod nem.,2p.,nová okna, dobrý st.  1,550.000,-Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,72 m2,výtah,zděný, centrum,velká lodžie  1,289.000,-Kč 
byt 3+1 OV Kocbeře,75 m2,zděný,nová okna, balkon,u lesa, klid  730.000,-Kč 
byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,balkon+lodžie,zděné j.,nová okna  1,130.000,-Kč
byt 3+1 OV Dvůr Král.,60 m2,posl.p.,nové okna, balkon+lodžie  1,095.000,-Kč 
byt 3+1 OV Úpice,64 m2,zděný,balkon,centrum,sklep,dobrý stav  680.000,-Kč
byt 3+1 OV Dvůr Král.,58 m2,nutná rek.,vč.zahrady,přízemí,volný  480.000,-Kč 
2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení,  263.000,-Kč 
novostavba Horní Brusnice,5+1,3060 m2,kol.2008,supr místo  obálková metoda
rod.dům Kocléřov,2+1,1783 m2,krásné místo, lze výrazná sleva  1,199.000,-Kč 
rod.dům Dvůr Král.,5+1,382 m2,Podharť,řadový,nutné úpravy  1,899.000,-Kč 
rod.dům Slotov, 3+1,2543 m2,trasa DK-JA,po kompl.vnitřní rek.  1,710.000,-Kč
rod.dům Habřina,kol. 2005,6+1,1457m2,garáž,lux.,doporučujeme  3,790.000,-Kč 
rod.dům Ch.Hradiště,2+1,1400 m2,zděný,garáž,lze půd.vestavba  1,190.000,-Kč
rod.dům Komárov,4+1,1459 m2,dobrý stav,nová pergola, olný  1,150.000,-Kč
rod.dům Dvůr Král.,2x2+1,333 m2,výb.stav,pod nem.,krb,lodžie  2,300.000,-Kč 
rod.dům Doubravice-Velehrádek,4+1, 2+1,1113 m2,výb. stav,garáž  1,890.000,-Kč 
rod.dům Zdobín, 3+1,1380 m2,k vnitří rek.,garáž,posezení,ov.str.  1,680.000,-Kč 
býv.usedlost Ch.Hradiště,cca 950 m2,lukr.poloha,k podnik.či na RD  799.000,-Kč 
zem.usedlost V.Vřešťov,4+1,2104 m2,stodola-nová stř.,chlévy  1,490.000,-Kč 
st.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,st.pov.na studnu,projekt,pod lesem  590,-Kč/m2

st.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,supr místo,výhled,ÚP města,inf. RK  350,-Kč/m2 
st.pozemek Horní Debrné,1627 m2,slunné m.,el.,voda ano,výhled  315,-Kč/m2

st.pozemek Klášterská Lhota,1094 m2, ÚP ano,přípojka elektřiny  270.000,-Kč 
st.pozemek V.Vřešťov, 252 m2,v rekr.oblasti,stavba CT, zákl.deska  199.000,-Kč 
pozemek Rudník-Javorník,348 m2,u KRNAPu,dobrý přístup,na srub  180.000,-Kč 
pozemek Heřmanice-Slotov,2561 m2,louka,trasa DK-JA,i u Kuksu  85.000,-Kč 
zahrada Dvůr Králové,402 m2,výhled na město,hory,el.ano,u lesa  170.000,-Kč 
chata Úpice,2+1,zahr.955 m2, zděná,výb.stav,krásný výhled,volná  640.000,-Kč 
poloroub.chalupa Huntířov,2+1,740 m2,v rekonstrukci,kousek DK  850.000,-Kč 
garáž Dvůr Králové,5.květen,23 m2,výb.stav,el.ano,nová krytina  89.000,-Kč 

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

Noviny vycházejí 1x měsíčně 
v nákladu 7550 kusů  a jsou distribuovány do každé domácnosti 

ve Dvoře, Lipnici, Sylvárově, Verdeku, Zboží, Žirči 
a Žirecké Podstráni ZDARMA.

Tel: 499 318 258, email: noviny@mudk.cz
Pravidla pro inzerci naleznete na www.mudk.cz 

v sekci Radnice / Noviny radnice
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 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 

připraveny pěkné ceny. Jak je získat? 
Odpovědi na  otázku s  vyplněnou kolonkou 
jméno, příjmení, ulice vystřihněte a  vhoďte 
do  osudí v  městském informačním centru 
na náměstí T. G. Masaryka. Těšte se na pěkné 
ceny. Losování soutěže proběhne 

21.03.2012.

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

Výherci z minulého čísla NKR:

1. místo - Jitka Šmídová, E. Krásnohorské 2258

2. místo - Barbora Jedličková, Blahoslavova 1196

3. místo - Iva Műhlsteinová, Tyršova 1153

Výhru je možné si vyzvednout
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA

V  lednu 2012 se 
v  našem městě na-
rodilo 12 občánků - 
8 chlapců a 4 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTÍ

V  měsíci prosinci zemřelo ve  Dvoře Králové 
nad Labem 15 lidí, z toho bylo 9 dvorských obča-
nů, 4 muži a 5 žen. Simona Vykouřilová, matrika

JUBILEA A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v  lednu 20 občanů 
s  gratulací a  kytičkou. Ve  stejném období oslavily 
3 manželské páry stříbrnou svatbu. Manželé Gerda 
a Karel Jarošovi oslavili diamantovou svatbu. 

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

Dne 16. 2. 2012 oslavila nejstarší obyvatelka měs-
ta Dvůr Králové nad Labem paní Růžena Mrkvičková 
106. narozeniny. Již tradičně jí přišli popřát i zástup-
ci města v čele se starostkou Mgr. Editou Vaňkovou. 

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

SŇATKY
V měsíci lednu uzavřeli ve Dvoře Králové nad 

Labem sňatek tito snoubenci:
Libor Meduna a Lenka Neumannová  21.01.2012

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců. Simona Vykouřilová, matrika

PODĚKOVÁNÍ

Domov sv. Josefa děkuje cukrárně Vilma 
Dvůr Králové za sponzorský dar ve formě zákus-
ků na  Masopustní odpoledne, které uspořádala 
Základní umělecké škola z Jaroměře v sobotu 18. 
února. Klientům, nemocným roztroušenou skle-
rózou, moc chutnalo.

Děkujeme!!

VZPOMÍNKA

Dne 10. března 2012 vzpomeneme 6. výročí 
úmrtí pana Rudolfa Holiče, který zemřel ve věku 
104 let a byl nejstarší občan ve Dvoře Králové nad 
Labem.

Rodina Holičova

Informační centrum města 
od března v novém a online

Městské informační centrum bude po 
téměř12 letech přestěhováno do větších pro-
stor, a to hned vedle do sídla bývalé Sazky. Tu-
ristům i místním nabídne větší pohodlí a do-
jde k rozšíření služeb o veřejný internet. Tato 
služba dosud v nabídce informačního centra 
chyběla a spousta návštěvníků ji postrádala. 
Městské informační centrum začne fungovat 
na novém místě již průběhu března. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Jana Lebedinská a Jana Mikysková

Městské informační centrum

NEUHRAZENÁ HROBOVÁ MÍSTA
Seznam neuhrazených hrobových míst je 

od  01.03.2012 umístěn na  informační ploše 
na hřbitově Dvůr Králové nad Labem a na webo-
vých stránkách města. Formuláře žádosti o pro-
dloužení či zrušení nájemní smlouvy naleznete 
v sekci Radnice / Dokumenty, formuláře / Odbor 
všeobecné vnitřní správy (VVS) nebo na podatel-
ně MěÚ. 

V  případě jakéhokoli dotazu kontaktujte 
499 318 221, jarolimkova.lenka@mudk.cz.

Lenka Jarolímková 
odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

Z adaný obrázek z předchozího 
čísla NKR ukazoval 

nejspodnější část Riegrovy ulice. 
Z došlých odpovědí byla pouze 
jedna nesprávná. Měli jste určit, 
že se poblíž domku košíkáře Urbana a obchodu 
s lahůdkami nachází tzv. „malý kostelíček“ - kostel 
Povýšení sv. Kříže. 

Zajímavý dopis napsala paní Jaroslava Rejlo-
vá a pan Alois Kadavý. Děkujeme vám za ně. Pro 
připomenutí dodáváme, že vaše dopisy budou 
uveřejněny na webových stránkách města www.

dvurkralove.cz v sekci Radnice / Noviny radni-

ce. O aktuálních dopisech se také můžete dočíst 
v Královédvorských listech redaktora Puše v člán-
ku pana Janouška.  

Máte-li co připsat k  novému snímku nebo 
k snímkům uveřejněným ve starších číslech Novin 
královédvorské radnice, rozepište se. I když zrov-
na nebudete mít chuť soutěžit, své vzpomínky 
stačí napsat na lístek a odevzdat v městském in-
formačním centru. I pár vět nás velmi potěší. Vaše 
vzpomínky jsou cenným a jedinečným pohledem 
do  minulosti našeho města a  okolí. Děkujeme.

Redakce a Pavel Janoušek 

P an Bohumil Hroch byl známý obchodník 
a nejvíce známý sklenář města. Na snímku 

měl tehdy živnost na někdejším „Ostrém rohu“. 
Dovedete určit, co je tu za obchod v současnosti? 
Není to těžké, jen se pozorně dívat. 

Text na požádání dodal Pavel Janoušek

Na  adresu sta-
rostky města byl 
ke  konci ledna do-
ručen dopis paní 
Dagmar Havlové, 
ve  kterém vyjadřuje poděkování všem 
občanům města za projevenou soustrast 
v souvislosti s úmrtím bývalého preziden-
ta pana Václava Havla. Soustrast vyjádři-
lo vedení města spolu s občany prostřed-
nictvím kondolenčních listů, které byly 
k dispozici ve vestibulu městského úřadu 
ve dnech 19.-22. prosince 2012. 

Znění dopisu:

Vážená paní starostko, 
dovolte mi, abych Vám a  Vaším pro-

střednictvím všem občanům Vašeho měs-
ta ze srdce poděkovala za upřímné projevy 
soustrasti. Spontánní účast věřejnosti mě 
přesvědčila o tom, že myšlenkový svět, ob-
čanské postoje i  politická rozhodnutí Vác-
lava Havla zůstávají hodnotou pevně spo-
jenou s našimi novodobými dějinami. Hod-
notou, kterou – jak věřím – nelze zapome-
nout, kterou nelze obejít a  která dokáže 
v  důležitých okamžicích silně zaznít. Bu-
de-li to skutečně tak, považovala bych to 
za  nejlepší ocenění jeho díla a  jsem dojta 
tím, jak se občané Vašeho města k  němu 
přihlásili.

Vaše Dagmar Havlová

PODĚKOVÁNÍ DAGMAR 

HAVLOVÉ OBČANŮM MĚSTA
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Svaz postižených civilizačními choro-
bami v  ČR, o.s., Dvůr Králové nad Labem 
oznamuje, že pořádá rekondiční pobyt.
Termín RP je od 5. 5. do 12. 5. 2012 a zase 
v penzionu SOLA-FIDE v Janských Lázních.
Cena pro členy je 3000,00 Kč. Pro ostatní 
zájemce 3500,00 Kč. Přihlašovat se můžete 
u  pí.  Jahnátkové a  peníze vybírá p.  Ham-
plová v termínech 27. 3. a 24. 4. vždy mezi 
9.00 -11.00 hodinou v Dostaveníčku.

Za SPCCH
J. Šmelhasová, výbor SPCCH

 II. kategorie

1) Jan Grega (ZŠ Kocbeře, 5. třída)
2) Tereza Šulcová (ZŠ Kocbeře, 3. třída)
3) Tomáš Jirousek (ZŠ Kocbeře, 3. třída)
III. Kategorie

1) Vít Krátký, Sabina Wávrová, Petra Janečková, 
Lada Krausová, Nikola Hiebschová, Andrea 
Haková ( ZŠ Schulzovy sady, 7. E)

2) Klára Chaloupková (ZŠ Schulzovy sady, 9. B)
3) Alexandr Mühl, Vašek Darvaš, Michal Fejk, 

Tomáš Dušek, Daniel Novotný, Richard Ho-
ráček (ZŠ Nemojov, 1. stupeň), Kateřina Don-
tová (ZŠ Schulzovy sady, 6. A), Josef Kočnar 
(ZŠ Schulzovy sady, 6. B), Adéla Vojtěchová 
(ZŠ Schulzovy sady, 6. A)

IV. Kategorie

 DM SŠIS: Aneta Bradáčová, Adriana Berano-
vá, Věra Brzáková, Kristýna Mládková

Děkujeme fi rmě CARLA, spol. s r.o., a městu Dvůr 
Králové nad Labem za ceny pro výherce soutěže.

Alexandra Jiřičková, ředitelka městského muzea

REKONDIČNÍ POBYT SPCCH

JAN DRNEK
ŽÁBY V MLÍKU
PRAHA, NAŠE VOJSKO, 2011 

Žáby v mlíku: Vojensko-historická mysti-
fi kace na téma Mnichov 1938. Od téhož au-
tora také vyšla kni-
ha Žába a  škorpi-
on: Fantazie o jiné II. 
světové válce.

M y s t i f i k a c e 
Jana Drnka se vrací 
do  září a  října roku 
1938, do  doby, kte-
rá osudově rozho-
dovala o  dnešku. 
V  období Mnichov-
ské dohody před-
stavovaly pojmy 
národ a  republika 
klíčové hodnoty a  rozhodování tehdejších 
politiků přispělo k  devalvaci těchto nadřa-
zených ideí v  podvědomí národa, který se 
odvrátil od věcí vznešených k vlastnímu bři-
chu. A přitom stačilo jen velmi málo aby…, 
kdyby… 

ALENA JEŽKOVÁ
DRAČÍ POLÉVKA
PRAHA, ALBATROS, 2011

Alena Ježková (*1966) pracovala jako 
nezávislá publicistka, posléze působila 
šest let v pozici reportérky, editorky a zá-
stupkyně šéfre-
daktora týdení-
ku Refl ex. Posled-
ní dobou se vě-
nuje především 
psaní knih zamě-
řených na  popu-
larizaci historie 
pro děti i dospělé 
– 77 pražských le-
gend, 55 českých 
legend z  hradů, 
zámků a  měst, 33 
moravských le-
gend, ...

Long má dva životy. Zatímco doma 
mluví vietnamsky a  jí hůlkami, ve  škole 
mluví česky, jí příborem a jmenuje se Láďa. 
Bydlí na  pražském sídlišti. Neviditelným 
členem domácnosti je mistr Kung, dáv-
ný čínský fi lozof. Tátu Long zná jen z Dračí 
legendy, kterou mu máma odmalička vy-
práví. V den Longových dvanáctých naro-
zenin se ale strhne smršť událostí. Z Hano-
je přijede cizinec, který o sobě tvrdí, že je 
Longův táta. Věci se zapletou a  Longovo 
napínavé dobrodružství začíná.

Od 1. do 20. 2. probíhalo v Městské knihovně 
Slavoj slavnostní „Pasování žáčků prvních tříd 
na  čtenáře.“ Zúčastnily se jej děti ze všech dvor-
ských základních škol a také ze ZŠ Nemojov a Mos-
tek. Městská knihovna tímto moc děkuje všem sta-
tečným školákům za pomoc při vyřešení záhady, 
kam mizí písmena z knih v dětském oddělení. Ta-
jemství děti přišly na kloub, pachatel byl dopaden 
a zneškodněn. Chybějící hlásky a slova v dětských 
knížkách měl na svědomí vypasený skřet Písmen-
kožrout. Se slovy „spolknu A, spolknu B, v knížkách 
pak nic nezbyde… ,“ likvidoval obsah jedné knihy 
za  druhou. Děti ovšem vyluštily jeho tajemnou 
hádanku a přemohly jej doplněním textu, na kte-
rém si předtím pochutnal. Svými čtenářským 
schopnostmi mu ukázaly, že čtou už na jedničku, 
a  Písmenkožrout ostrouhal mrkvičku. Za  odmě-
nu všem odvážlivcům věnoval král Abecedník I. 
čtenářský průkaz s platností na 365 dní, pamětní 
list čtenáře a knížku od  Miloše Kratochvíla. Po-

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ V  MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SLAVOJ

slední slova přemoženého Písmenkožrouta byla: 
„Jen počkejte, můj pán, strašlivý Nečterád s vámi 
zatočí…“ Apelujeme proto na  všechny, kdo čtou 
tento článek. Nedejte Nečterádovi žádnou šanci a 
čtěte, čtěte a čtěte. Rádi Vám s výběrem knih u nás 
v knihovně poradíme.

Mgr. Petra Vondroušová, ředitelka Měk Slavoj 

V  letošním roce si připomínáme 350. výročí 
narození Františka Antonína Šporka (9.3. 1662 – 
30.3. 1738), který se nesmazatelným způsobem 
zapsal do dějin našeho regionu. Vlastnil panství 
Choustníkovo Hradiště, které se nacházelo na ji-
hovýchodním okraji podhůří Krkonoš na  hor-
ním toku Labe. Hrabě svým osvíceným myšle-
ním a schopností proměnit ideje ve skutky vtis-
kl tomuto území nezaměnitelnou podobu. Ne-
chal vybudovat proslulé lázně v Kuksu a barok-
ní komplex Braunova Betléma. Městské muzeum 
ve spolupráci s Keramickým studiem Jarmily Tyr-
nerové z Kohoutova a Hospitalem Kuks k tomu-
to výročí připravilo výstavu s  názvem Mezníky 
v krajině na panství F. A. Šporka.

Je symbolické, že se výstava koná v  měst-
ském muzeu, které sídlí v  tzv. Kohoutově, dříve 
Bergerově, dvoře. Právě tento objekt byl posta-
ven pro potřeby Šporkova nadačního velkostat-
ku v  Choustníkově Hradišti. Dominantou kom-
plexu je brána s reliéfem sv. Floriána a dobovým 
vyobrazením dvora s  letopočtem 1738. Reliéf 
přivezl z Kuksu správce velkostatku a první ma-
jitel dvora F. A. Berger.

Výstava je velice netradiční, protože je kom-
binací historie a současnosti. Historická část vý-
stavy se snaží představit F. A. Šporka ve  všech 
sférách jeho činnosti. K  vidění budou dobové 
předměty z  hospitalu v  Kuksu a  sbírek muzea, 
např. trpaslík z Braunovy dílny, knihy ze Šporko-

VÝSTAVA K  VÝROČÍ NAROZENÍ HRABĚTE F. A. ŠPORKA

vy knihovny, podobizny hraběte, reprodukce ry-
tiny hospitalu, historické fotografi e Kuksu atd.

Druhá část výstavy je novodobá a  vznikla 
v rámci projektu „Mezníky v krajině“ Keramické-
ho studia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově. Cílem 
projektu bylo hledání odpovědi na  otázky: Jak 
navázat v současnosti na staletou péči o českou 
kulturní krajinu? Jak navrhnout artefakty, které 
s pokorou krajinu doplní, označí hranice, důleži-
tá místa a události? Obecněji si všímá všech roz-
mezí a vymezení. Navrhované mezníky by měly 
nejen vzhledově navázat na  historické milníky, 
boží muka a křížky již v krajině stojící, ale zároveň 
by se měly přihlásit k době svého vzniku – k sou-
časnosti. Měly by být navrženy tak, aby mohly 
být lidmi, kteří krajinu obývají, přijaty a začleně-
ny do jejich života. 

Účastnící projektu si uvědomili, že hra-
bě Špork se svými umělci respektovali krajinu 
panství a  umělecky ji dotvářeli v  duchu pro-
myšlené barokní kompozice. Součástí umělec-
ké tvorby byla příroda sama se svým reliéfem, 
vodními toky, lesními porosty a  jednotlivý-
mi rostlinnými prvky. Díky projektu se tak sta-
li novodobými „Šporky“ a vytvořili milníky, boží 
muka a křížky současnosti. Právě tyto objekty 
a  fotografi e, které artefakty ukazují zakompo-
nované do krajiny, uvidíte na naší výstavě. Těší-
me se na Vaši návštěvu.

Alexandra Jiřičková, ředitelka městského muzea

Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad La-
bem ve spolupráci se Základní uměleckou školou 
ve Dvoře Králové nad Labem, Keramickým studi-
em Jarmily Tyrnerové v Kohoutově a Gymnáziem 
ve Dvoře Králové nad Labem vyhlásilo v loňském 
roce k  350. výročí narození Františka Antonína 
Šporka výtvarnou soutěž „Kraj F.A. Šporka“. Úko-
lem pro soutěžící bylo libovolnou výtvarnou tech-
nikou a z jakéhokoliv materiálu vytvořit výtvarné 
dílo, které souvisí s tématem soutěže.

Práce zaslané do soutěže byly vystavené ve vý-
stavní síni ve Staré radnici na náměstí T.G. Masa-
ryka od  6.2. do  12.2. 2012, kde sami návštěvníci 
hlasovali o vítězi.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
I. kategorie

1) Josef Mokrý (Hankův dům, 6 let)
2) Natálie Slezáková (Hankův dům, 6 let)
3) Barbora Síbrová (Hankův dům, 6 let), Jolana 

Jarošová (Hankův dům, 4,5 let),
Magdaléna Hojná (Hankův dům, 4 roky)

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE KRAJ F.A. ŠPORKA
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GRAFFITI V JEDNIČCE (9. - 13. 1. 2012) 
Jednička vyhlásila novou výtvarnou soutěž 
na  téma Graffi  ti. Přijato bylo 41 prací od  47 žáků 
z různých ZŠ. V lednu shlédlo výstavu 160 návštěv-
níků, kteří hlasováním rozhodli o vítězích. Hlasová-
ní proběhlo i na Facebooku partnera této akce Ska-
teshopu ACID–HOUSE, který pro vítěze hlasování 
i pro hlasující připravil pěkné dárky. 
 I. Hanušová
ZIMA ZA OKNEM (13. 1. 2012) 
Jak sám název napovídá, byla náplní této akce vý-
roba zimních dekorací do oken. Účastnící z řad dětí 
i rodičů se činili, a tak si domů odnášeli veselé sně-
huláky, tučňáky nebo eskymáky. Přejeme všem, 
aby v oknech udělaly velkou parádu a svým tvůr-
cům přinesly radost z vlastnoruční práce.   
 S. Černotová
ŘEMESLA V JEDNIČCE (14. 1. 2012) 
Jednička připravila novou akci ve stylu workshopů 
s cílem přiblížit tradiční i novodobá řemesla. Děti 
i dospělí měli možnost vidět a vyzkoušet si plete-
ní košíků, drátkování, smaltování či výrobu náuš-
nic. U řezbáře si zájemci vyřezávali z lipového dře-
va lžíci, v dalších dílnách se šily panenky a vytvářel 
patchwork. Mnozí si vyzkoušeli vytočit na  hrnčíř-
ském kruhu svůj první hrníček. Součástí akce byla 
i ukázka techniky paličkované krajky a výstavka děl 
šikovných paličkářek z kroužku Jedničky. Tři nabité 
hodiny přinesly všem účastníkům nevšední zážit-
ky z činností, do kterých se měli možnost aktivně 
zapojit a domů si tak odnést i velice zdařilé výtvo-
ry. Akce byla pořádána za fi nanční podpory Výcho-
dočeské plynárenské, s.r.o., Hradec Králové, a  tak 
bylo možné akci uskutečnit za minimální vstupné. 
Velice děkuje této společnosti za poskytnutou do-
taci. Věříme, že na spokojenost návštěvníků s prů-
během i náplní řemeslných dílen se můžeme těšit 
zase za rok. Děkujeme všem za účast i podporu.   
 S. Černotová
POHÁDKOVÁ ZIMNÍ NOC (27. – 28. 1. 2012) 
Paní zima si tentokrát dala záležet, a tak osmnáct 
dětí, které přišly opět strávit dobrodružnou noc 
v Jedničce, soutěžilo na mrazivé, sněhem pokryté 
zahradě. Nabitý program tvořily nejenom soutěže 
o ceny, ale také tvoření z keramické hlíny a výroba 
sněhuláků z  papíru. Na  jarní prázdniny chystáme 
akci s přespáním, a tak se děti mohou těšit na se-
tkání se skřítky a vílami.  S. Černotová

KLÁNÍ MALÝCH ŠKOLÁKŮ (1. 2. 2012) 
Den po  předání pololetního vysvědčení vyrazi-
li školáci královédvorských ZŠ do  kina Svět, aby 
změřili síly se svými vrstevníky. První ročník přine-
sl soutěžní okruhy z oblasti jazykovědy, společen-
ských věd, logiky i  praktických dovedností. Sou-
těžní týmy byly sestaveny ze žáků 3.-5. tříd I. stup-
ně a každý mohl ukázat, v čem je dobrý. Někomu 
se dařilo lépe v angličtině a češtině, jiný si poradil 
se skákáním přes švihadlo nebo skládáním hlavo-
lamu. Největší ohlas měla zřejmě disciplína v pojí-
dání buchet na čas. Co zbylo, si při odchodu roze-
braly fandící týmy, které své spolužáky přišly pod-
pořit. Všechny týmy si odnesly za své snažení pěk-
né dárky. Vítězové, kterými se stala Dračí pětka ze 
ZŠ 5. května, získali na rok také putovní pohár. Rádi 
bychom poděkovali vedení města, které přišlo Klá-
ní malých školáků slavnostně zahájit, partnerům 
Real Time Hradec Králové, Gasto Fiedor a Pro-Foto 
DK, kteří nás při této akci podpořili. Děkujeme také 
soutěžícím, jejich pedagogům i  fandícím týmům 
za skvělý přístup.  I. Hanušová

V  lednu proběhly v Jedničce také některé vý-
ukové programy a  soutěže: 26., 27. a  31. 1. 2012 
Výroba karnevalových masek s  Danou, 24.1.2012 
Hrátky se zvířátky s Ivetou nebo 23.1.2012 Bohemia 
I. s Vláďou.

Sociální služba azylový dům poskytovaná 
v Domě Žofi e je určena občanům starším 18 let s tr-
valým bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem, kteří 
se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení. Azylový dům slouží těmto lidem 
k překlenutí velmi vážné životní situace, v průbě-
hu které ztratili z různých příčin bydlení, ale přesto 
mají zájem svou kritickou situaci řešit nebo hledat 
společné řešení této situace. 

Dům Žofi e oslaví 1. 4. 2012 první rok své exis-
tence. Během tohoto roku uživatelé sociální služby 
využívali pomoc poskytovatele nejen k  hledání 
bydlení, hledání zaměstnání, ale i  k  celkovému 
řešení své nepříznivé sociální situace. Vzhledem 
k tomu, že byla kapacita zařízení po většinu roku 
naplněna, ukázala se služba v  našem městě jako 
potřebná. Azylový dům tak vznikl jako důležitá 
podpora a pomoc občanům města.

Do konce roku 2011 využilo službu 12 občanů 
města. Část uživatelů svou situaci pomocí této 
služby již vyřešila a  na  základě toho s  nimi byla 
ukončena smlouva. Jedním z  nich byl uživatel, 
kterému byl přidělen tzv. sociální byt, další dva 
uživatelé si našli bydlení v novém nájemním bytě 
ve  Dvoře Králové nad Labem a  jeden uživatel se 
ve  spolupráci se sociálním pracovníkem rozhodl 
pro léčení ze závislosti na  alkoholu. Tři uživatelé 
mají v  současné době zažádáno o  přidělení bytu 
v domě s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové 
nad Labem, z  nich dva jsou pohybově handica-
pováni. Další z uživatelů, se kterým je nyní situace 
aktuálně řešena, má již od  konce minulého roku 
uzavřenou nájemní smlouvu. Díky pomoci státní-
ho příspěvku na rekonstrukci na bezbariérový byt 
probíhá v  nově pronajatém bytě rekonstrukce. 
S ostatními uživateli sociální pracovník intenzivně 
pracuje na řešení jejich nepříznivé sociální situace 
i v tomto roce. Prozatím nebyla se žádným uživa-
telem ukončena smlouva pro porušení podmínek 
smlouvy. 

Sociální pracovník Domu Žofi e úzce spolupra-
cuje se zaměstnanci městského úřadu, konkrétně 
s pracovníky odboru školství, kultury a sociálních 
věcí, a se zaměstnanci úřadu práce, resp. odděle-

CO SE DĚLO V DOMĚ DĚTÍ 
A MLÁDEŽE JEDNIČKA V LEDNU 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÝ DŮM POMÁHÁ OSOBÁM BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

ní dávek hmotné nouze. Spolupráce je na  velmi 
dobré a profesionální úrovni a pro sociální službu 
je nepostradatelná. Uživatelé tak mají možnost se 
obrátit o  pomoc i  na  tyto zaměstnance (kurátor-
ku pro dospělé, terénního sociálního pracovníka 
apod.), kteří jim rovněž mohou pomoci řešit jejich 
nepříznivou sociální situaci.

PhDr. Petr Prokop, vedoucí Domu Žofi e

Sociální služba azylový dům je součástí in-
dividuálního projektu Služby sociální prevence 
v  Královéhradeckém kraji (www.socialniprojek-
ty.cz). Projekt je fi nancován z  ESF prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a  za-
městnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt trvá 
od 1. 10. 2011 do 31. 7. 2012. Pečovatelská služba 
města Dvůr Králové nad Labem uspěla ve  ve-
řejné zakázce „Poskytování sociálních služeb: 
Azylové domy - osoby bez přístřeší, region Krá-
lovédvorsko“ a  získala tak na provoz a  zajištění 
této sociální služby celkem 690 600,00 Kč. 

Zřizovatelem sociální služby azylový dům je 
město Dvůr Králové nad Labem, poskytovate-
lem pak Pečovatelská služba města Dvůr Králové 
nad Labem. Služba je poskytována v Domě Žofi e 
v Bezručově ulici č.p. 1006 a je určena dospělým 
občanům nad 18 let, kteří jsou bez přístřeší, s tr-
valým bydlištěm ve  Dvoře Králové nad Labem. 
Dům Žofi e může nabídnout až 9 lůžek. V  loň-
ském roce využilo jeho služeb 12 uživatelů. Bližší 
informace o  službě zájemcům podá PhDr.  Petr 
Prokop na  tel. 734  684  104 nebo emailu pro-
kop@psdvurkralove.cz.

Bc. Marcela Hauke, ředitelka 

Rok 2011 byl pro náš klub trochu význačnější, 
protože uplynulo 50 let od doby jeho založení. 
Dovolte mi uvést trochu historie: V roce 1961 byly 
předány důchodcům do užívání dvě místnosti 
v Havlíčkově ulici. A v témže roce byla zvolena 
čtyřčlenná samospráva. O dva roky později byla 
zavedena Pamětní kniha.

Ani se nechce věřit, co v minulých letech se 
scházelo seniorů – počty šly do tisíců. Kolik se 
uskutečnilo výletů po celé naší vlasti a navázalo 
přátelství s jinými kluby seniorů a to vše by ne-
šlo bez dotací Mě NV ve Dvoře Králové n. L. (dříve 
Trutnov).

Po třiceti letech činnosti klubu se v roce 1991 
v prosinci museli členové rozloučit s prostorami v 
Havlíčkově ulici (z důvodu restituce objektu). Do 
té doby vedla klub dlouhá léta paní Čeřovská.

Nový rok 1992 byl zahájen již v nových pro-
storách v penzionu v ulici Sadová 2755, které 
nám byly pronajaty městem. A v nových prosto-
rách také s novým předsedou panem Aloisem 
Benákem, který vedl tento klub velmi úspěšně až 
do konce roku 1997, kdy ze zdravotních důvodů 
svoji činnost předal p. Jiřímu Štěpánkovi, který ji 
od r. 1998 vykonává dosud.

Byl to příjemný přechod do lepšího, kultur-
nějšího prostředí, kde máme k dispozici toalety, 
vybavenou kuchyňku, velkou televizi, přehrávač 
DVD, kde si můžeme občas promítnout natočené 
záběry z našich akcí.

Scházíme se každé úterý ve 13 hod., končíme, 
jak kdo chce. Vaříme si kávu, čaj, cappuccino, 
horkou čokoládu – vše jednotná cena: 6,-Kč. Roč-
ní členský příspěvek je 100,-Kč, splatný vždy do 
konce ledna. Členům, kteří mají výročí naroz. „75“ 
let a „80“ let a pak každý rok, dáváme malý potra-
vinový balíček v hodnotě 60,-Kč.

Pravidelně slavíme v březnu svátek MDŽ v re-
stauraci s hudbou a občerstvením. Během roku 
pořádáme několik zájezdů po krásách naší vlasti 
– pokud nám město přidělí fi nance. Občas mezi 
nás zavítá někdo se zajímavou přednáškou.

V loňském roce jsme měli 56 členů. Z toho 
bylo 12 mužů. Věkový průměr byl 78 roků. Nej-
staršímu členu je 97 a člence 96 roků.

Přijďte mezi nás, vždyť jedenkrát týdně si 
uděláte zdravotní procházku a popovídáte si se 
svými vrstevníky.

Jiří Štěpánek
předseda „Klubu důchodců v Sadové“

Finanční zdroje

Zřizovatel 1 130 000,00 Kč 72,7%

Individuální projekt 207 000,00 Kč 13,3%

Úhrady od uživatelů 205 512,00 Kč 13,2%

Ostatní 12 667,00 Kč 0,8%

Celkem 1 555 179,00 Kč 100%
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18. února byla zahájena letošní soutěž sokol-
ské všestrannosti župy Podkrkonošské – Jirás-
kovy. V Trutnově se sešlo 108 závodníků z osmi 
sokolských jednot, aby změřili své síly v plavání.

Nejmladší závodníci byli šestiletí, soutěž byla 
obsazena všemi kategoriemi až po dorost a do-
spělé.

K závodu, který pořádal Sokol Úpice, nastou-
pilo také 35 závodníků ze Sokola Dvůr Králové n. 
L. Královédvorským závodníkům se závod vyda-
řil. Závodili ve dvanácti kategoriích (neobsazeny 
Dvoráky zůstaly pouze kategorie dorostenců 
a  mužů), ve  kterých se jim podařilo nasbírat 
15 medailí. Zlatých medailí a  titulů přeborníků 

župy dosáhlo celkem osm závodníků (J. Kortan, 
F. Vlček, J. Mikyska, T. Mědílková, S. Erbenová, E. 
Špatenková, D. Hysková a A. Hysková). Dále získali 
dvorští 4 stříbrné ( A. Paták, F. Šturm, A. Rutrlová 
a A. Kränková) a 3 bronzové medaile (O. Schrei-
ber, M. Šturm a  A. Šedivá). Dvorským plavcům 
se tak podařilo získat o čtyři cenné kovy více než 
v  loňském roce. Všem závodníkům blahopřeje-
me k dosaženým výsledkům a doufáme, že se jim 
bude dařit i v dalších soutěžích.

Závod sokolské všestrannosti bude pokračo-
vat přeborem ve sportovní gymnastice a šplhu. 
Ten se bude konat začátkem dubna v Náchodě.

P. Špatenková

ŽUPNÍ PŘEBOR V PLAVÁNÍ
KRÁLOVÉDVORŠTÍ SOKOLOVÉ VYBOJOVALI 15 MEDAILÍ!

Členové oddílu krasobruslení pro Vás 
ve  dnech 7. března 2012 od  8.30 hod. a  od  9.15 
hod. a 8. března 2012 od  18.00 hod. na  zim-
ním stadionu ve  Dvoře Králové nad La-
bem připravili představení nazvané „Alen-
ka v  kraji divů“. Přijďte shlédnout Alenčina 
dobrodružství a  seznámit se s  postavami, které 
provázely Alenku na  její cestě snem. Na  ledové 
ploše tak krom Alenky ožije postava Klobouč-
níka, kočky Šklíby, Srdcové královny a  další. 

Délka představení: 30 minut. 
Vstupné: 20 Kč dopolední představení a 30 Kč 

večerní představení.
Michaela Koblasová

KRASOBRUSLENÍ
ALENKA V KRAJI DIVŮ

Od 1. 1. 2012 může službu sociálně terapeu-
tické dílny využívat denně již 14 osob s mentál-
ním postižením ze Dvora Králové a okolí. O navý-
šení kapacity počtu klientů rozhodl Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, 
dne 21. 12. 2011. Rozhodl tak na  žádost posky-
tovatele této sociální služby - Farní charity Dvůr 
Králové nad Labem. 

 V dílně jsou na každý den naplánované při-
bližně dvě činnosti. V  průběhu týdne i  dne se 
střídá fyzická práce s  aktivitami určenými k  re-
laxaci. Mezi jiné alternativy spíše odpočinkové-
ho charakteru patří činnosti kulturně rozvíjející 
osobnost. Do  programu dne je zapojený každý 
podle svých možností a schopností. Osoba, která 
tuto službu využívá, má například možnost vy-
robit nějaký dárek, vytvořit výrobek na prodejní 
výstavu, může zahradničit, uklízet jako v domác-
nosti, vyzkoušet si uvařit oběd nebo připravit 
dobrou svačinu. Jindy se zúčastní koncertu či 
jiné společensko-kulturní akce, může se projít 
městem, podívat na dobrý fi lm, zazpívat si za do-

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA FARNÍ CHARITY

provodu kytary nebo svou situaci konzultovat se 
sociální pracovnicí dílny. 

Docházka do dílny je přizpůsobena individu-
álním potřebám každé osoby a  je poskytována 
zdarma.

Každý, kdo by měl zájem službu sociálně te-
rapeutické dílny využívat, nás může, třeba jen 
neformálně, navštívit na adrese nám. T. G. Masa-
ryka 40, a to v pracovní den od 8 - 16 hod. 

Mgr. Martina Krajčíková (S. Blanka), 
sociální pracovnice STD

Královédvorská hokejová aréna hostila ve 
dnech 10. - 12. února mezinárodní turnaj patnác-
tiletých dívek, při němž změřily síly hned čtyři re-
prezentační celky. Vedle domácích to byly i hráč-
ky Rakouska, Německa a Švýcarska.

Úvodní zápas proti sobě sehrály týmy České 
republiky a  Rakouska. Češky byly ve  svém pre-
miérovém vystoupení na  turnaji jasně lepším 
týmem a  hrálo se převážně před brankou sou-
peřek. Úvodní třetina se ale nesla ve střeleckém 
trápení a teprve gól Maškové otevřel v prostřední 
části skóre. Domácí tým se rozstřílel hlavně v pe-
riodě závěrečné a konečným výsledkem 6:0 po-
těšil slušnou návštěvu. Poslední gól zaznamenaly 
svěřenkyne kouče Zdráhala v čase 59:51 kuriózně 
při vlastní power play. O branky se dále postaraly 
Forejtová (2), Bartošová, Pátková a Patočková.

Druhým zápasem víkendového klání byl střet 
favorizovaného Německa se Švýcarskem. Dívky 
ze země helvétského kříže předvedly vynikající 
defenzivní hru a soupeře porazily nečekaně 1:0.

V  sobotu nastoupily Švýcarky proti Rakous-
ku a opět byl k vidění vyrovnaný duel. Tentokrát 
se ale diváci dočkali šesti branek, když po závě-
rečné siréně svítil na  ukazateli nerozhodný stav 
3:3. To už se ale stadion pod Hankovým domem 
plnil hokejovými příznivci, kteří se těšili na  nej-
očekávanější duel turnaje. Kvalitou nejsilnějším 
soupeřem Česka totiž měly být ve Dvoře Králo-

vé Němky. I proti nim byl ale domácí celek jasně 
lepší a zvítězil pohodlně 5:2. Dvě branky vstřeli-
la Bukolská, po  jedné přidaly Jančová, Pejzlová 
a Bucifalová.

O konečném pořadí tak rozhodoval až neděl-
ní program. I  přes mrazivé počasí ani tentokrát 
nezela dvorská hala prázdnotou, a kdo si na ho-
kej našel cestu ještě před obědem, viděl další 
střelecké představení svěřenkyň trenéra Zdeňka 
Zdráhala. Češky v pomyslném fi nále celého tur-
naje dominovaly a  úvodní gól na  sebe nechal 
čekat pouhých 29 vteřin, když se trefi la Pejzlo-
vá. Do  konce této dvacetiminutovky skórovala 
Patočková a  po  ráně Forejtové doladily hráčky 
výsledek 6:1 třemi brankami v  části závěrečné. 
Radovala se Bukolská a hattrickem vyšperkovala 
svůj výkon Pejzlová. Turnajovou derniéru ovládly 
vítězstvím 3:1 nad Rakouskem Němky, to ale nic 
nezměnilo na českém triumfu.

KONEČNÉ POŘADÍ
1. Česko 3 0 0  17:3  9
2. Švýcarsko 1 1 1  5:9  4
3. Německo 1 0 2  5:7  3
4. Rakousko 0 1 2  4:12  1
Podobnou akcí bude ve  Dvoře přípravný 

dvojzápas výběrů ČR 15 a  Německa, který se 
uskuteční 17. a 18. března.

Tomáš Otradovský

ČEŠKY DOMINOVALY HOKEJOVÉMU TURNAJI ČTYŘ ZEMÍ 

NOVINY - KONTAKT

Své náměty, příspěvky, dotazy či připo-
mínky můžete zasílat na emailovou adresu: 
noviny@mudk.cz nebo na  adresu: NKR, ná-
městí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králo-
vé nad Labem. 

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

Novinkou taneční skupiny ANGELES DANCE 
GROUP je pořízení mobilní taneční tyče X-STAGE. 
Jde o  vysoce kvalitní profesionální taneční tyč 
s podiem, která má dvě polohy – statickou/spino-
vou a je vhodná pro veškeré taneční triky. Pořizo-
vací cena tyče byla 20 000,- Kč, což však bylo nad 
fi nanční možnosti skupiny. Všichni členové ADG 
by touto cestou chtěli poděkovat sponzorům, 
díky kterým mohla být tyč zakoupena. 

Děkujeme hlavnímu partnerovi - Středověké 
krčmě STARÝ PIVOVAR, dále fi rmám Jiří Klejšmíd – 
topení, plyn, paní Pavle Kňourkové – nehtový de-
sign a fi rmě REKOM – P. a M. Šeba. DĚKUJEME!!!!!!! 

X-STAGE bude zpestřením mnoha tanečních 
vystoupení. Na živo ji budete moci vidět již brzy 
spolu s dalšími vystoupeními na „hvězdném“ ple-
se taneční skupiny ANGELES DANCE GROUP, kte-
rý se koná dne 3. března 2012 , na který všechny 
příznivce srdečně zveme!!!!

ANGELES DANCE GROUP

V neděli 19. 2. se konaly dětské šibřinky, tento-
krát na téma Z pohádky do pohádky. Do sokolov-
ny pod Hankovým domem se přišlo pobavit 130 
dětí, které doprovodila stovka dospělých. 

Sokol v minulém týdnu oslavil 150 let od své-
ho založení a královédvorští sokolové opět pro-
kázali, že Sokol je organizace živá a umí připravit 
pro obyvatele města zajímavý program.

V úvodu šibřinek se představily pohádkové 
postavičky, které šibřinky pro děti připravily, ná-
sledovaly ukázky sletových skladeb jako pozván-
ka na sletové vystoupení, které se bude konat ve 
Dvoře Králové 28. dubna. Vystoupení zakončila 
skladba roztleskávaček a potom již následovaly 
soutěže pro všechny děti. 

Na děti čekali čerti, Červená Karkulka, zlá krá-
lovna, Křemílek s Vochomůrkou, Ferda Mravenec, 
Maková panenka s motýlem Emanuelem, Krte-
ček se žabkou, Večerníček s Pipi, Ája s maxipsem 
Fíkem a medvídek Pú s prasátkem. Děti putovaly 
přes hory a doly, nahlédly do Krtkova bytu, zaší-
valy kalhoty, házely otrávenými jablky, pomáhaly 
Púovi chytit včely, nosily do pekla brambory, sta-
věly s Ferdou komín, rozfoukávaly máček a ská-
kaly s Ájou a Fíkem pro něco. Všichni se při hrách 
dosyta vyřádili, a tak se jim ani nechtělo domů. 
Už se těšíme, jaké téma nás bude provázet příš-
tími šibřinkami! Ale dříve nás čekají na podzim 
šibřinky pro DOSPĚLÉ!

P. Špatenková

ANGELES DANCE GROUP 
TANČÍ POLE DANCE

SOKOLSKÉ 
ŠIBŘINKY SE VYDAŘILY!
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Místostarosta D. Kubica jednal ve středu 22. února se zástupci polského města 
Swidnice o možné přeshraniční spolupráci a čerpání dotačních prostředků. 
 Foto: Tomáš Vlk

1. února vyrazili školáci královédvorských ZŠ do kina Svět, aby změřili síly se svými vrs-
tevníky v klání, které pro ně připravil DDM Jednička.Soutěžilo se v jazykovědě, spole-
čenských vědách, logice i praktických dovednostech. Více v článku na straně 10. 

V neděli 19. 2. se konaly dětské šibřinky, tentokrát na téma Z pohádky do pohádky. Do 
sokolovny pod Hankovým domem se přišlo pobavit 130 dětí, které doprovodila stovka 
dospělých. Více na straně 11.

Ve středu 22. února jste se v knihovně Slavoj mohli prostřednictvím vyprávění kronikáře 
pana Václava Bartošky blíže seznámit s kronikami města z let 2008 a 2009. Ty jsou zpří-
stupněny také na stránkách města v sekci Město / Historie města.  Foto: Jan Stránský 

Na sokolském župním přeboru v plavání, který se konal 18. února v Trutnově, vybojo-
vali královédvorští sokolově 15 medailí. Více v článku na straně 11.  
 Foto: P. Špatenková

Koncertem Salonního orchestru Petra Kořínka v Hankově domě začal 18. ročník jazz - 
swingového festivalu Dny R.A.Dvorského. Zazněly skladby G. Gershwina, D. Ellingtona 
či A. C. Jobima. Program festivalu naleznete v příloze KdeCo. Foto: Tomáš Vlk 

Ve dnech 10. - 12. února hostila královédvorská hokejová aréna mezinárodní turnaj 
patnáctiletých dívek, který s přehledem ovládl český reprezentační tým. Více v článku 
na straně 11.  Foto: Martin Mašek

V neděli 25. března od 15 hodin v Hankově domě si pro ty nejmenší připraví své čáry Fran-
tišek s Majdou. 


