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Z  důvodu výrazného poklesu zájmu 
obyvatel o  využívání sítě veřejných 
telefonních automatů (VTA) se společnost 
Telefónica Czech Republic rozhodla 
stávající síť VTA  přizpůsobit  současným  
potřebám. V  průběhu měsíců března až 
dubna letošního roku budou zrušeny 
nevyužívané VTA v  ulici Legionářská 406 
(1 ks) a ulici Máchova 884. 

Telefonních budek ve městě 
ubude

Nejhezčí turistickou pohlednici roku 2013 
si můžete zakoupit za  6 Kč v  městském 
informačním centru na náměstí TGM. Jedná 
se o neobvyklý pohled na Kuks při západu 
slunce. Autor této fotografie, Ladislav 
Renner, nafotil pro město také mimo 
jiné již dnes velmi známou a  používanou 
večerní fotku rekonstruovaného náměstí 
TGM. Do  finále 16. ročníku této soutěže 
postoupilo 135 pohlednic od  41 autorů. 
Hlasovalo 79 odborných účastníků veletrhu 
Regiontour Brno.

Kuks na nejhezčí turistické 
pohlednici roku 2013

V  loňském roce došlo k  dočasnému zastavení 
dotačního projektu města „Rekonstrukce 
muzea – nová expozice pro turisty a  návštěvníky 
města ve  Dvoře Králové nad Labem“. Původní 
vítěz veřejné soutěže – firma RESA – sanace 
a  rekonstrukce, spol. s  r. o., na  podzim loňského 
roku navrhnul své odstoupení od smlouvy o dílo. 
Přestože se jednalo o  renomovanou speciali-
zovanou firmu na  rekonstrukce památkových 
objektů, z  důvodu tíživé ekonomické situa-
ce se firma rozhodla nejen zakázku pro naše 
město, ale i  řadu dalších rozsáhlých projektů, 
nerealizovat. 
Započatou rekonstrukci střechy na  budově 
městského muzea dokončil na základě smluvní 
dohody subdodavatel RESY – firma Lestav, 
spol. s  r. o. Zcela obnovená střecha byla 
předána městu před Vánocemi. Na zhotovitele 
zbývající části zakázky však bylo nutné vypsat 
novou veřejnou soutěž. Ze sedmi účastníků 
soutěže zvítězila s  nejnižší nabídkovou cenou 
6.538.239 Kč vč. DPH místní firma J. Pišta a  spol., 
spol. s r. o. 
Stavba byla předána k 18.02.2013 a ihned začal 
čilý pracovní ruch. Královédvorská firma by 
měla stavbu dokončit v  původně plánovaném 
termínu 30.06.2013, který byl městu stanoven 
poskytovatelem dotace.

Ing. Veronika Tomková,
odbor RIM

REKONSTRuKCE MuzEA SE OPěT ROzbíhÁ

Stěhování pobočky úřadu práce 
ve Dvoře Králové nad Labem
Úřad práce České republiky, krajská po-
bočka v  Hradci Králové, kontaktní praco-
viště Dvůr Králové nad Labem oznamuje, 
že od  02.04.2013 vykonává veškeré agen-
dy (zprostředkování zaměstnání, dávky 
SSP, dávky hmotné nouze, dávky osobám 
zdravotně postiženým i příspěvek na péči) 
na  pracovišti 17. listopadu 2657, Dvůr Krá-
lové n. L. (naproti Kauflandu). Z  důvodu 
stěhování budou pracoviště nepojistných 
sociálních dávek Josefa Hory 33 a TGM. 38 
uzavřena ve dnech 28. a 29.03.2013.

V půdních prostorách rekonstruované budovy muzea bude umístěn depozitář Foto: R. Tomášek

Zabedňování jižní části střechy provedla na  pod-
zim firma Lestav.  Foto: R. Tomášek
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POzVÁNKA NA zASTuPITELSTVO DNE 7. břEzNA
Zveme vás na 17. zasedání Zastupitelstva města 
Dvůr Králové nad Labem ve čtvrtek 07.03.2013 
v  15:00 hod. do  sálu Hankova domu ve  Dvo-
ře Králové nad Labem. Zasedání Zastupitelstva 
města Dvůr Králové nad Labem je veřejnosti pří-
stupné.

PROGRAM 
 1. Zahájení
 2. Zpráva o  plnění usnesení Zastupitelstva 

města Dvůr Králové nad Labem
 3. Výbory ZM
 4. Prominutí poplatku z prodlení
 5. Veřejnoprávní smlouva s obcí Dolní Brusni-

ce
 6. Vyřazení nepotřebných dokumentací
 7. Členství v  Místní akční skupině Králo-

védvorsko, o. s.
 8. Majetkové záležitosti
 9. Měsíční zálohy za čištění odpadních vod
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí do-

tace svazku obcí Královská věnná města
11. Zřizovací listina Pečovatelské služby Města 

Dvůr Králové nad Labem

12. Dotace z dotačního programu na podporu 
tělovýchovy a sportu na rok 2013

13. Dotace z dotačního programu na sociální 
služby, služby související se sociální oblastí 
a  na podporu zdravotnictví na rok 2013

14. Cena „Osobnost města Dvůr Králové nad 
Labem“ za rok 2012

15. Projekt Městský kamerový dohlížecí sys-
tém 2013 – Optimalizace

16. Informace o souhrnných hodnotách 5. roz-
počtové změny roku 2012

17. Pravomoci rady města k  provádění roz-
počtových opatření

18. Opatření v  případě nepříznivého vývoje 
příjmové stránky rozpočtu v roce 2013

19. Smlouva o závazku veřejné služby – dětská 
LSPP

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
21. Vyjádření předběžného souhlasu s případ-

ným dalším dodatkem ke smlouvě o úvěru
22. Rozpočtová změna č. 1 pro rok 2013
23. Diskuze
24. Závěr

Pro celé území obce s rozšířenou působností Dvůr 
Králové nad Labem je v rámci programu „Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s  rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) 
letos vymezena částka 643.000 Kč. Uzávěrka pro 
podání žádostí do  prvního kola byla 28.02.2013, 
do druhého kola do 30.04.2013. 
Finanční prostředky v  Programu jsou určeny 
na  zachování a  obnovu nemovitých kulturních 
památek, které se nalézají mimo památkové 
rezervace a  zóny, nejsou národními kulturními 
památkami nebo ve  vlastnictví České republiky. 
Žadatelem o  poskytnutí příspěvku je vlastník 
kulturní památky (dále jen „vlastník“). 

Formální podoba žádosti
Žádosti se podávají prostřednictvím příslušného 
formuláře na Městský úřad Dvůr Králové n. Labem, 
odbor školství, kultury a sociálních věcí. Zde je 
k dispozici i zmíněný formulář. Stáhnout si jej také 
můžete na stránkách Ministerstva kultury, kde je 
zveřejněn jako příloha zásad programu Podpory 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností. Žádost musí být podána 
včetně povinných příloh žádosti a  seznamem 
povinných příloh podle pořadí uvedeného 
na formuláři. 

Finanční součinnost vlastníka
Minimální podíl vlastníka je 10 % z  nákladů, 
k  nimž se váže poskytnutý příspěvek. Součástí 
finančního podílu vlastníka může být příspěvek 
poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek 
nadací nebo jiných subjektů. 
Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní 
památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben 
vlastníkem, který úmyslně zanedbal její 
pravidelnou údržbu.
Na příspěvek není právní nárok. 

Odborná pomoc a informace
Potřebné informace, konzultační a  metodickou 
pomoc k  postupu při zpracování žádosti 
podávané do  Programu a  odborně metodickou 
pomoc k  obnově kulturních památek poskytují 
vlastníkům ministerstvo kultury, odbor 
památkové péče, oddělení regenerace kulturních 
památek a  památkově chráněných území, které 
je ústředním koordinátorem (tomas.srb@mkcr.cz), 
případně Ing.  Táňa Nováková z  odboru školství, 
kultury a sociálních věcí na MěÚ Dvůr Králové n. 
Labem, tel. 499 318 296, novakova.tana@mudk.cz.

Ing. Táňa Nováková
odbor ŠKS

Město Dvůr Králové nad Labem pořádá 
 

SBĚR ZAHRADNÍHO ODPADU (VĚTVE, LISTÍ) 
 

Určeno pouze pro fyzické osoby. 
 

 

Na níže uvedených místech budou přistaveny velkoobjemové kontejnery k odložení zahradního odpadu. V žádném případě nenoste jiné 
než uvedené druhy odpadů, obsluha (pracovník TSm) je nebude přijímat. Stanoviště označené * je v blízkosti kontejnerů na papír, sklo a 
plasty. 

 
 
ČTVRTEK 21. 3. 16:30–17:30   Žireč – u obchodu*   Klicperova – u pekárny* Hradecká – naproti Milcomu 
   18:00–19:00   Žirecká Podstráň* – trafo  Slunečná x Okružní* Klazarova – v polovině ulice* 
 
 
PÁTEK 22. 3. 16:30–17:30   Verdek – Podháj – naproti čp. 69 Jiráskova x Švecova Rokycanova x Poděbradova 

18:00–19:00   Raisova x Sylvárovská  Čechova x Hlávkova* E. Krásnohorské x Do Lánů 
 
 
SOBOTA 23. 3. 14:00–15:00   Žižkov *    Smetanova – prodejna* Slovany – u zahrádek 

15:30–16:30   V Lukách (býv. sad Míru)   Alešova - u býv. zahrádek Strž – u zahrádek 
 
 
PONDĚLÍ 25. 3. 16:30–17:30   Pod Lesem x Purkyňova  Heydukova x Luční* Kotkova x Šafaříkova* 

18:00–19:00   Tyršova x Nedbalova*   Dvořákova x Březinova Hradecká x Žižkova 
 
 
ÚTERÝ 26. 3. 16:30–17:30   Žireč – u cyklostezky*  Raisova x Sochorova* Na Vyhlídce x Na Výsluní 

18:00–19:00   Žireč – bytovky*   Lipnice – u rozvodny* Verdek* 
 
 
STŘEDA 27. 3. 16:30–17:30   Zboží – u Malibu*   Máchova*   Rašínovo nám. 
   18:00–19:00   Zborovská*    Fibichova x Spoj. národů* Roháčova x Rokycanova 
 
 
 

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
k  pronajmu tyto volné byty formou obálkové 
metody:
1. byt č. 32 v  č. p.  2900 v  ul. Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem, o velikosti 1+1, cel-
ková plocha 45,76 m2, minimální nájemné  
2.667 Kč/měsíc, zveřejnění č. 8/2013;

2. byt č. 132 v  č. p.  400 v  ul. Švehlova, Dvůr 
Králové nad Labem, o velikosti 1+1, celko-
vá plocha 84,80 m2, minimální nájemné  
4.444 Kč/měsíc, zveřejnění č. 9/2013;

3. byt č. 21 v  č. p.  57 náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem, o  velikosti 3+1, 
celková plocha 103,60 m2, minimální  ná-
jemné 6.527 Kč/měsíc, zveřejnění č. 10/2013.

Žádosti lze podat do  středy 20.03.2013 
do 17:00 hod. na podatelnu MěÚ. 
Podrobné informace lze získat na úřední desce 
MěÚ a osobně na odboru RIM Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem.

Petra Holzhauserová
odbor RIM

Pronájem volných městských bytů

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 
pronájem nebytového prostoru č. 1 v č. p. 40 
na  náměstí T. G. Masaryka ve  Dvoře Králové 
nad Labem o  rozloze 47,72 m2 za minimální 
cenu 500 Kč/m2/rok – využití jako prodejna 
nebo kancelář. Bližší informace na  odboru 
RIM, tel.: 499 318 116 – Jaroslava Hiltscherová 
nebo na městském webu www.dvurkralove.cz.

Jaroslava Hiltscherová
odbor RIM

Pronájem nebytového prostoru 
na nám. TGM

Výběrové řízení na jednatele 
společnosti Městské vodovody 
a kanalizace
Valná hromada společnosti Městské vodovody 
a  kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
jednatel (ředitel) společnosti.
Uzávěrka přihlášek: pondělí 04.03.2013.  
Doplňující informace jsou zveřejněny na úřední 
desce a na www.dvurkralove.cz (vodné a stočné).

Finanční podpora obnovy památek z programu 
ministerstva kultury

Do 1. ročníků základních škol zřízených městem 
Dvůr Králové nad Labem proběhly pro školní 
rok 2013/2014 zápisy ve  dnech 13. a  14. února 
letošního roku. K  zápisům se dostavilo celkem 
220 dětí. Z tohoto počtu žádají rodiče pro 29 dětí 
odklad povinné školní docházky.
Do základní školy 5. května přišlo k zápisu 33 
děti (z toho požádáno o odklad školní docházky 
pro 4 děti), bude otevřena jedna první třída. 
Do  základní školy Podharť se dostavilo 
k zápisu 43 děti (z toho bude mít odklad školní 
docházky 1 dítě), ve škole budou otevřeny dvě 
první třídy. 
Do  základní školy Schulzovy sady přišlo 
k zápisu celkem 109 dětí (z  tohoto počtu bude 
mít odklad školní docházky 22 děti), ve  škole 
budou otevřeny čtyři první třídy. 
K zápisu do základní školy Strž se dostavilo 27 
dětí + 8 dětí do odloučeného pracoviště v Žirči 
(o  odklad bylo požádáno pro 1 dítě v  ZŠ Strž 
a pro 1 dítě v ZŠ Žireč). ZŠ Strž uvažuje o otevření 
dvou tříd, v ZŠ Žireč bude otevřena jedna třída.

Hana Petrášová
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

Výsledky zápisů do 1. ročníků 
základních škol ve Dvoře Králové 
nad Labem
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Dne 01.01.2013 nabyl účinnosti zákon 
č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon 
o  poštovních službách a  některé další zákony, 
mimo jiné i  živnostenský zákon. Tato změna 
zákona přeřazuje činnost „Provozování 
poštovních a  zahraničních poštovních služeb“ 
ze živnosti volné mezi činnosti, které jsou 
vyloučeny z režimu živnostenského podnikání.
Podnikatelé, kteří měli před 01.01.2013 opráv-
nění k  provozování živnosti volné s  předmě-
tem podnikání „Výroba, obchod a  služby ne-
uvedené v  přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona“, obor činnosti č. 54 – Provozování 
poštovních a zahraničních poštovních služeb, 
jsou povinni do  30.04.2013 doručit  Českému 
telekomunikačnímu úřadu oznámení podni-
kání podle zákona o poštovních službách. 
Podnikatelům, kteří ve  stanovené lhůtě 
podnikání v oblasti poštovních služeb Českému 
telekomunikačnímu úřadu neoznámí, zanikne 
právo provozovat uvedenou činnost v  rámci 
živnosti volné dnem uplynutí této lhůty, tj. 
01.05.2013.

Iva Táboříková
odbor OŽÚ

upozornění podnikatelům 
na změnu zákona o poštovních 
službách

Průzkum životních podmínek 
domácností
Český statistický úřad organizuje 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 
evropských zemích. Dalším cílem je získat data 
pro výpočet ukazatelů peněžní a  materiální 
chudoby. Vlastní šetření proběhne v  době 
od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou 
prokazovat průkazem tazatele a  příslušným 
pověřením, které jim vydá Krajská správa ČSÚ 
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Všechny dotazované domácnosti byly 
do  šetření zahrnuty na  základě náhodného 
výběru počítačem. Všichni pracovníci podílející 
se na zjišťování a zpracování údajů jsou vázáni 
mlčenlivostí a  všechna zjištěná data a  údaje 
jsou anonymní a důsledně chráněna dle zákona 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
V  případě dotazů kontaktujte Krajskou správu 
ČSÚ, tel.: 495 762 325.

odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

V  polovině února byly spuštěny na  novém 
systému webové stránky Hankova domu 
www.hankuv-dum.cz. Najdete na nich aktuální 
program Hankova domu, stejně jako informace 
o  připravovaných pořadech, reportáže 
z  proběhlých akcí, činnost výtvarného 
kroužku, fotogalerii i  kontaktní informace. 
Loni byl spuštěn nový web královédvorského 
kina, který nabízí nejen program, ale i zhlížení 
trailerů k filmům a rezervaci místa na konkrétní 
film.

Zuzana Čermáková
 ředitelka Hankova domu

Nový web hankova domu

Již od prosince plníme turistickou interaktivní mapu 
Dvora Králové nad Labem daty a  fotografiemi 
a  v  březnu chystáme její spuštění. Tato mapa 
významně usnadní návštěvníkům městského webu 
vyhledávání informací souvisejících především 
s turistikou a využitím volného času na území ORP 
Dvůr Králové nad Labem (ORP = obec s rozšířenou 
působností).
Mapa bude zobrazována s  využitím AJAX 
technologie, zakoupenou pro město už 
dříve. Tato technologie umožňuje uživatelům 
pohodlnou práci s  mapou stejně jako je tomu  
na Google Maps nebo Mapy.cz. 

Vizitka bodu zájmu  
(muzeum, socha, hřiště atd.)
Každý bod zájmu patří do určité sekce (památky, 
kultura, restaurace, ubytování atd.)a má svou 
vlastní vizitku, která se zobrazí po  kliknutí 
myší na  ikonu bodu (obr. 1). Vizitka obsahuje 
základní informace o  bodu, fotografii, odkaz 
na  podrobnější informace a  v  naprosté většině 
případů také ikonu služby google street view. 
Pomocí této služby se přenesete na  monitoru 
do  fotografie před objekt. V  tomto režimu se 
můžete díky na  sebe navazujícím fotografiím 
pohybovat po  městě. Vybraná místa si tak 
můžete předem prohlédnout, což poslouží 
k mnohem lepší orientaci v reálném terénu. 

Tematické bodové sekce 
V sekci Kultura naleznete ve vizitkách kulturních 
zařízení kromě fotky také aktuální program 
a kontakt. 
Sport a  volný čas zahrnuje dětská hřiště, 
víceúčelová sportoviště, sportovní haly, 
kynologická centra, parky a další. 
ubytování a  stravování nabízí přehled hotelů 
a  restaurací v  regionu s  dalšími potřebnými 
informacemi a  odkazy na  webové stránky 
jednotlivých restauratérů a ubytovatelů. 
Okruh Památky je prozatím nejrozsáhlejší 
databáze spojená s interaktivní mapou. Obsahuje 
420 památek na  území celé ORP. Tato databáze 
vznikla v  rámci dotačního projektu „Pasport 
památek“ již dříve a na mapovém portálu města 
je k prohlížení od roku 2011. 
V sekci Instituce naleznete kromě budov policie 
a  hasičského záchranného sboru také všechny 
obecní úřady v  rámci ORP včetně adresy, 
kontaktů, polohy a  samozřejmě i  google street 
view. 
Sekce Služby vám pomůže při hledání 
zdravotnických zařízení a lékáren, poboček pošt 
nebo jednotlivých bankomatů. Opět nechybí ani 

fotografie nebo street view. 
Turistické aktivity informují především 
o zajímavých akcích (ikona hvězdičky na mapě). 
Navštívit v  této sekci můžete i  vybraná místa 
v regionu pomocí služby „virtuální prohlídka“. 

Tematické liniové sekce  
(MhD, cyklovýlety, turistické trasy aj.)
Téma MhD obsahuje spolu s  body zájmů také 
liniová data. Umožňuje přehledné zobrazení 
jednotlivých linek a zastávek městské hromadné 
dopravy, včetně vyhledávání spojů přímo 
z mapy pouhým kliknutím na zastávku (obr. 2). 
Poslední tři sekce (také liniového charakteru) 
Turistické trasy, Cyklistické trasy a  Doporu-
čené cyklovýlety zahrnují nejen trasy značené 
Klubem českých turistů, ale i  speciální okruhy 
cyklostezek, které vás provedou okolím Dvo-
ra Králové. Kromě tras vyznačených v  mapě 
zde naleznete i  doplňující texty k  jednotlivým 
trasám popisující jejich průběh a  zajímavosti, 
na které během jízdy narazíte.

Zajímavým zpestřením interaktivní mapy jsou 
fotografie s  GPS  souřadnicemi v  dolní části 
levého sloupce. Po  kliknutí na  fotografii, která 
láká na  některé z  míst v  regionu, se na  mapě 
rovnou přenesete k  tomuto místu a  můžete 
získávat další informace. Velice užitečnou 
bude bezesporu i  možnost fulltextového 
vyhledávání v  okně nad mapou. Lze zde 
vyhledávat jednotlivé body zájmu (např. kino, 
ZC Zálabí, atd.), památky (pomníky, kostely, 
sochy) nebo přímo adresy na území ORP Dvůr 
Králové nad Labem.

Aktualizace databáze
Databáze objektů v  interaktivní mapě 
bude samozřejmě průběžně aktualizována 
a  doplňována. Budeme rádi, pokud nám 
s  aktualizací i  rozšiřování databáze pomůžete. 
O  novém nebo zatím neoznačeném objektu, 
akci či tipu na  výlet nás můžete osobně 
informovat v  městském informačním centru 
nebo nebo na emailu info@mudk.cz, předmět: 
interaktivní mapa. 
Nezbývá než vás pozvat na  městské stránky 
www.dvurkralove.cz, kde turistickou interak-
tivní mapu od 1. března 2013 naleznete a  in-
formace z  článku si můžete vyzkoušet v  praxi. 
Věříme, že tento velký objem dat shromáždě-
ných přehledně do jednoho uživatelského pro-
středí usnadní vyhledávání informací o regionu 
a pomůže nejen s plánováním vašich volnoča-
sových aktivit. 

Mgr. Filip Kraus
odbor informatiky

TuRISTICKÁ INTERAKTIVNí MAPA PORADí I MíSTNíM

Veřejné záchody ve Dvoře Králové
Veřejné WC jsou celoročně otevřeny u Šindelářské 
věže (za  zahradnictvím GAMI). Správci tohoto 
objektu jsou Technické služby města Dvůr Králové 
nad Labem. Využití těchto veřejných záchodků 
je zpoplatněno 5 Kč. Mince v  jiné hodnotě vám 
záchodové dveře neotevře.

obr. 1

obr. 2
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Jak by třídění odpadů vypadat 
nemělo...
Fotografie zachycuje vánoční stromeček 
odložený vedle kontejneru na sklo na stanovišti 
kontejnerů na  tříděný odpad, které se nachází 
v  Rooseveltově ulici. Vánoční stromeček je 
biologicky rozložitelný odpad, který lze dále 
využít – naštěpkovat a zkompostovat. Občané, 
kteří nemají vlastní kompost, ho mohou odvézt 
do sběrného dvora. 

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

změny v poplatcích 
za znečišťování ovzduší 

Přicházím s  hodnocením práce Technických 
služeb města Dvůr Králové nad Labem (TSm)
za rok 2012. 
Povedlo se nám nastavit běžné standardy práce 
a  ekonomického hospodaření, od  kterých se 
organizace odrazí do  dalších let. Zeštíhleli jsme 
se a  výrazně zvýšili produktivitu práce. Myslím, 
že to základní se podařilo. Město udržujeme 
v čistotě, systematicky opravujeme komunikace 
a  chodníky, pečujeme o  veřejnou zeleň. Naši 
pracovníci jsou ve  městě nejenom vidět, ale 
odvádějí i kvalitní práci.  
Tím základním je množství a  kvalita odvedené 
práce v  návaznosti na  přísná ekonomická 
pravidla. S novým přístupem přišel do organizace 
i nový vzhled. Máme nové logo, web, částečně se 
nám podařilo obnovit náš vozový park, včetně 
nových polepů, a  připravujeme facebookový 
profil.  

Systematické provádění oprav
Odrazový je rok 2012 také proto, že jsme 
postoupili v  evidenci a  plánování naší práce 
v  přesné návaznosti na  evidenci majetku 
města, o  který se staráme. Je přesně vidět jaké 
prostředky a  na  co jsme vynaložili. Toto nám 
umožňuje dále systematicky pracovat na údržbě 
majetku v příštích obdobích.
Hlavním mottem je pro nás nyní prevence při 
opravách a  údržbě majetku. Je to poměrně 
těžké, přesto se snažíme o jeho včasnou opravu 
a prodloužení jeho životnosti. 

hospodaření 
Prvořadým ekonomickým úkolem příspěvkové 
organizace je hospodařit vyrovnaně. To jsme 
splnili. Za  rok 2012 vykazují technické služby 
kladný hospodářský výsledek ve výši 527.893 Kč. 
Do  obnovy technického vybavení jsme 
investovali cca 1.800.000 Kč a  toto bude 
i  nadále jednou z  hlavních priorit, aby práce 

byla s  modernizovaným technologickým 
parkem vykonávána efektivněji. Ve  srovnání 
s  předchozím rokem jsme ušetřili 1.350.000 Kč 
v provozních nákladech. 
Peníze ušetřené na  provozních nákladech 
se použily jinde. Investovali jsme je do  oprav 
komunikací, chodníků, městského mobiliáře, 
autobusových zastávek a  péče o  městskou 
zeleň. Jen rozpočet na opravy komunikací dostal 
díky úsporám injekci navíc ve  výši 690.000 Kč 
a dovoluji si konstatovat, že je to znát.  
Roční obrat jsme oproti roku 2011 v  hlavní 
činnosti navýšili o nezanedbatelných 925.425 Kč 
a  v  hospodářské o  1.402.809 Kč. Předpovídali 
nám, že se nevyrovnáme s  propadem příjmů, 
způsobeným ztrátou příjmů z  parkovacích 
automatů a  pronájmů svěřených ploch v  rámci 
akce rekonstrukce horkovodu. Musím ale říci, že 
jsme to zvládli více než dobře! 
Městu i TSm přeji, aby dobře proplulo finančními 
úskalími roku 2013 a aby občané byli s naší prací 
spokojeni.

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

Vzhledem k  narůstajícímu počtu případů 
problémů s  vývozem měsíčních svozů bychom 
vás, spoluobčany, chtěli požádat o  dodržování 
termínů těchto svozů, které můžete nalézt 
na  našich webových stránkách, u  nás v  TSm, 
na městském úřadu ve Dvoře Králové nad Labem 
(MěÚ). Pro vaši potřebu je přikládáme znovu 
i v tomto čísle novin. 
Svozový den zůstává zachován jako při svozu 
týdenním nebo 14denním. Při přihlašování 
nového měsíčního svozu nebo změně stávajícího 
svozu na  měsíční vám tuto informaci poskytne 
automaticky pracovnice MěÚ. Pokud by se vám 
stalo, že byste termín zapomněli nebo si nebyli 
jistí, rádi vám tyto svozové týdny sdělí jak na MěÚ 
(tel.: 499 318 109) tak v TSm (tel.: 499 320 114).

Chtěli bychom dále upozornit, že při nedodržení 
termínu přistavení popelnice je stanoven 
poplatek za mimořádný vývoz 120 Kč. 
Děkujeme za pochopení. 
Rozpis měsíčních svozů v roce 2013

 9. týden 25.02.–01.03.
 13. týden 25.03.–29.03.
 17. týden 22.04.–26.04.
 21. týden 20.05.–24.05.
 25. týden 17.06.–21.06.
 29. týden 15.07.–19.07.
 33. týden 12.08.–16.08.
 37. týden 09.09.–13.09.
 41. týden 07.10.–11.10.
 45. týden 04.11.–08.11.
 49. týden 02.12.–06.12.

PRVNí ROK NOVÉhO řEDITELE TEChNICKýCh SLužEb 
bYL PLuSOVý

Veřejné bruslení
Pátek 1. 3. 19:30 –21:00 hod.
Neděle 3. 3. 14:30–16:00 hod.
Pátek 8. 3. 19:30–21:00 hod.
Neděle 10. 3. 13:30–15:00 hod.
Pátek 15. 3. 19:30–21:00 hod.
Neděle 17. 3. 09:30–11:00 hod.

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

MěSíČNí SVOzY ODPADů

zIMNí STADION - VEřEJNÉ bRuSLENí A KARNEVAL NA LEDě

Dne 01.09.2012 vstoupil v  platnost nový zákon 
č. 201/2012 Sb., o  ochraně ovzduší (dále jen 
zákon).
Poplatníkem poplatku za znečišťování ovzduší je 
provozovatel stacionárního zdroje uvedeného 
v příloze č. 2 k zákonu. 
Poplatník je povinen do  31. března roku 
následujícího po skončení poplatkového období 
podat poplatkové přiznání prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v  oblasti životního prostředí 
(dále jen ISPOP). Poplatkové přiznání není 
povinen podat poplatník, u  něhož celková 
výše poplatků za  provozovnu za  poplatkové 
období činí méně než 5.000 Kč. Od  poplatku 
za  znečišťování se osvobozují znečišťující látky 
vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji 
v  provozovně, u  které celková výše poplatků 
za poplatkové období činí méně než 50.000 Kč. 
Po  sečtení poplatků za  jednotlivé znečišťující 
látky za  všechny stacionární zdroje v  rámci 
provozovny se celková částka zaokrouhlí na celé 
stokoruny nahoru. Poplatkovým obdobím je 
kalendářní rok.
Upozorňujeme však, že všichni provozovatelé 
stacionárních zdrojů uvedených v  příloze č. 2 
k  zákonu jsou i  nadále povinni vést provozní 
evidenci a  každoročně do  31. března roku 
následujícího ohlašovat údaje souhrnné 
provozní evidence do  ISPOP. Poplatkové 
přiznání za  zdroje neuvedené v  příloze č. 2 
k zákonu (dříve tzv. malé zdroje) se již nepodává. 

V  rámci bruslení škol může tento čas využít 
k  bruslení i  veřejnost a  to bez předchozího 
objednání.

www.tsdvur.cz

KARNEVAL NA LEDě
Sezonu na  zimním stadionu ukončí v  neděli 
17. března od  15:00 do  17:00 hod. karneval 
na  ledě, určený pro malé i  velké děti a  jejich 
rodiče. Přijďte se vyřádit na  bruslích, čekají 
na vás soutěže, hry o ceny, vyhlášení nejlepších 
masek a  na  závěr diskotéka. Karneval pořádá 
DDM Jednička a TSm.

Další kontejner na sběr textilu 
Od března letošního roku budeme mít v našem 
městě dva kontejnery na  textil. Ke  kontejneru 
mezi PENNY marketem a  Diakonií ČCE přibude 
druhý oranžový kontejner na  použité oblečení, 
textil, obuv, kabelky a dětské hračky na stanovišti 
kontejnerů u  křižovatky ulic Erbenova a  17. 
listopadu.

Ing. Eva Šírková,
odbor ŽP
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JARNí SběR NEbEzPEČNýCh ODPADů, žELEzNÉhO ŠROTu A TExTILu
Ve dnech 11.–14. března 2013 proběhne v ulicích Dvora Králové již tradiční 
sběr nebezpečných odpadů, elektrozařízení, objemného odpadu, železného 
šrotu, textilu a obuvi. Tento sběr je určen pouze pro fyzické osoby.
Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 499 318 121 nebo e-mailem: 
sirkova.eva@mudk.cz. 

PONDěLí 11.03.2013 ÚTERý 12.03.2013
15:30–15:50 Lipnice – u rozvodny* 15:30–15:50 Žireč – u býv. obchodu*
16:00–16:20 Bezručova – u restaurace 16:00–16:20 Žirecká Podstráň – trafo
16:30–16:50 Březinova x Dvořákova 16:30–16:50 Heydukova – u obchodu*
17:00–17:20 u prodejny Auto Říha* 17:00–17:20 Klazarova (polovina ulice*)
17:30–17:50 Macharova – parkoviště* 17:30–17:50 Raisova x Sochorova*
18:00–18:20 Roháčova x Rokycanova 18:00–18:20 Raisova x Sylvárovská
18:30–18:50 E. Krásnohorské* 18:30–18:50 Slovany*
19:00–19:20 E. Krásnohorské x Do Lánů 19:00–19:20 Smetanova (prodejna*)
19:30–19:50  Roháčova – u prod. nábytku*

* zastávka je v blízkosti stanoviště kontejnerů pro papír, sklo a plasty

www.juta.cz

mechanika závodu
vedoucího údržby

dejte přednost práci v české úspěšné a stabilní firmě, 
které není lhostejsný osud svých zaměstnanců.

Juta a. s., Dvůr Králové nad Labem,  závod v Úpici hledá

Závod Juta Úpice 
je jedním z význam-
ných závodu Juty 
s ročním obratem 
550 milionů Kč. Má 230 
zaměstnanců z 80 % 
v třísměnných a nepře-
tržitých provozech. 

Závod prochází po-
stupnou modernizací 
a rekonstrukcí. V minu-
lém roce byla dokon-
čena skladovací hala 
za 50 milionů korun.

Na webu juta.cz 
si můžete přečíst 
rozhovor týdeníku Euro 
s generálním ředite-
lem JUTY o dalším 
směřování firmy.

Požadujeme:
• VŠ nebo SŠ vzdělání 

technického směru
• 5 let prace na obdobné 

pracovní pozici
• zkušenosti s řízením týmu 

pracovníků údržby
 •  anglický nebo německý jazyk 

na úrovni komunikace

nabízíme:
• odpovídající finanční 

ohodnocení
• k dispozici byt 2 + 1

kontakt:
Věra Špalková
personalistka
telefon +420 499 314215
spalkova@juta.cz

STřEDA 13.03.2013 ČTVRTEK 14.03.2013
15:30–15:50 Zboží – Malibu* 15:30–15:50 Tyršova x Krkonošská
16:00–16:20 Žižkov* 16:00–16:20 Slunečná x Okružní*
16:30–16:50 Zborovská* 16:30–16:50 Čechova x Hlávkova*
17:00–17:20 sídliště Legionářská II* 17:00–17:20 Fibichova x Spoj: národů*
17:30–17:50 K. Světlé – u prodejny* 17:30–17:50 Máchova – u obchodu*
18:00–18:20 Slunečná – u školky 18:00–18:20 Klicperova – u pekárny*
18:30–18:50 Libušina* 18:30–18:50 Spojených národů*
19:00–19:20 Preslova x Rooseveltova* 19:00–19:20 Verdek – u býv: obchodu*
19:30–19:50 Erbenova - u prodejny* 19:30–19:50 Verdek – Podháj

Při tomto mobilním svozu proběhne humanitární sbírka textilu a dalších 
věcí. Jedná se o  letní a  zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony, látky (ne odřezky a zbytky látek), peří, péřové a vatované 
přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, kabelky, obuv (pár svázaný), dětské 
hračky. Veškeré věci musí být čisté!
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Prodám družstevní byt 3+1 v DKNL 
v centru města – cena 1.200.000 Kč. 
RK nevolat. Tel.: 721 511 022.

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

KuRzY ANGLICKÉhO JAzYKA
Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Martin Kučera, tel. 604971312
www.anglictina-kucera.cz

Pokácím ovocný strom, zn. za dřevo. 
Tel.: 602 246 358.

V ýKuP KOVů
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

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

PROVOzOVNA: SLOVANY 3051
(BÝV. TIBA – SLOVANY)

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

PRONÁJEM V AREÁLu 
NA SLOVANECh

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

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

FITNESS CLub SLOVANY
POSILOVNA, SAUNA, 

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

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

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

WWW. S LOVAN Y. C Z

T  &  h  N a i l s
m a n i k ú r a  –  p e d i k ú r a

AKCE od 2. února do 30. března
GELOVÉ, FR ANCOUZSK Á: 150 Kč

kvalita, spokojenost
po–ne: 08:00–20:00 hod.

tel.: 774 829 544, 775 511 281
PENNY MARKET – nábř. benešovo 2913, DKnL

SKÚTRY
ELEKTROKOLA
PRODEJ, SERVIS

CHVOJKA JOSEF
Štítného, Dvůr Králové nad Labem

Tel.: 607 503 048, e-mail: skutrychvojka@dvk.cz

SBD, Kollárova 1429, 544 01 Dvůr Králové n. L.

NAbízí K PRODEJI 
DRužSTEVNí bYT 1+1

v ul. Nad Parkem 2831, plocha 32 m2.
Minimální cena: 645 000 Kč

Informace podá a prohlídku bytu zajistí:
M. Černý, tel.: 604 794 189, cerny.sbd@dvur.cz.

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 – V. KALINOVÁ

RODOS V+J Teodoridis s.r.o., Lipnice 143

N A B Í Z Í M E  N O V O U  S L U Ž B U

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ 
VOZIDLA

VČETNĚ INTERIÉRU

ZARUČUJEME VYSOKOU KVALITU.
Po dohodě zdarma vozidlo 

vyzvedneme a dovezeme zpět.

OBJEDNÁVKY
tel.: 739 477 769

Praha

Dvůr Králové 
nad Labem

V AREÁLU 

V LIPNICI

PRODEJ NAFTY
NATURAL 95 a AD BLUE

v nové čerpací stanici v areálu Lipnice 143
Provozní doba: PO-PÁ  6:00 - 17:00, SO 7:00 - 16:00

Dále nabízíme:
• kompletní opravy a pneuservis 
  osobních vozidel
• příprava a zajištění STK
• plnění klimatizací

Vše o nás na www.rodosvj.cz
PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY:

RODOS V+J Teodoridis s.r.o., Lipnice 143

Praha

Dvůr Králové 
nad Labem

Electronic

PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU S POTVRZENÍM 
PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU – 1 ks za 300 Kč.  
Tel.: 603 217 922.

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

CYKLOSERVIS „u KOzLA“
servis a údržba jízdních kol všech druhů

ZA ZAVÁDĚCÍ CENY
po dohodě kolo vyzvedneme u vás doma 

a přivezeme zpět

po–pá: 16:00–19:00 hod. nebo dle dohody
náměstí TGM 39 (vpravo od MěÚ), tel.: 732 389 660
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Heydukova 1035 (areál NOVACHEMU)
po–pá: 12:00–16:00 hod.

30–60%
sleva

na oleje, autochemii 
i autokosmetiku

od 1. února 2013

značek ORLEN a CaRLINE

INTERIER h&Š

KUCHYNĚ
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
NÁBYTEK

VZORKOVÁ KANCELÁŘ: Spojených národů 231 (TIBA VORLECH)

ŽALUZIE 
RENOVACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ 
ZATAHOVACÍ DVEŘE 

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

jarní 

sleva 15%
774 777 073 www.trigareality.cz 774 777 072

TRIGA  REALITY  realitní  kancelář
nám. TGM 82, Dvůr Králové n.L. NABÍZÍ 

Prodej pěkné zděné chaty v Lanžově 
- lok. Zaborov ve velmi dobrém stavu 
s výhledem do kraje. Pozemek 462 
m2. Celoroční užívání, výb. příjezd. 
 CENA: 750.000 Kč 

TU2147S
Na prodej velký dvougenerační ro-
dinný dům s 2 garážemi ve Dvoře 
Králové n.L. na Slovanech se tře-
mi byty a s pozemkem 439 m2.   
 CENA: 2.090.000 Kč 

DK2177s
Prodej prostorného zděného bytu 
3+1 ve D.K.n.L. na Benešově nábř. 
v OV. Byt 2.p. o 64,35 m2. V pův. sta-
vu. Součástí je spol. půda, kočárkár-
na a sklep.  CENA: 799.000 Kč 

DK2176S

Prodej bytu 2+1 v OV v D.K.n.L. 
- Strž. Byt o 46,8 m2 ve 2. p. pane-
lového domu, v pův. udržovaném 
stavu, okna nová plastová.  
 CENA: 799.000 Kč 

DK2187S
Prodej menšího rodinného domku 
1+1 D.K.n.L. - 5.květen. Nová stře-
cha s okapy a svody, jinak pův. stav 
k rekonstrukci. Pozemek je 1139 m2.  
  CENA: 799.000 Kč 

DK2152S
Prodej pěkného bytu ve 2. p. star-
šího cihlového domu, 43 m2, 2+kk 
v OV v D.K.n.L. Po kompletní rekon-
strukci v r. 2007. V ceně nová kuch. 
linka. CENA: 790.000 Kč 

DK3006S

Prodej pěkného zděného rodinného 
domku na okraji D.K.n.L. – Sylvárov, 
4+1 po kompl. rekonstrukci z r. 2003. 
Pozemek má výměru 689 m2.    
 CENA:  1.250.000 Kč 

DK2144S
Na prodej řadový rodinný dům 5+1 
v D.K.n.L., kousek od centra. Poze-
mek 469 m2, zastavěná pl.147 m2. V 
r.2012 kompletní rekonstrukce.   
 CENA: 2.999.000 Kč 

DK3031S
Prodej pěkného a prostorného 
bytu v OV o velikosti 44,7 m2 1+1 v 
D.K.n.L. na Benešové nábř. Pův. 
udržovaný stav. Nová okna na JZ vč. 
žaluzií.  CENA: 599.000 Kč 

dK2150S

Prodej slunného pěkného nadstan-
dartního bytu 2+1 v OV v D.K.n.L o 
66,87 m2 , 2. patro zděného bytové-
ho domu. Po kompletní rekonstrukci 
z r. 2006. CENA:  1.190.000 Kč 

DK1003S
Prodej prostorného zděného bytu 
1+1, o 50,6 m2 v OV na okraji D.K.n.L, 
předělaný na 2+1, v 1. p. zděného 
staršího bytového domu. Po část. re-
konstrukci.   CENA: 680.000 Kč

DK2038S
Na prodej prostorný slunný byt 1+1, 
51,75 m2 v OV v obci Vítězná–Koc-
léřov, v 2. p. zděného staršího byto-
vého domu. Ve velmi dobrém stavu, 
slunný.   CENA: 340.000 Kč 

TU2071S
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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
Dle kolika hodin na věžích či domech 
ve Dvoře Králové si lze řídit hodinky?  
Vypište je.

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

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

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

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

NOVí ObČÁNCI 
MěSTA
V lednu 2013 se narodilo 
v našem městě 9 občán-
ků – 3 chlapci a 6 děvčat.

Jana Náhlovská,  evidence obyvatel 

uzAVřENÉ SŇATKY
V  měsíci lednu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad 
Labem sňatek tito snoubenci:
Martin Kilevník a Eva Kastnerová – 26.01.2013
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu 
snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

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

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

Dle kolika hodin 
na věžích či domech 
ve Dvoře Králové si 
lze řídit hodinky?
Blíží se jaro, a  tak mám pro vás otázku, která 
možná právě vás donutí vytáhnout paty 
z vyhřátého bytu a projít se městem bez sněhu.
V  době mobilů už asi jen hrstka lidí nosí ještě 
na  ruce hodinky. A  zejména v  zimě se nám ne-
chce tahat mobily z  kabelek jen kvůli kontrole 
času. Takže na  řadu přichází staré dobré věžní 
hodiny. Bohužel všechny, které míjím cestou 
do práce, nejsou synchronizované, takže z pozd-
ních příchodů mohu snadno vinit právě tyto ho-
diny. Jen si to představte – u Šindelářské věže už 
mám zpoždění, u pošty mám najednou času dost 
a na náměstí vcházím tak akorát. 
Dle kolika hodin na  věžích či domech si lze 
ve  Dvoře řídit hodinky (+-10 minut...)? Věřím, že 
společnými silami dáme dohromady všechny. Do 
losování o cenu zařadíme každého, kdo alespoň 
uhádne hodiny na soutěžních fotografiích.

ÚMRTí
V  měsíci lednu zemřelo ve  Dvoře Králové nad 
Labem 20 lidí, z toho bylo 9 dvorských občanů, 
5 mužů a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

JubILEA
Členové komise pro občanské záležitosti na-
vštívili při životních jubileích v lednu 23 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavil 
1 manželský pár stříbrnou svatbu a 1 pár zlatou 
svatbu. 

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

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

NOVÉ KNIhY V MěSTSKÉ 
KNIhOVNě SLAVOJ

Minulá soutěž
Na  fotografii se smál obličej z  kyvadla hodin 
na  Staré radnici. Obličej jsem nedomalovávala 
já v  grafickém programu. Přiznávám, že by šlo 
o  rozumné vysvětlení přítomnosti tohoto mo-
tivu právě na kyvadlu tak vážené budovy jakou 
je Stará radnice, ale na druhou stranu, proč by se 
na nás nemohl někdo usmát a proč by to nemoh-
lo být právě kyvadlo radničních hodin... 
Za  správnou odpověď si může pro drobnou 
výhru do  městského informačního centra dojít 
paní Jiřina Veselá z Rooseveltovy ulice. Gratuluji 
a ostatním soutěžícím děkuji za účast.

Ing. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka

Dne 10. 3. 2013 vzpomeneme 7. výročí úmrtí 
pana Rudolfa Holiče, který zemřel ve věku 104 let 
a byl nejstarším občanem ve Dvoře Králové nad 
Labem.

rodina Holičova

VzPOMíNKA

Ráda bych touto cestou poděkovala paní 
ředitelce Bc. Barboře Písecké, vedoucí pobočky 
České spořitelny ve Dvoře Králové nad Labem, 
za milý, vstřícný přístup a za sponzorské dárky 
pro děti, které se léčí v  ortoptické ambulanci 
zde ve  Dvoře Králové n. L. Děti vždy velmi 
potěší, když za  svoji námahu dostanou malou 
odměnu – drobnou sladkost nebo obrázek.

Milena Postupová, ortoptistka

POzVÁNKA

DROzDA, Robert. 
POhÁDKY PANA PřEDNOSTY.
nakl. Junior, 2012

Líbí se vám mašinky? Krásné, kovové, 
oddechující na  nádraží nebo namáhavě 
supící po  kolejích do  kopce, až se jim 
kouří z  komínů? Chcete vědět, kdo je 
to vechtr, co znamená pešunk, pucvole 
nebo jiná tajuplná slova? Prozradí vám 
to tahle pohádková knížka s  půvabnými 
ilustracemi Jiřího Boudy. A navíc se dovíte, 
jak to dopadlo se Šlechtičnou, namyšlenou 
lokomotivou, skromným motoráčkem 
a Hadimrškou, jak pan přednosta Drahorád 
zachránil život slonovi z  cirkusu a  spoustu 
dalších příběhů o nádherných mašinkách.

Chtěla bych poděkovat panu Josefu Kňourkovi 
za  vypravení pohřbu a  všem, kdo se přišli 
rozloučit dne 17.01.2013 s naší drahou babičkou, 
paní Miroslavou Stryovou.

Marcela Tomešová, vnučka s rodinou

PODěKOVÁNí

Chtěl bych poděkovat paní starostce Mgr. Editě 
Vaňkové a  komisi pro občanské záležitosti 
za  projevené blahopřání, dar a  medailonek 
k mým 90. narozeninám. Byla to milá pozornost. 
Děkuji. Miroslav Pavelka

Pozvánka na členskou schůzi Svazu postižených 
civilizačními chorobami v  ČR, o. s., základní 
organizace Dvůr Králové nad Labem, která se 
koná dne 22. března 2013 ve 14:00 hod. v sále 
Hankova domu. Od  13:00 do  14:45 hod. se 
prodávají členské a sjezdové známky.

J. Šmelhausová 
místopředsedkyně ZO SPCCH

obr. 1 obr. 2

obr. 3 obr. 4
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JAK DO MATEřSKÉ ŠKOLY Enviromentální výchova 
v MŠ Roháčova
„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody 
má každý rok nové, nádherné vydání“.

 (H. Ch. Andersen)
Pojem environmentál-
ní výchova je termín za-
váděný ministerstvem 
životního prostředí 
od  konce devadesátých 
let minulého století. Od-
haluje důsledky lidské 
činnosti, která působí 
devastaci a  ohrožuje ži-
vot na  Zemi. Jejím úko-
lem je budovat v  lidech 
pozitivní vztah k  přírodě, zabývá se poznává-
ním vztahů v  přírodě a  vlivem člověka na  ni. 
Součástí těchto postojů by mělo být i  to, aby 
se člověk uměl omezit, odříct si, vzdát se něče-
ho ve prospěch budoucnosti planety. V naší vý-
chovné práci se řídíme rámcovým vzdělávacím 
programem pro předškolní vzdělávání.
Jako učitelky mateřských škol máme možnost 
dětem otevřít oči, rozšířit obzor, nabídnout 
alternativu konzumního způsobu života, 
pomoci jim „přijít přírodě na chuť“. Venku jsme 
za  každého počasí a  přírodu a  zvířata máme 
možnost poznávat na  našich pravidelných 
vycházkách i v zoo, která se nachází v blízkosti 
naší mateřské školy. 
V  našem městě vzniklo na  sklonku léta 2010 
nové občanské sdružení s  názvem „FURT 
VENKU!!, o. s.“. Občanské sdružení chce umožnit 
dětem, rodinám a  široké veřejnosti setkávat 
se k  rozmanitým aktivitám ve  volné přírodě. 
Činnost zahájilo lesním klubem, inspirovaným 
lesními školkami, s dětmi v přírodě za každého 
počasí.
S dětmi jsme tento klub navštívili s přicházejícím 
podzimem a nyní v zimě. V malebném prostředí 
přírody v  okolí Labe u  městské části Verdek 
s  dětmi využíváme všeho, co nám příroda 
nabízí – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, 
cítit vůně, osahat si. Děti si zde plně prožijí, 
jaké změny nám nabízí příroda na  podzim 
a  nyní v  zimě. Uvědomí si, že když je nám 
zima, zahřejeme se pohybem… Do  „lesní 
školky“ se na jaře opět vrátíme. Děkujeme paní 
Mgr. Martině Pecnové z lesního klubu za skvělé 
programy pro naše děti.
Jak již napsala Eliška Leblová v  knize 
Environmentální výchova v  mateřské škole, 
opravdu nemusíme mít diplom z  přírodovědy, 
abychom jako učitelé mohli děti oslovit, pomohli 
jim něco zažít, jít kus cesty s  nimi, probouzet 
v nich zájem a chuť dívat se kolem sebe. 

Ivana Staňková, MŠ Roháčova

V měsíci dubnu budou opět vyhlášeny zápisy dětí 
do  mateřských škol. Pro rodiče to může období 
plné obav, které vyplývají většinou z  neznalosti 
a nedostatku správných informací.

Přehled MŠ ve Dvoře Králové nad Labem
Ve  Dvoře Králové jsou dvě městem zřizované 
mateřské školy (MŠ) – MŠ Drtinova a  MŠ 
Elišky Krásnohorské (všeobecně známá jako 
školka ve  Strži). Tyto dvě mateřské školy 
mají svá odloučená pracoviště. K  naší MŠ E. 
Krásnohorské patří odloučená pracoviště – 
MŠ Slunečná I., Slunečná II. a  Verdek. Celková 
kapacita je 12 tříd pro 244 dětí.

Výběr mateřské školy
V době zápisu mají rodiče nebo zákonní zástupci 
dítěte možnost si zvolit některou z mateřských 
škol včetně uvedených odloučených pracovišť 
a  nechat tam své dítě zapsat k  předškolnímu 
vzdělávání. Počet volných míst se odvíjí 
od počtu dětí, které v příslušném školním roce 
přejdou z mateřské školy do školy základní.

Kritéria přijetí
Způsob, jakým se děti přijímají k předškolnímu 
vzdělávání, je dán školským zákonem, 
vyhláškou pro mateřské školy a  správním 
řádem. Jsou stanovena kritéria k  přijímání 
dětí, která nijak nezohledňují sociální status 
rodiny. Jsou nastavena z  pohledu potřeb 
dítěte a  jeho vzdělávání. Cílem předškolního 
vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti 
dítěte, podílet se na  jeho zdravém citovém, 
rozumovém a  tělesném rozvoji. Umožnit mu 
osvojovat si základní pravidla chování, základní 
životní hodnoty a mezilidské vztahy. Předškolní 
vzdělávání vytváří předpoklady pro pokračování 
vzdělávání v základní škole (ZŠ). 

Vzdělávací programy a metody
Hlavní vzdělávací metodou je hra. Pomocí hry 
si dítě rozvíjí svoji osobnost, učí se mnohým do-
vednostem, získává návyky, osvojuje si kompe-
tence potřebné pro další učení v ZŠ a pro život. 
Dítě v průběhu hry ani nepozná, že je vzdělá-
váno. Pracuje se s ním podle dokumentu Školní 
vzdělávací program předškolního vzdělávání. 
Znění tohoto programu je zveřejněno přímo 
na  pracovišti i  na  www.materskeskolky.cz. Tam 
jsou umísťovány i ostatní dokumenty nutné pro 
práci v předškolních zařízeních. Stejně tak tam 
budou postupně zadány i  informace ohledně 
zápisu dětí.

Informování o (ne)přijetí dítěte 
Od loňského roku došlo k zásadní změně v in-
formování rodičů o  přijetí nebo nepřijetí dítě-
te k předškolnímu vzdělávání. U zápisu je každé 
vyzvednuté žádosti přiděleno registrační číslo.

Toto číslo se následně stává součástí seznamu 
o  přijetí nebo nepřijetí dítěte k  předškolnímu 
vzdělávání. V seznamu již není uvedeno jméno 
dítěte. Proto je velice důležité si toto registrační 
číslo dobře uschovat, někam si ho poznačit, aby 
po 30 dnech, které má ředitelka mateřské školy 
ze zákona na vyřízení podané žádosti, měla ro-
dina možnost si na veřejně vyvěšeném sezna-
mu najít výrok o  přijetí nebo nepřijetí k  před-
školnímu vzdělávání. Kladné rozhodnutí o při-
jetí se oznamuje pouze vyvěšeným registrač-
ním číslem, záporné rozhodnutí se zasílá rodi-
ně na  doručenku prostřednictvím pošty. Stá-
vá se situace, že rodiče přihlásí své dítě k před-
školnímu vzdělávání na pracoviště obou mateř-
ských  škol. Pak je potřeba s mateřskými škola-
mi spolupracovat, co nejdříve se rozhodnout, 
kam dítě skutečně chce rodina umístit, a neblo-
kovat místo ostatním zájemcům. Vybraná ma-
teřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo ne-
přijetí, odmítnutá mateřská škola musí vydat 
rozhodnutí o  zastavení řízení. Toto ředitelkám 
ukládá zákon a nelze postupovat jinak.

Prostředí a filosofie MŠ E. Krásnohorské
Filosofií naší školy je, že dáváme všem dětem 
vzdělávací šanci. Jsme pro děti průvodci na je-
jich cestě do života, integrujeme děti i z jiných 
etnik, do dvou speciálních tříd na odloučeném 
pracovišti MŠ Slunečná II. zařazujeme i děti se 
specifickými vzdělávacími potřebami. U  zápi-
su k  předškolnímu vzdělávání musí zákonní 
zástupci dítěte předložit doporučení školské-
ho poradenského zařízení. To znamená zprávu 
z  vyšetření v  pedagogicko-psychologické po-
radně nebo ve  speciálně-pedagogickém cen-
tru s  doporučením k  zařazení do  speciální tří-
dy mateřské školy. Dětem zajišťujeme vzdělá-
vání formou skupinové integrace i  formou in-
dividuální. Pracujeme s nimi jak podle školního 
vzdělávacího programu, tak podle individuál-
ních plánů rozvoje osobnosti. Na všech našich 
pracovištích nabízíme dětem podnětné a zají-
mavé prostředí, kde se mohou bavit a zaměst-
návat přirozeným dětským způsobem. Nabízí-
me aktivity spontánní, ale i  řízené zkušenými 
pedagogy. Formy a  metody práce volíme při-
měřené věku dítěte. Postupujeme od  jedno-
duššího ke složitějšímu, zachováváme obsaho-
vou návaznost. Pracujeme s dětmi od 3 do 6 let. 
Děti mladší přijímáme za předpokladu, že jsou 
připravené a schopné zvládat požadavky na ně 
kladené při plnění cílů a úkolů podle Školního 
vzdělávacího programu předškolního vzdělá-
vání.

Bc. Jaroslava Dlabolová
ředitelka MŠ El. Krásnohorské

Na  masopustní úterý, den před začátkem 
čtyřicetidenního postního období, navštívil 
průvod masek dětí základní a  mateřské školy 
v  Žirči obyvatele Domova sv. Josefa. Návštěva 
to byla veselá, jak se na  maškarní průvod sluší 
a  patří. Děti klientům zazpívaly, předvedly 
nacvičené pásmo a  přinesly tak do  domova 
radost a  povzbuzení.  Jejich veselé a  nápadité 
kostýmy ještě podtrhly bujarou atmosféru.  
Dobrá spolupráce se školou i  školkou probíhá 
po celý rok a toto společné sdílení pomáhá bořit 
bariéry mezi světem zdravých a  nemocných. 
Domov sv. Josefa je za spolupráci vděčný, stejně 
tak za dodržování lidových tradic, které by jinak 
pomalu zanikaly. Děkujeme!

J. Holcová, Domov sv. Josefa

Jemine, domine 
Masopust pomine…
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Pomalu se blíží další ročník jedné z nejvýznamněj-
ších akcí Jedničky – Juniorfilmu – Memoriálu Jiří-
ho Beneše. Tradiční celostátní soutěž amatérských 
filmařů z  České republiky a  Slovenska se bude ko-
nat již podevatenácté ve dnech 22.–23. března 2013.
I  tentokrát bude dějištěm celé akce 
královédvorské kino Svět. Patronem letošního 
ročníku soutěže je znovu scénárista, producent 
a  herec Tomáš Magnusek. Ve  stejný den 
a  na  stejném místě se bude konat také další 
filmařské klání mladých tvůrců – Zlaté slunce 
královédvorské. Obě soutěže mají svá rozdílná 
pravidla i  propozice, přesto je spojuje mnohé 
a zejména zájem mladých lidí o film a filmařinu. 
Projekci Juniorfilmu předchází předvýběr a tato 
soutěž je výjimečná také tím, že je hodnocena 
dvěma porotami – dospělou a  dětskou. Zlaté 
slunce je oproti tomu soutěží postupovou, ze 
všech zúčastněných filmů vybere porota ty 
nejlepší snímky, které postoupí do  červnového 
celostátního kola v Ústí nad Orlicí. 

V  letošním roce 
po  mnoha letech 
vracíme do  soutěže 
Juniorfilm kategorii 
dospělých autorů. 
Podle propozic musí 
jít o „filmy s dětskou 
tematikou nebo dě-
tem určené a  obsa-
hově srozumitelné“. 
Věříme, že na  letošní filmový svátek najde 
cestu hodně filmařů, že se budou těšit ze 
zajímavých a  nápaditých snímků i  příjemných 
a  obohacujících setkání. Také si moc přejeme, 
aby si do  Dvora Králové našlo cestu mnohem 
více zájemců o  amatérský film, než tomu bylo 
v  loňském roce. Na  setkání se všemi se těší 
pracovníci DDM Jednička Dvůr Králové nad 
Labem. 

Mgr. Iveta Hanušová a Bc. Vladimír Jiřička
DDM Jednička

Královská věnná města (www.vennamesta.
cz) se prezentují svými citylighty (prosvětle-
nými reklamními nosiči) během měsíců břez-
na a dubna na 15 místech v různých stanicích 
pražského metra. Hledejte, foťte a pošlete fota 
citylightů včetně svého kontaktu na  email: 
info@vennamesta.cz. Uveďte název stanice 
metra, odkud fotka pochází. 
Vyhrávají ti, kteří pošlou co nejvíce fotografií 
z různých stanic. Najdete alespoň tři? Výherci 
budou odměněni. 

xIx. Juniorfilm – memoriál Jiřího beneše 
a zlaté slunce královédvorské

Karneval
V  sobotu dne 16. února 
proběhl na  skautské vile 
Skautský maškarní karneval. 
Děti si zahrály zábavné hry 
a  na  závěr byla vyhlášena 
nejlepší maska, kterou se 
stala maska „Popelnice“. 

Kimova a Setonova hra
V sobotu 23. února pořádalo skautské středisko 
Zvičina pro skauty, skautky, vlčata i  světlušky 
tradiční závody v  Kimově hře, Setonově hře, 
šifrování a Morseovce.  Po slavnostním zahájení 
byly více než dvě desítky soutěžících rozděleny 
do  dvou kategorii dle svého věku. Pro mladší 
světlušky a  vlčata byla připravena Kimova hra, 
Setonova hra a  šifrování. Úkolem soutěžících 
v Kimově hře je rozmístit co nejpřesněji 10 terčíků 
do čtvercové sítě 5x5 dle předem připraveného 
vzoru, který je odhalen soutěžícím po  několik 
sekund. Vítězem je soutěžící, který umístí 
přesně do  sítě nejvíce terčíků. V  Setonově hře 
je soutěžícím v  časovém limitu ukázáno 24 
předmětů. Vítězem je ten, kdo si zapamatuje 
nejvíce předmětů. Druhou částí závodů je 
šifrování, kdy soutěžící daný text zašifrují 
a  rozšifrují pomocí jednoduchých šifrovacích 
metod. 
Pro skautky a skauty byla připravena morseovka. 
A  to příjem znaků, jak písmen, tak číslic, 
vysílaného pomocí píšťalky a  přepis textu 
do  morseovky. Vítězem je ten, kdo přijme 
a přepíše správně nejvíce znaků za nejkratší čas.

Ing. Martin Stránský

SKAuTSKÉ STřEDISKO hLÁSí: 

Cestujte a foťte s královskými 
věnnými městy!

Blíží se termín pro podání přihlášek ke studiu 
na  středních školách, kterým je každoročně 
15. březen. Stejně jako v  loňském roce může 
každý uchazeč podat dvě přihlášky. Stejná 
je letos také povinnost všech středních 
škol Královéhradeckého kraje, na  nichž je 
studium ukončeno maturitní zkouškou, konat 
přijímací zkoušky. Ty se na  královédvorském 
gymnáziu uskuteční v  pondělí 22. dubna 
pro čtyřleté i šestileté studium a ve středu 
24. dubna pouze pro čtyřleté studium, 
tedy pro uchazeče z  9. tříd základních škol. 
Ti musí zvolený termín uvést ve své přihlášce 
ke  studiu. Pokud tak neučiní, automaticky 
budou pozváni na pondělní termín přijímacích 
zkoušek.
Zájemcům o  studium na  naší škole nabízíme 
před přijímacími zkouškami konzultace, které 
se budou konat ve středu 3. a 10. dubna vždy 
od 14:30 hod. v budově gymnázia na náměstí 
Odboje. V  prvním termínu se uskuteční 
pro zájemce o  čtyřleté studium konzultace 
z  matematiky a  pro zájemce o  šestileté 
studium z českého jazyka, ve druhém termínu 
se předměty vymění.

RNDr. Vladimír Hušek, zástupce ředitele

Přijímací zkoušky na gymnázium 
ve Dvoře Králové n. L.

Jakub Rojko, žák učitelky Vladimíry Matuškové 
ze ZUŠ R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad 
Labem, úspěšně vykonal talentové zkoušky 
na  pražskou konzervatoř a  konzervatoř 
v  Pardubicích ve  hře na  lesní roh. Jakub si 
zvolil studium v Praze. Gratulujeme a přejeme 
mnoho úspěchů.

Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

Dobrá zpráva 
ze zuŠ R. A Dvorského

V  Domově důchodců v  Roháčově ulici jsme 
uspořádali ve  čtvrtek 7. února maškarní bál pro 
obyvatele domova. 
Zaměstnanci nazdobili společnou jídelnu 
pestrobarevnými girlandami, balónky, 
papírovými řetězy a  motivy z  tradiční 
venkovské zabijačky. Zabijačkové hody byly 
pro obyvatele připraveny i ve skutečnosti, takže 
k obědu byl ovar, k svačině tlačenka a u večeře 
voněly jitrnice, kroupy a zelí. Pivo samozřejmě 
nechybělo. 
Ve  14 hodin začala hrát hudební skupina 
Sešlost pod vedením pana Stříbrného 

a s malými přestávkami nás k tanci doprovázeli 
víc než tři hodiny. Zaměstnanci se převlékli 
do  nejrůznějších kostýmů, takže na  parketě 
se zároveň proháněli klauni, dáma z  třicátých 
let, údržbář, středověká hostinská, čertice, ale 
i  myší maminka, upírka, zdravotní sestřičky 
a Fiona z pohádky o Shrekovi. 
Pro účastníky bálu byl připraven svařáček 
a na konci si všichni připili na zdraví vaječným 
koňakem. Jsme rádi, že se akce vydařila 
a  odměnou nám byly usměvavé a  rozzářené 
tváře obyvatel našeho domova.

Mgr. Linda Mocová, Domov důchodců D.K.n.L

MAŠKARNí bÁL V DOMOVě DůChODCů

Matematická olympiáda
V  minulých dnech se žáci naší školy vydali 
do  Trutnova, aby se zúčastnili okresního 
kola olympiády v  matematice a  anglickém 
jazyce. Dominik Totka z 5. B je všestranný žák, 
dosahuje velmi dobrých výsledků ve  všech 
předmětech. Své znalosti matematiky 
otestoval v  konkurenci dalších 30 žáků 
z  celého okresu. Dle celkového umístění 
mu příklady „sedly“ a  obsadil skvělé první 
místo. Jeho spolužačka Nela Sováková byla 
vyhlášena úspěšnou řešitelkou. 

Olympiáda v anglickém jazyce
Dalším význačným úspěchem je druhé 
místo Roberta Hamšíka z  6. A  v  olympiádě 
v anglickém jazyce.  Ztráta pouhých 3 bodů ho 
dělila od prvního místa. Tito žáci jsou pro naši 
školu příslibem do budoucích klání v různých 
soutěžích. Rádi bychom zmínili i  velmi 
dobrý výsledek Nikoly Jačkové, žákyně 8. A, 
v okresním kole v anglické konverzaci. 
Všem žákům vedení školy blahopřeje, přeje 
jim další úspěchy  a hlavně dobrý pocit, že se 
učí pro sebe a pro získávání nových poznatků 
a zkušeností. 

Ing. Alena Čiháková 
Mgr. Šárka Šantrochová

Úspěchy žáků zŠ Strž 
v okresních kolech 
olympiády z matematiky 
a anglického jazyka 
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KRÁLOVÉDVORSKÉ SOKOLKY 
POSTuPuJí NA MISTROVSTVí 
ČESKÉ REPubLIKY V TEAMGYMu!
Poslední lednový víkend se konal v Praze přebor 
České obce sokolské v TeamGymu. Výborného 
výsledku zde dosáhly gymnastky ze Sokola 
Dvůr Králové n. L., když všechna tři družstva 
vybojovala bronzové příčky a  byla díky svým 
výkonům nominována, aby reprezentovala 
Českou obec sokolskou na mistrovství ČR, které 
se bude konat koncem dubna v Ostravě. 
Blahopřejeme všem závodnicím i  trenérkám 
k tomuto skvělému výsledku!

Mgr. Pavlína Špatenková
Sokol Dvůr Králové n. L.

Velká cena Trutnova v karate

Jako malý chlapec jsem zhlédl na  tehdejší 
poměry velmi slušně natočený film režiséra 
Čeňka Duby – Synové hor, který ve  mně 
nastartoval můj celoživotní, neutuchající 
zájem o  tento tragický příběh. Sháněl jsem 
si a  vystřihával články, vycházející většinou 
v  měsíčníku ,,Krkonoše“, koupil a  několikrát 
přečetl obě knihy: František Kožík – Synové hor 
a  Miroslav Rampa – Na  hřebenech vichřice. Má 
to však i své stinné stránky, například manželka 
a  dcery se mnou odmítají navštěvovat výstavy 
a  expozice na  toto téma, protože mi to nedá, 
abych neupozorňoval na vzniklé chyby. Jsou to 
třeba zásadní omyly už v názvu: ,,Tragédie dvou 
závodníků…“ (V. Vrbata žádný závodník nebyl), 
nebo chybný počet a  jmenný seznam aktérů 
(on totiž E. Rath startoval pod pseudonymem F. 
Walter) atd. 
Já bych však rád upozornil na další možná méně 
známé hrdinské činy ostatních účastníků tohoto 
dramatu. Jmenovitě E. Rath, který po  marném 
pokusu dotáhnout promrzlého a  vyčerpaného 
B. Hanče na  Labskou boudu, přišel skoro sám 
o  život. Dále pak například další závodníci 

J. Feistauer, K. Jarolímek, kteří sami omrzlí 
a  vysílení, transportovali Hanče na  rohačkách 
od  Pančavského vodopádu na  Labskou boudu. 
Jako královedvorský rodák a  občan bych však 
vyzdvihl čin, pro mě neméně hrdinský, který 
přesně zapadá do tehdejší doby, kdy slova jako 
čest, kamarádství, solidárnost, vlastenectví, 
slušnost, nebyly jen abstraktní pojmy. Jeden 
z  nejznámějších obyvatelů našeho města 
Ing. arch. K. Jarolímek, účastník závodu, nechal 
mnoho let po  této tragédii vystudovat syna – 
pohrobka B. Hanče, kompletně na  své náklady 
na místní Obchodní akademii.
Takže až letos 24. března budu na Zlatém návrší 
u  mohyly zapalovat svíčku, bude to nejen 
na  počest památky B. Hanče a  V. Vrbaty, ale 
i dalších účastníků této tragédie a v neposlední 
řadě pana Ing. arch. K. Jarolímka.

Martin „Čéďa“ Mádle
Výzva: 
Pokud by někdo mohl doplnit, či opravit 
informace k  tomuto tématu, budu nesmírně 
vděčen a předem děkuji. 
E-mail: martinzvorlecha@seznam.cz.

STOLETÉ VýROČí KRKONOŠSKÉ TRAGÉDIE A DVůR KRÁLOVÉ N. L.

DDM Jednička připravila běžkařský závod pro školy

V  Trutnově se v  neděli 27. ledna konal druhý 
ročník Velké ceny pod záštitou starosty města 
pana Adamce. Do  sportovní haly Komenského 
přijelo celkem 147 závodníků z  22 klubů České 
republiky.
Dvůr Králové reprezentovalo 14 závodníků pod 
taktovkou koučů Lucie Heilové a Hany Strakové. 
Na  soutěž byli nominováni i  oba oddíloví 
rozhodčí Kocmánek a Šlosser. 
Závodit se tentokrát vydali i  úplní začátečníci 
s  bílým páskem (R. Barth, J. Klikar, D. Ryšavá, 
M. Moravec, T. Moravec, T. Höfer, V. Mazák, 
P.  Brentner), pro které tato soutěž měla být 
jedinečnou příležitostí k  získávání zkušeností. 
Díky svým výkonům i  šťastnému losu se ale 
nováčkům Jakubovi Klikarovi a  Dianě Ryšavé 
podařilo vybojovat bronzové medaile v  soutěži 
kata, jejich první medaile na  oficiální soutěži 
vůbec. Další bronz v kata pak přidal Denis Rajsner, 
závodící nově v  kategorii starších žáků a  také 
Petra Punnerová mezi ženami.
Medaile Dvoráci vybojovali i  v  kumite – Denis 
Rajsner si odvezl svou druhou medaili, tentokrát 
stříbrnou, když ve  finále podlehl mnohem 
zkušenějšímu závodníkovi z  Ústí nad Orlicí. 
Stříbro v  kumite získala Petra Punnerová ve  své 
váhové kategorii a  k  němu přidala i  bronz 
v  kategorii bez rozdílu hmotnosti a  završila tak 
svůj hattrick. Bronzovými medailemi pak přispěli 
do  oddílové statistiky i  Luděk Hrnčíř a  Tadeáš 
Klepač, čtvrtými místy ještě bodovali Jan Dostál 
a Andriy Radetskyy.
Všem medailistům gratulujeme a  všem 
zúčastněným přejeme hodně úspěchů na příštích 
soutěžích.

Petr Kocmánek

Dne 26. ledna proběhlo v Pardubicích mistrovství 
České republiky v pool billiardu juniorů do 18 let. 
V  kulečníkové herně Maple Pool Club bojovalo 
v  disciplíně 10-ball 16 nejlepších kulečníkových 
hráčů z ČR. Vynikajícího děleného 5. místa dosáhl 
Josef Červenka ml., teprve 9letý žák ZŠ Josefa 
Moravce v Nemojově.

Martina Zemková

Naděje českého kulečníku

Ve  dnech 10. března 2013  od  16:00 hod. 
a  13. března 2013  od  10:00 hod. vystoupí 
na  zimním stadionu ve  Dvoře Králové nad 
Labem krasobruslařky a  krasobruslaři oddílu 
krasobruslení TJ Dvůr Králové nad Labem 
v  rámci  představení  nazvaného „Putování 
za  pohádkou“.  Délka představení je 35 minut, 
vstupné 30 Kč odpolední představení a  20 Kč 
dopolední představení.

 Michaela Koblasová

Pozvánka na krasobruslařské 
vystoupení

Pro žáky královédvorských škol DDM Jednička 
připravila první ročník závodu v  běhu na  lyžích 
Zlatá běžka. Trať byla připravena v  areálu 
dopravního hřiště a  starého hřbitova ve  Dvoře 
Králové. Úkolem dětí bylo nejen projet co nejrychleji 
trať, ale také splnit bez chyb doprovodné úkoly – 
hod na  cíl, sbírání a  přenášení předmětů, projet 
brankou a výstup do kopce. 
Prvního ročníku této lyžařské soutěže se 
zúčastnilo jen 7 dětí, všechny ze ZŠ Schulzovy 
sady. Všichni závodníci zvládli trať projet 
za  bouřlivého povzbuzování svých spolužáků. 
Z  vítězství se radovala Petra Sedláčková z  3. B 
před Jakubem Hakem a  Jirkou Koblasou z  3. A. 
Vítězka získala kromě diplomu a  odměny také 
putovní Zlatou běžku, která by se měla stát 
symbolem této soutěže. Doufáme, že se závod 
uskuteční i v příštím roce za účasti většího počtu 
závodníků.

Mgr. Pavlína Špatenková
 ZŠ Schulzovy sady



Noviny královédvorské radnice

strana 12 

NKR č.2/2013

Za  6 Kč si můžete koupit tuto pohlednici v  městském informačním centru na  nám. 
TGM. Jedná se o nejhezčí turistickou pohlednici tohoto roku–další info na str. 1.

Zimní dopolední pobyt dětí z mateřské školy Roháčova v prostorách lesního klubu u Ver-
deku. Více informací čtěte na str. 9.  Foto: archiv MŠ Roháčova

Člen královédvorského klubu karate Denis Rajsner (první zleva) se umístil na  druhém 
místě v kumite na Velké ceně Trutnova v karate – další info na str. 11  Foto: Lucie Heilová

Masopustní průvod masek dětí základní a mateřské školy v Žirči rozveselil obyvatele Do-
mova sv. Josefa – více informací na str. 9 Foto: J. Holcová

V úterý 19. února probíhalo v prostorách ministerstva vnitra předávání ceny Parádní 
web, kterou uděluje časopis Veřejná správa. Starostku Mgr.  Editu Vaňkovou dopro-
vázeli bývalý šéfredaktor Ing. Tomáš Vlk a součásná šéfredaktorka Ing. K. Sekyrková.

Maškarní bál v Domově důchodců v Roháčově ulici (info na str. 10)
 Foto: Linda Mocová

Velmi početný sbor královehradeckého Klicperova divadla přivezl v  únoru do  Dvora 
Králové hru „Bylo nás pět“ hned dvakrát – na večerní představení v rámci předplatného 
a dopolední představení pro školy Foto: K. Sekyrková

Na skautském maškarním karnevalu bylo  vyhlášeno šest nejlepších masek. Vyhrála 
maska POPELNICE. Více informací na str. 10. Foto: M. Stránský


