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S výjimkou několika deštivých dnů zatím 
počasí babího léta rekonstrukci náměstí T. G. 
Masaryka přeje. Kromě dodlažďování zbývajících 
ploch v prostranství náměstí a chodníku v ulici 
Palackého zde byly vztyčeny lampy veřejného 
osvětlení. Přípravou ke zprůjezdnění ulice Palac-
kého byla pokládka živičného povrchu na křižo-
vatce s Husovou ulicí, což umožní jednosměrný 
provoz z náměstí ke kostelu. Do dokončení stav-
by se očekává už jen poslední uzavírka - výjezd 
z náměstí do Švehlovy ulice. 

Na stavbě čp. 83 (Regína – budoucí ZUŠ) byla 
zasklena hliníková konstrukce spojovacího krčku 

REKONTRUKCE NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
a provedena betonáž podlah. Na schodišti byla 
osazena skla a položeny obklady a dlažby. Dokon-
čilo se oplechování střechy směrem do náměstí.

V těchto dnech byla podána předposlední žá-
dost o platbu z Regionálního operačního progra-
mu Severovýchod ve výši takřka 6,5 mil. Kč.

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

Ve čtvrtek 15.9.2011 byla v knihovně Slavoj 
slavnostně předána ocenění Osobnost města 
Dvůr Králové nad Labem za rok 2010. Pamětní 
list, stříbrnou pamětní minci a další upomínko-
vé předměty předala starostka města Mgr. Edita 
Vaňková. Osobnostmi města za rok 2010 jsou:

Vít Havlíček, který byl oceněn v kategorii hud-
ba, hudební dílo. Vít Havlíček je výraznou osob-
ností hudebního života v našem městě. Zasloužil 
se o několik významných počinů zejména v oblasti 
duchovní hudby. Z posledních můžeme jmenovat 
například nedělní koncert 11.9.2011 v kostele sv. 
Jana Křtitele s premiérou skladby Severská ukolé-
bavka od Ilji Hurníka. Pan Havlíček založil a vede 
Královédvorský chrámový sbor a orchestr a podílí 
se na dnes již pravidelném cyklu koncertů v době 
adventu. Zároveň je ředitelem a dramaturgem 
známého festivalu Hudební léto Kuks.

Jana Růžičková byla oceněna za společensky 
významnou veřejnou činnost. Většinu svého pro-
fesního života strávila v oční škole, kde působila 
jako sanitární pracovnice a později jako učitelka. 
Návrh na udělení ceny byl podán za dlouholeté 
působení v pěveckém sboru Záboj, kde je paní 
Jana Růžičková od roku 1967. V roce 2000 byla zvo-
lena do funkce předsedkyně spolku a tuto činnost 
vykonává dodnes. Trvale se stará o dramaturgii, 
připravuje a přednáší průvodní slovo při koncer-
tech a řídí práci členů výboru spolku.

Antonín Blaha si převzal ocenění v kategorii 
sportovní výkon – jednotlivci, dospělí. Pan Blaha 
patří k výkonnostní špičce radioamatérů v České 
republice. Po dlouhá léta se pohybuje ve všech ta-
bulkách radioamatérů na prvních místech. V sou-
časné době má potvrzená spojení s 335 zeměmi 

SEZNAMTE SE S OSOBNOSTMI MĚSTA ZA ROK 2010

Slavnostní přípitek oceněných osobností se starostkou města. Zleva: Petr Kocmánek, Jana Růžičková, Edita Vaňková, 
Gabriela Vognarová, Vít Havlíček a Antonín Blaha.  Foto: Tomáš Vlk

Vedení města Dvůr Králové nad Labem vnímá 
působení nepřizpůsobivých obyvatel velice citel-
ně. Všechny obyvatele města můžeme ubezpečit, 
že rozhodně žádným způsobem nepodporujeme 
jejich stěhování do města, neprodáváme těmto li-
dem žádné nemovitosti a už vůbec nejsme žádným 
způsobem na jejich příchodu motivováni. Většímu 
stěhování nepřizpůsobivých obyvatel do opuště-
ných objektů jiných vlastníků (například v lokalitě 
Slovany) zatím nic nenasvědčuje. Chápeme Vaše 
znepokojení, nicméně zatím se jedná o nepodlože-
né informace. Dopředu můžeme obyvatele našeho 
města ujistit, že nebudeme takovouto aktivitu sou-
kromých subjektů v žádném případě podporovat. 
Věřte, že u nás nechceme být v situaci některých 
obcí ze severu Čech. 

Na řešení aktuální situace jsme reagovali zalo-
žením „bezpečnostní“ pracovní skupiny. Ta je slo-
žena vedle vedení města i ze zástupců městského 
úřadu (sociální pracovnice, přestupky), Policie ČR, 
městské policie, školských zařízení i neziskového 
sektoru, který se problematice také věnuje. Na řeše-
ní vzniklé situace spolupracujeme i s jinými městy 
s podobnými problémy. Aktuálně jsme vydali 
3 nové obecně závazné vyhlášky města (O zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, O ochraně nočního klidu, O zákazu 
provozování výherních hracích přístrojů), jejichž 
dodržování budeme důsledně kontrolovat a v rám-

BEZPEČNOSTNÍ 
SITUACE VE MĚSTĚ

Zvukový záznam pořízený z jednání zastupitel-
stva města (8.9.2011) byl zveřejněn na  webových 
stránkách města v  sekci Město -> Orgány města 
-> Zastupitelstvo města. Na stejném místě na-
leznete i veškrá přijatá usnesení ve formátu PDF.

AUDIOZÁZNAM ZE ZM
Pokračování na straně 2
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O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J Í …O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J Í …

Našli jste na území Dvora Králové nad Labem 
věc (nález), která má nějakou hodnotu či význam? 
Přestože např. ležela přímo v obchodě apod., je 
důležité tento nález odevzdat na MěÚ Dvůr Krá-
lové nad Labem, na podatelnu, kde je soustře-
děna agenda ZTRÁT A NÁLEZŮ. Zde pracovnice 
vedou evidenci nalezených věcí a „poptávku“ 
ztracených věcí, tudíž je velká pravděpodobnost, 
že se nalezená věc opět vrátí majiteli. V loňském 
i letošním roce se tímto způsobem podařilo po-
těšit již mnoho majitelů ztracených věcí. Seznam 
nalezených věcí je dostupný i na webových strán-
kách města www.dvurkralove.cz v sekci Radnice 
-> Ztráty a nálezy.

Předem všem poctivým nálezcům děkujeme 
jménem šťastných majitelů!

Lenka Jarolímková
odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)

CO S NALEZENOU VĚCÍ ?

POZOR NOVINKA – v rámci svozu proběhne 

humanitární sbírka textilu a dalších věcí. 
Při tomto mobilním svozu můžete nově ode-
vzdat i čisté použité oblečení, textil, obuv, 
kabelky a hračky, jejichž svoz zajistí Diakonie 
Broumov.

JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ ODEVZDAT?

Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
…, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 
odřezky a zbytky látek),  peří, péřové a vatova-
né přikrývky, polštáře, deky, spací pytle,..., ka-
belky, obuv – nepoškozenou, svázanou gumič-
kou, aby se páry nerozhodily, dětské hračky.
Veškeré věci musí být čisté!

CO SE DÁLE DĚJE S POUŽITÝM OBLEČENÍM, 

TEXTILEM, OBUVÍ, KABELKAMI A HRAČKAMI?

Vše je odváženo do Diakonie Broumov, 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 organizace,
- na věci neupotřebitelné k humanitárním úče-
lům, které se použijí k dalšímu průmyslovému 
zpracování (např. v automobilovém a staveb-
ním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úkli-
dových hadrů).

Nenoste zahradní odpad, bude samostatně 
svážen v listopadu 2011 (rozpis zastávek na-
jdete v příštím čísle Novin královédvorské 
radnice).

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. 499 
318 121 nebo e-mailem: sirkova.eva@mudk.cz. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí (OŽP)

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, ELEKTROZAŘÍZENÍ, OBJEMNÉHO
ODPADU, ŽELEZNÉHO ŠROTU, TEXTILU A OBUVI - PRO FYZICKÉ OSOBY!

PONDĚLÍ 10.10.2011  ÚTERÝ 11.10.2011

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*(u čp.1798)  17.30-17.50 Raisova x Sochorova*
18.00-18.20 Roháčova x Rokycanova 1 08.00-18.20 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 - býv. prodejna*
19.30-19.50 Roháčova - u prodejny nábytku*

STŘEDA 12.10.2011  ČTVRTEK 13.10.2011

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 - před prodejnou* 19.30-19.50 Verdek - Podháj

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

Město Dvůr Králové nad Labem zveřejnilo 
záměr prodat neobsazenou bytovou jednotku 
v domě určeném k prodeji po jednotkách – ná-
břeží Benešovo, čp. 1068, ve výběrovém řízení 
obálkovou metodou Jedná se o byt velikosti 2+1 
s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží domu, 
o výměře 53,60 m². Cena bytu byla stanovena 
znaleckým oceněním na 825.731,- Kč - tato cena 
je zároveň cenou minimální pro podání nabí-
dek v obálkové metodě. Další podmínky prode-
je a předepsaný formulář pro podání nabídky 
v obálkové metodě obdrží zájemci na oddělení 
ekonomiky a majetku města odboru RIM, nám. 
T. G. Masaryka čp. 35 1. poschodí. Lhůta pro po-
dání nabídek končí 20. října 2011 ve 12 hodin. Dal-
ší informace najdou zájemci o koupi tohoto bytu 
na úřední desce městského úřadu. 

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

PRODEJ BYTU 
OBÁLKOVOU METODOU

Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 

vydání stolního čtrnáctidenního kalendáře pro 

rok 2012, ve kterém budou u jednotlivých dní vy-
značeny aktuální „odpadové akce“ - např. mobilní 
svozy elektrozařízení, železného šrotu, nebezpeč-
ných, objemných a zahradních odpadů, provozní 
doba sběrného dvora i další zajímavé akce ve měs-
tě. Kalendář bude vydán v nákladu 7000 výtisků 

a zdarma společně s Novinami královédvorské 

radnice doručen do všech domácností ve městě. 

Máte – li zájem se fi nančně podílet na odpado-
vém kalendáři, kontaktujte MěÚ, odbor ŽP, e-mai-
lem na adrese sirkova.eva@mudk.cz. Za poskytnu-
tí daru v min. výši 5.000,- Kč nabízíme umístění 
loga Vaší společnosti na stojánek odpadového ka-
lendáře (celý půlrok bude vidět vždy jedna strana 
stojánku). Vaše dotazy ohledně připravovaného 
kalendáře rádi zodpoví pracovníci odboru životní-
ho prostředí na tel. č. 499 318 121 nebo e-mailem 
na adrese sirkova.eva@mudk.cz. 

Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí (OŽP)

UMÍSTĚTE LOGO VAŠÍ SPOLEČ-
NOSTI NA KALENDÁŘ MĚSTA

ci možností i postihovat. V těchto dnech probíhá 
v ulici Riegrova umístění dvou kamer městského 
kamerového dohlížecího systému, aby bylo možno 
monitorovat dění v lokalitě, zaznamenat případné 
protiprávní jednání a posoudit skutečný stav bez-
pečnosti přímo na místě.

Velmi důležitá je ale v této oblasti i spolupráce 
veřejnosti. Netolerujte žádné protiprávní jednání 
a každé takové jednání či pokus o něj oznamte pro-
sím policejním orgánům (městská policie, Policie 
ČR). Vše bude zadokumentováno a podle toho také 
následně řešeno. Vaše oznámení se zároveň stane 
součástí statistik, které vypovídají o bezpečnosti 
v našem městě.

Město jako veřejný subjekt musí postupovat 
pouze v rámci stávajících zákonů. V tomto smyslu 
se snažíme působit na naše zákonodárce, aby se 
danou problematikou zcela vážně zabývali. Staros-
tové obcí potřebují mít na své straně takové zákony 
(sociální, hygienické,...), prostřednictvím kterých by 
mohli chránit slušné občany měst a obcí.

Vedení města

Pokračování ze strany 1
OSOBNOSTI MĚSTA 2010

Pokračování ze strany 1
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE...

světa. V loňském roce se Antonín Blaha stal prvním 
Čechem, který dokázal navázat spojení se všemi 
3077 okresy USA. Jde o téměř čtyřicetiletou syste-
matickou práci na amatérských pásmech.

Petr Kocmánek byl oceněn v kategorii trenér-
cvičitel. Petr Kocmánek je zakladatelem a hlav-
ním trenérem sportovního klubu Karate DO Dvůr 
Králové nad Labem, který v našem městě působí 
od roku 1995. Petr Kocmánek se karate věnuje od 
roku 1985. Pod jeho vedením se mnoho dětí ze 
Dvora Králové nad Labem a okolních obcí účastní 
nejen tuzemských, ale také zahraničních seminářů 
a soutěží, kde reprezentují i naše město a dosahují 
výborných výsledků.

Gabriela Vognarová získala ocenění v katego-
rii sportovní výkon – jednotlivci, mládež do 18 let. 
Již jako osmiletá začala střílet ze vzduchové pušky 
a následně z malorážky ve sportovně střeleckém 
klubu na střelnici v Nových Lesích. Za všechny 
významné sportovní úspěchy připomeňme fan-
tastický úspěch na loňských Olympijských hrách 
mládeže v Singapuru, kde si Gábina vystřílela dru-
hé místo v disciplíně vzduchová puška a získala tak 
pro Českou republiku historicky první stříbrnou 
medaili z této velké soutěže.

Atmosféru slavnostního podvečera příjem-
ně doplnilo hudební vystoupení Šárky Hulíkové. 
Všem oceněným ještě jednou blahopřejeme.

Bc. Petra Zivrová
odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)
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ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB 
V MĚSÍCI ZÁŘÍ
www.tsdvur.cz

Na úseku údržby měst-

ské zeleně pracovníci 

provedli tyto práce:

• Tvarovali živé ploty v lokalitách Školní ul., Legi-
onářská, Kotkova, Fügnerova, Bezručova, Zboží 
a Štefánikova.

• V ulici Hradecká provedli redukci korun přestár-
lých sakur.

• Dne 30. 8. 2011 pokáceli červenolistý buk před 
školou R. A. Dvorského. Kořenový systém tohoto 
stromu byl napaden dřevokaznou houbou vějí-
řovcem obrovským.

• V parku Schulzovy sady začali s výměnou po-
škozených prken na lavičkách a provádějí jejich 
celkový nátěr. Pravidelně zde sbírají odpadky.

Pracovníci komunikací a veřejného osvětlení

• začali s opravou veřejného osvětlení v Roháčově 
ulici. Oprava je fi nancována městem. Bude zde 
vyměněno cca 350 m kabelu a 6 ks sloupů.

Na jednotlivých sportovištích byly provedeny 

tyto práce:

• Na koupaliště byla nainstalována informační ta-
bule, na kterou budou městské organizace, po 
dobu otevření areálu, umisťovat plakáty s akce-
mi pořádanými městem.

• Provoz koupaliště byl ukončen 4.9.2011, násled-
ně pracovníci zazimovali bazény a strojovnu.

• Na softballovém hřišti se konalo 17.-18.9.2011 mi-
strovství republiky, tomu předcházela příprava 
sportoviště.

• Sezóna na zimním stadionu byla zahájena 
26.9. 2011.

Na středisku údržby a oprav komunikací byly 

provedeny tyto práce:

• Byly usazeny nové kanalizační dešťové mříže na  
nábřeží Jiřího Wolkera. 

• Byla provedena instalace nových ozdobných li-
tinových sloupků zábradlí po dopravní nehodě 
v zatáčce Na Karlově.

• Pracovníci vyčistili chodníky v ulicích Zahradní, 
Karolíny Světlé, Roháčově, Milady Horákové, 
Odbojářů, Pod Slévárnou, Pod Safari  a Leoše Ja-
náčka a při té příležitosti zkontrolovali a vyčistili 
sedimentační jímky uličních vpustí.

• Dokončili  práce na dopadových plochách dět-
ského hřiště v parku Schulzovy sady. Byl vyčištěn 
a uhrabán okolní manipulační prostor a pracov-
níci zámečnické dílny namontovali zpět plotové 
dílce a houpačky.

• Zahájili opravu poškozeného altánu v parku 
Schulzovy sady. Byla dozděna vybouraná část 
vedle schodiště, byl oškrabán poškozený strop, 
následoval celkový nátěr fasády a výměna po-
zinkovaného svodu dešťové vody.

• V součinnosti s prováděnými pracemi na pod-
zemním kabelovém vedení společnosti ČEZ, 
a.s., v ulici Tylově pracovníci přichystali výkop 
v chodníku pro pokládku chrániček budoucího 
vedení metropolitní sítě ke knihovně.

• Provedli odstranění překážky v korytě vodního 
toku Lipnického potoka, následně odstranili ná-
nosy dnových sedimentů a trávy. Byl upraven 
terén nad korytem doplněním zeminy a osetím 
travním semenem.

• Pokračovali v postřiku plevelů a trávy chodníků 
a přídlažeb herbicidním přípravkem „CLINIC“ 
v ul. Luční, Vojanova, Březinova,  Bezručova a 
Dvořákova.

• Provedli  dočištění chodníků a obrubníků v ulici 
Jaroměřská a Heydukova, kde byla tráva po apli-
kaci herbicidu již suchá.

Jiřina Kubíčková, aistentka ředitele TSM

Město Dvůr Králové nad Labem se již mnoho let 
věnuje péči o životní prostředí a ekologické výcho-
vě dětí a mládeže. V našem městě:

•  je zaveden kontejnerový i pytlový (v pilotní ob-
lasti) sběr využitelných odpadů,

•  máme sběrný dvůr, který je i místem zpětného 
odběru elektrozařízení,

•  podporujeme domácí kompostování formou 
pronájmu kompostérů a výpůjčky štěpkovačů,

•  propagujeme třídění odpadů (informační bro-
žura, odpadový kalendář),

•  vytvořili jsme naučnou stezku v parku Schulzo-
vy sady,

•  pro děti základních škol organizujeme stezky 
lesního moudra. 

Při všech výše uvedených aktivitách využíváme 
v maximální možné míře různých grantů a dotací. 
Dále se naše město umístilo na prvním místě v sou-
těži „Čistá obec“ za rok 2010 v kategorii nad 5 000 
obyvatel a obdrželo odměnu 100.000 Kč.

Snad i díky těmto ekologickým aktivitám jsem 
byla vybrána mezi 21 účastníků studijního po-
bytu v Norsku, který se uskutečnil od 21. do 26. 
června letošního roku. Projekt s názvem „Dobrá 
praxe – environmentální vzdělávání ve veřejné 
správě Partnerství Norska a České republiky“ byl 
spolufi nancován v rámci Blogového grantu „Fond 
technické asistence“ Finančních mechanismů EHP/
Norska. Organizaci i fi nancování projektu zajistila 
nezisková organizace MCN, o.p.s.

Cílem studijní cesty bylo navštívit města 
a obce v kraji Hordaland - Bergen, Eidfj ord, Odda 
a Kvinnherad, získat zde nové zkušenosti a se-
známit se s příklady dobré praxe, kterou by bylo 
možné aplikovat také v České republice. 

Na studijní cestě jsme se seznámili s tím, jak 
Norové své životní prostředí chrání a co pro jeho 
ochranu dělají. Zaujal nás motivační systém tří-
dění odpadů (placení vyšších částek za svoz od-
padu v případě jeho netřídění), vakuová doprava 
tříděných odpadů (doprava odpadů potrubím 

místo používání kontejnerů), třídění odpadů 
na vyhlídkových místech, ekologický obchod 
s použitým zbožím (před vlastní likvidací lze věci 
nejdříve nabídnout k odprodeji) i pravidelný 
úklid odpadků v ulicích města. Dále jsme viděli 
výstavbu ekologického bydlení s využitím pří-
rodních materiálů a „technologií“ starých stovky 
let, znovu používání starých stavebních materiá-
lů, citlivou péči o městskou zeleň či využití alter-
nativních zdrojů energie v dopravě (cílený nákup 
vozů MHD s hybridním nebo elektromotorem).

Studijní cesta nás obohatila nejen o příklady 
dobré praxe, ale také o poznání života a charak-
teru Norů, kteří nás oslovili svojí pokorou k příro-
dě a hlubokou lidskostí.

Věřím, že se některé získané poznatky podaří 
využít i v našem městě.

Ing. Eva Šírková,
odbor životního prostředí (OŽP)

SPOLUPRÁCE NORSKÝCH A ČESKÝCH MUNICIPALIT
INSPIRACE PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V NAŠEM MĚSTĚ

Město Dvůr Králové nad Labem zveřej-
nilo záměr prodat 10 pozemkových parcel 
k výstavbě rodinných domů. Tyto pozemky 
se nacházejí v jižní části budované obytné 
zóny Sylvárov, na severní straně komunikace 
navazující na ulici Josefa Vágnera. Pozemky 
jsou připraveny k výstavbě rodinných domů, 
všechny sítě technické infrastruktury – pří-
pojky elektro, plynu, veřejného vodovodu 
a kanalizace - jsou přivedeny na hranice po-
zemku a ukončeny v domovních přípojkách. 
Rada města vyhlásila minimální ceny pro 
podání nabídek v obálkové metodě, výměry 

pozemků a minimální nabídkové ceny jsou 
uvedeny v tabulce pod článkem.

Podmínky pro účast ve výběrovém říze-
ní najdou zájemci ve Zveřejnění č. 92/2011 
na úřední desce městského úřadu, podrob-
nější informace a předepsaný formulář pro 
podání přihlášky do výběrového řízení 
obálkovou metodou obdrží zájemci na od-
dělení ekonomiky a majetku města  odboru 
RIM, nám. T. G. Masaryka čp. 35, 1. poschodí. 
Lhůta pro podání nabídek končí 2. listopa-
du 2011 v 17 hodin.

Ing. Milan Tuček, odbor RIM

PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL URČENÝCH 
K VÝSTAVBĚ RODINNÝCH DOMŮ – OBYTNÁ ZÓNA SYLVÁROV-JIH

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

cena za parcelu - Kč

1 2277/8 1 509 1 056 300
2 2277/9 866 606 200
3 2277/10 894 625 800
4 2277/11 770 539 000
5 2277/12 767 536 900
6 2277/15 739 480 350
7 2277/16 781 507 650
8 2277/17 786 510 900
9 2277/18 753 489 450

10 2277/19 726 471 900

RESTAURACE SOCHY ZE ZBOŽÍ

Řád svatého Huberta začal pečovat o sochu 
sv. Františka Xaverského, kulturní památku za-
psanou v Ústředním seznamu kulturních pamá-
tek ČR pod č. 27212/6-3762. Socha sv. Františka 
Xaverského se nachází na pozemku p.č. 208/2, 
Mlýnský kopec, v katastrálním území Zboží 
u Dvora Králové, tj. u silnice mezi Žirčí a Zbožím. 
Řád svatého Huberta vysekal náletovou zeleň 
a zjistil, že socha je posunutá z původního pod-
stavce.

Na základě odborného posudku  byla  socha 
sejmuta a převezena do dílny restaurátora, aka-
demického sochaře Karla Krátkého do Pardubic, 
kde bude zrestaurována. Po opětovném navráce-
ní je plánována úprava nejbližšího okolí a umís-
tění informační tabule s označením, že se jedná 
o kulturní památku. Údržbové práce jsou prová-
děny ve spolupráci a s fi nanční podporou pana 
Josefa  Pišty a pana Josefa Mádleho mladšího.

Ing. Táňa Nováková, odbor ŠKS
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DOBRÁ RADA JE K NEZAPLACENÍ
Protože se i našeho města zcela konkrétně 

dotkl problém, kterým se trápí celá republika, a 
sice problém „nepřizpůsobivých“ občanů, do-
volujeme si našim čtenářům poskytnout několik 
dobrých rad a nabídnout pomoc.

1. Netolerujte jakýkoliv, byť náznak, proti-
právního jednání a každé takové jednání či pokus 
o něj oznamte policejním orgánům (městská po-
licie 603 237 858 nebo 499 320 520, Policie ČR 499 
320 227). Takovým jednáním může být žebrání, 
či prosby (často velice důrazné) o drobné i větší 
fi nanční částky, potloukání se po soukromých 
pozemcích, vniknutí do domů, drobné krádeže 
druhotných surovin, hlučné chování ve večerních 
hodinách (noční klid od 22:00 do 06:00 hodin), 
nakládání s odpady nebo zahálející děti školou 
povinné. 

Vaše oznámení se, mimo jiné, stanou součástí 
statistik, které vypovídají o skutečném stavu bez-
pečnosti ve městě.

2. Žádejte přítomnost policejní hlídky na místě. 
Ne vždy se policejním orgánům podaří protiprávní 
jednání prokázat, ale přítomnost policistů na místě 
zabrání dalšímu pokračování trestné či trestuhod-
né činnosti. Městská policie zařazuje Vaše podněty 
mezi úkoly pro hlídky a do plánu hlídkové služby.

3. Mluvte se svými dětmi, ptejte se jich, zda 
se nesetkali se šikanou, vymáháním peněz, vy-
hrožováním či fyzickými útoky. Poučte je, jak se 
mají zachovat v případech, kdy se setkají s po-
dobnými projevy. Dbejte prosím na to, aby Vaše 
děti měly k dispozici mobilní spojení na orgány 
policie v podobě konkrétních čísel (městská poli-
cie 603 237 858, Policie ČR 158).

4. Poučte seniory, kteří se v řadě případů stá-
vají objekty specifi cké trestné činnosti (podvody, 
krádeže), jaký způsobem se mají chovat v pří-
padech nechtěných návštěv. Ukažte seniorům, 
jak mohou zabezpečit přístup do bytu (řetízky, 
závory), a pomozte jim s instalací takových za-
řízení. Zařaďte do seznamu telefonních čísel je-
jich mobilních telefonů čísla na městskou policii 
a Policii ČR. 

5. Podílejte se aktivně na ochraně svého ma-
jetku. Opravte ploty, zamykejte vchody, branky 
a brány. Instalujte na temná místa osvětlení se 
senzory. Pro ochranu svého majetku můžete vy-
užít například i webovou kameru, vhodně umís-
těnou za okny vašeho bytu. Nebuďte však lhos-
tejní, ani když se jedná o majetek sousedů nebo 
města. Více například na: http://www.tipa.eu/cz/
svitidla-pir/.

6. Posilujte své sebevědomí. Městská policie 
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Jednička 
pořádá od 6. října 2011 další kurz sebeobrany. Viz: 
http://www.ddmdvurkralove.cz/.

7. Nepodléhejte tendenčnímu zpravodaj-
ství ani fámám. Zcela chápeme obavy, plynoucí 
z vývoje ve společnosti, ve Šluknovském výběžku 
je situace napjatá. Policie posiluje své síly. A tele-
vizní zpravodajství, namísto toho, aby objektivně 
informovalo o dění, přilévá olej do ohně poně-

kud tendenčními zprávami, plnými polopravd 
a zkreslených informací. Nemluví o dlouho-
dobém problému, který nikdo řádně neřešil, 
a bude-li je řešit v budoucnu, pak jen velice těžko 
a zdlouhavě. Ještě stále se naplno nemluví 
o tom, jak výhodným obchodem je kupčení s ne-
movitostmi, přestěhovávání nepřizpůsobivých 
a následné čerpání různých sociálních dávek, kte-
ré potřební často vidí jen do chvíle, než je ode-
vzdají majitelům realit, zastavárníkům nebo pro-
vozovatelům heren. Informace na dobré úrovni 
naleznete na stránkách:

http://www.integracniprogramy.cz 
http://www.esfcr.cz/mapa/int_kral.html
O rady, jak se zachovat v konkrétních situa-

cích, můžete požádat městskou policii i prostřed-
nictvím emailové pošty na adrese mpdk@mudk.
cz nebo u konkrétního strážníka na adrese pří-
jmení.jméno@mudk.cz.

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

„Říjen a listopad na strakaté kobyle jezdí.“ 
Přejeme všem, aby následující měsíce byly pestré 
jen v dobrém smyslu slova.

Bc. Jinřich Hauke, určený strážník MPDK

V průběhu posledních týdnů se široká veřej-
nost dnes a denně ve sdělovacích prostředcích se-
tkává s informacemi o nepokojích v severních Če-
chách. Televizní diváci se ve zpravodajství o tomto 
víkendu mohli seznámit s mapou míst, která byla 
označena za rizikové lokality. Královéhradecký kraj 
nebyl výjimkou a mezi městy fi guroval i Trutnov. 

K vyhrocení již tak napjaté situace může i v na-
šem regionu přispět nezodpovědnost některých 
našich spoluobčanů. 

V průběhu minulého týdne zaprotokolovali 
policisté ze Dvora Králové nad Labem se svými 
kolegy ze Služby kriminální policie a vyšetřování 
z Trutnova dva případy loupeží.

První z uvedených případů zadokumento-
vali muži zákona v pátek 23. 9. 2011. Třicetiletý 
muž policistům sdělil, že byl ve středu 21. 9. 2011 
v Husově ulici několika údery napaden skupinkou 
Romů, kteří mu při uvedeném incidentu měli odci-
zit peněženku, fi nanční hotovost, osobní doklady 
a balíček tabáku. Dále oznamovatel při „útoku“ 
utrpěl pohmoždění nosu a břicha. Lékařské ošet-
ření poškozený nevyhledal. Škoda byla v tomto 
případě vyčíslena na částku převyšující čtyři a půl 
tisíce korun. 

Druhý případ zadokumentovali policisté v ne-
děli 25. 9. 2011 hodinu po poledni. Na muže záko-
na se obrátil s žádostí o pomoc dvacetiletý mladík, 
který měl být v sobotu ráno 24. 9. 2011 na ulici 5. 
května přepaden třemi mladými Romy. „Útočníci“ 
měli mladíka připravit o fi nanční hotovost a oděv-
ní svršek. V tomto případě byla škoda vyčíslena na 
částku převyšující 3 tisíce korun. 

Policisté v obou případech zahájili úkony trest-
ního řízení pro podezření ze spáchání zločinů lou-
pež. Po získání prvotních informací muži zákona 
provedli ohledání místa činu a začali oba případy 
intenzivně vyšetřovat. 

Loupežné přepadení, které se mělo odehrát 
v sobotu ráno, bylo objasněno během několi-
ka hodin. Trutnovští kriminalisté ve spolupráci 
s policisty ze Dvora Králové nad Labem šetřením 
zjistili, že si mladík celý případ vymyslel. Získané 
informace o návštěvách místních restauračních 
zařízení a diskoték byly sice pravdivé, loupež-
né přepadení se ale neodehrálo. Požití velkého 
množství alkoholických nápojů vedlo k tomu, že 
si mladík nepamatoval, kde si své věci odložil. Po 
příchodu domů bylo přece mnohem lehčí matce 
vysvětlit, že o věci přišel při přepadení, než aby 
přiznal pravdu.

Při prošetřování druhého případu, ke které-
mu mělo dojít ve středu ráno, policisté zjistili, že 
byl rovněž výplodem bujné fantazie oznamo-
vatele. Oba případy budou v nejbližších hodi-
nách policejním komisařem odloženy z důvo-
du, že ve věci nejde o podezření ze spáchání 
trestného činu.

Co je to vlastně loupež? Trestní zákoník ho-
voří jasně, jedná se o zločin, při kterém pachatel 
proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezpro-
středního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. 
Takové osobě může být soudem uložen trest 
odnětí svobody až na deset let. 

Policie České republiky v Trutnově by chtěla 
tímto článkem uklidnit všechny občany na Trut-
novsku, zejména potom obyvatele Dvora Králo-
vé nad Labem, s tím, že k žádnému přepadení, 
které by neslo známky loupeže, v poslední době 
nedošlo. 

Desítky policistů, kteří se podíleli na vyšetřo-
vání „smyšlených“ případů, mohli v inkriminova-
né době pracovat na objasňování aktuální majet-
kové či jiné trestné činnosti. 

nprap.Udo Ertner, vrchní inspektor
tiskový mluvčí KŘ PIS Trutnov

VYMYŠLENÉ LOUPEŽE

Od letošní sezony bude fungovat na zimním 
stadionu tzv. LAST MINUTE, což bude proná-
jem ledu na poslední chvíli (0-48 hod. předem) 
za poloviční ceny. Podrobnější informace na 
stránkách TSM (www.tsdvur.cz-oddělení zim-
ní stadion). Objednávky přijímáme na tel tel.: 
499321909, mob.: 605233245 či e-mailu: stadion.
tsdk@centrum.cz.

Zbyněk Wolf

Před zahájením školní docházky byl před ško-
lou Schulzovy sady z bezpečnostních důvodů 
pokácen buk červenolistý. Tento strom byl na-
paden agresivní dřevokaznou houbou, která vý-
znamně snižova-
la jeho provozní 
bezpečnost. Ve 
kmeni stromu se  
dále vyskytovaly 
otevřené dutiny 
doprovázené in-
fekcí, která proni-
kala hluboko do  
středu kmene. 
Popsané skuteč-
nosti potvrdil 
i znalecký posu-
dek, ve kterém 
závěrem znalec 
konstatoval, že 
strom není odol-
ný vůči vývratu 
ani mechanic-
kému selhání 
koruny, a dopo-
ručil odstranění 
tohoto stromu. 
Vzhledem k frek-
ventované loka-
litě a  na základě 
uvedených důvodů bylo rozhodnuto o jeho 
odstranění. Na stejné místo bude vysazen nový 
strom, který se za pár let stane důstojnou náhra-
dou za svého předchůdce.

Bc. Milan Šimek, DiS
odbor životního prostředí (OŽP)

ODSTRANĚNÍ BUKU 
PŘED ŠKOLOU SCHULZOVY SADY

1) Otevřená dutina dopro-
vázená infekcí

2) Plodnice dřevokazné 
houby  Foto: M. Šimek

1

2

ZIMNÍ STADION
NABÍDKA LAST MINUTE
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Po několikanásobném upozorňování MÚ 
a městské policie na znečišťování okolí budo-
vy ZŠ a PrŠ, Přemyslova 479, především jejího 
vstupu, byla vyslyšena žádost školy na vybu-
dování vstupní brány, jenž by zamezila dal-
šímu znečišťování a znehodnocování měst-
ského majetku. Tato brána byla instalována 
26.8.2011. 

Ing. Eva Hynková, PrŠ

Vážení občané, na základě povinnosti řešit 
současný nepřehledný stav ulic a adres nemo-
vitostí a v souladu s § 29 zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, a § 29 odst. 1 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, (ve znění poz-
dějších předpisů) a vnitřním předpisem města 
Dvůr Králové nad Labem č. 15/2009 - Zásady 
o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic 
a dalších veřejných prostranství a číslování bu-
dov ve městě Dvůr Králové nad Labem, článek 
3, bod 13 a 14., rozhodla rada města na svém 

33. zasedání zveřejnit záměr dát občanům 

možnost navrhnout nový název ulice.

Jedná se o následující oblast:

•  Lokalita ulice Legionářská – čp. 2826, 
2827, 2828, 2829, 2830, 2831 a 2832. Přesná 
mapa lokality je zveřejněna na městských inter-
netových stránkách na adrese www:mudk.cz v 
odkazu - Nové názvy ulic a na anketních lístcích.

Způsob předložení návrhu:

•  vyplněný anketní lístek, který občané ob-
drželi, podaný na evidenci obyvatel, poda-
telnu nebo recepci úřadu,

•  písemný návrh adresovaný na evidenci 
obyvatel odboru VVS,

•  přes internet na e-mailovou adresu: 
kirschova.jaroslava@mudk.cz,

•  ústním podáním p. J. Kirschové, evidence 
obyvatel, příp. podatelna.

Termín předložení návrhu – nejdéle do 31. 

října 2011.

Předložené návrhy budou projednány 
v odborných komisích RM, předloženy k po-
souzení radě města a ke konečnému rozhod-
nutí zastupitelstvu města. 

Bc. Kateřina Červená 
vedoucí TH oddělení odboru VVS

POJMENOVÁNÍ NOVÝCH ULIC V LOKALITĚ LEGIONÁŘSKÁ

NOVÁ BRÁNA U ZŠ A PRŠ

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

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

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

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD 

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

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

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

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pondělí 10.10. 2011 

Den otevřených dveří v domě s pečovatelskou 

službou v ul. El. Krásnohorské 2962 (ve Strži)

Program

Prohlídky DPS ve Strži: 9:00 – 11:00 – 13:00 hod.
Během prohlídek v obou domech s pečova-

telskou službou bude vedoucí pracovník podá-
vat zejména tyto informace:

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

senior rozhodne zůstat doma i v době, kdy potře-
buje pomoc druhé osoby

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

Úterý 11.10. 2011 

Den otevřených dveří v  domě s  pečovatel-

skou službou v  ul. Sadová 2755 (za parkem)

Program

Prohlídky DPS v Sadové: 9:00 – 11:00 – 13:00 hod.
Od  15:00 hod. bude probíhat BESEDA na  téma 
„Jak se žije seniorům ve  Dvoře Králové nad La-
bem“. Besedy se zúčastní mimo jiné místostaros-
ta města Mgr.  Dušan Kubica a  vedoucí odboru 
školství, kultury a  sociálních věcí Bc.  Kateřina 
Pištorová.

Čtvrtek 13. 10. 2011 

Prohlídka v azylovém Domu Žofi e v ul. Bez-

ručova 1006 v čase 9:00 – 11:00 – 13:00 hod.

Od 15:00 hod. bude probíhat BESEDA s ná-
vštěvníky Domu Žofi e na téma: „Jak se žije lidem 
bez domova aneb možná ztráta bydlení se týká 
nás všech“. Besedy se zúčastní ředitelka Pečova-
telské služby Bc. Marcela Hauke, vedoucí Domu 
Žofi e PhDr. Petr Prokop, místostarosta města 
Mgr. Dušan Kubica a vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí Bc. Kateřina Pištorová. 
Budeme se těšit na Vaši účast.

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

tel.: 604 212 697
Bc. Kateřina Pištorová

vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Hned na začátku školního roku 6. září 2011 
se žáci ZŠ Schulzovy sady vydali do svého lesa. 
Někteří zkontrolovali stromečky zasazené na 
jaře, druzí probádali podzimní přírodu a za-
hráli si zajímavé hry.

Ekologické a přírodovědné třídy však čeka-
la velmi netradiční činnost. Naše kroky směřo-
valy k potoku, který lesem protéká. Nasadili 
jsme holínky a byli plni očekávání. Čekalo nás 
vysazování raků do volné přírody. Pro většinu 
z nás  to byl zážitek spojený s trochou odvahy 
a odhodlání. Pohled na račí klepeta – stiskne, 
nestiskne??? Za odborné rady pana Dušana 
Sedláčka jsme se s raky nakonec sblížili. Nau-
čili jsme se rozlišit samce a samičku, jak raka 
správně chytnout před vypuštěním do poto-
ka, jak najít vhodné místo pro vypuštění. Té-
měř všichni z nás si svého raka do potoka vy-
pustili. S nadšením jsme pozorovali jeho první 
„krůčky“ v novém prostředí.

Žáci 6.D, 7.D a 7.E na svůj první letošní po-
byt v našem lese určitě nezapomenou.

Jana Paulusová Fišerová tř.uč. 7.E

Na konci loňského školního roku byl Odbo-
rem grantů a dotací Královéhradeckého kraje 
schválen program volnočasové estetické výcho-
vy Bez bariér. Bariéry nejsou jenom zdi a hradby, 
ale i nesmělost, nízké sebevědomí, fyzický a du-
ševní handicap. Projekt zastřešuje činnost dra-
matickou, výtvarnou, hudební a pohybovou pro 
všechny děti bez rozdílu talentu. Zájmové útvary 
nabízejí mimo běžné činnosti i část nadstavbo-
vou, ve které se děti potkají s odborníky, kteří 
dosáhli ve své profesi řady úspěchů.

První setkání se odehraje na přelomu září 
a října ve dvou částech a jmenuje se Malování 
s malířem. Naším hostem a lektorem bude krá-
lovédvorský rodák, akademický malíř František 
Kalenský. Úvodní hodiny jsou zaměřeny na práci 
s barvou a její působení na vnitřní svět člověka. 
Druhý seminář je věnován akvarelu. O oba semi-
náře je už teď velký zájem, a co je potěšující, zú-
častní se jich i někteří vyučující naší školy.

A.Sedliská

1. září 2011 jsme zahájili školní rok také 
v mateřských školách. Na všechny děti čekaly 
po prázdninách uklizené a vyzdobené prostory 
všech našich pracovišť. 

A všichni se nyní snažíme zvládnout adap-
tační období nově přijatých dětí. Pomáhat nám 
v naší celoroční práci bude také nově upravený 
školní vzdělávací program s názvem „Rok je dlou-
hý provázek – plný her a otázek…“, kde došlo ke 
sjednocení vzdělávací nabídky a nadstandarních 
aktivit pro celý subjekt – Mateřské školy Dvůr Krá-
lové nad Labem, Drtinova 1444.

Na pracovišti MŠ Drtinova a Dvořákova jsme 
radostnou atmosféru navodili již  6.9.2011 diva-
delním představením „Jak šel pejsek do školky“  
a na pátek 9. září byl pro starší děti zorganizován 
polodenní výlet do Jičína na akci „Jičín – město 
pohádky“. Děti zde prožily krásné dopoledne 
a odvezly si domů plno kouzelných zážitků – 
např. z kouzlení Pavla Kožíška.

Všem svým kolegyním na pracovištích přeji 
do nového školního roku hodně sil a dobrých ná-
padů, spokojené děti a rodiče. Informace o naší 
práci naleznete na www.materskeskolky.cz. 

Havelková Věra, ředitelka MŠ

Vysazování raků do potoka

ZŠ SCHULZOVY SADY:
NÁŠ LES OPĚT OŽIL

ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012 ZAČAL 
I V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

MALOVÁNÍ S MALÍŘEM 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE STRŽ
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TRIGA REALITY realitní kancelář 
Náměstí TGM čp. 82, Dvůr Králové nad Labem nabízí:

-2 x byt 1+1 OV Dvůr Král.,60,92 m2,centr.-pěší zóna,nutná rek.,pavlač  585.000,-Kč,599.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,38 m2,zvýš.přízemí,koupelna po rek.,kauce 2 nájmy  4.000,-Kč/m.+ink. 
-byt 1+1 OV Dvůr Král.,34 m2,zděný,příz.,u kostelíčka,výb.stav, vč.kuchyně,volný  630.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Trutnov,32 m2,H.Předměstí,u Alberta,zděný,1.patro,volný,zajím.cena  550.000,-Kč 
-byt 1+1 OV Vlčkovice v Podkrk.,45 m2,2.p.,zděný,po rek.,zahrada,nová kuchyň  440.000,-Kč 
-byt 1+kk,2+1 OV Dvůr Král., 26,25 m2,zděné,příz.,ve fázi kompl.rek.  550.000,-Kč,790.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,48 m2,zděný,dobrý stav,nová okna,balkon,zatepleno,volný  850.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,90 m2,zděný,1.p.,nová okna,balkon,velmi prostorný,sklep  1,240.000,-Kč 
-byt 2+1 OV Dvůr Král.,67 m2,2 p.,nadstandard,zděný,kompl.rek.,pěkně řešeno  1,390.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Kocbeře,75 m2,zděný,nová okna,balkon,u lesa,velmi klidné bydlení  730.000,-Kč 
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,57m2,panel,balkon+lodžie,zděné j.,nová okna, klidná lok.  1,190.000,-Kč
-byt 3+1 OV Dvůr Král.,74 m2,lok.5.květen,výb.stav,zděné, lodžie,dlouhodobě  6.000,-Kč/m.+i nk.
-byt 4+1 OV Dvůr Král.,70 m2,panel,zděné jádro,balkon,zvýš.přízemí,ihned volné  1,349.000,-Kč 
-2 x byt 3+kk OV Dvůr Král.,113,114 m2,půd.prostor,stav.povolení vydáno,centrum  263.000,-Kč 
-dr.byt 3+1 Dvůr Král.,62 m2,posl.p.,nové okna,balkon+zaskl.lodžie,dobrý stav  1,230.000,-Kč 
-rod.dům Rohoznice,538 m2,2+1,menší stodola, k vnitřní rek.,nové ÚT,pěkné  980.000,-Kč
-rod.dům Bílé Poličany,3+1,1446 m2,střed obce,garáž,zd.kolna,zahrada,dobrý st.  1,500.000,-Kč
-rod.dům Bílé Poličany,3+1,327 m2,příz.po rek., ihned k bydlení,cena k jednání!  1,350.000,-Kč 
-rod.dům Dvůr Král.,2x3+1,624 m2,garáž,lok.“Strž“,velmi dobrý stav,lukr.nabídka  2,440.000,-Kč 
-rod.dům řad.Dvůr Král.,4+1,412 m2,výb.stav,garáž,pěkný slunný pozemek,volný  2,490.000,-Kč 
-rod.dům Slotov, 3+1,2543 m2,trasa DK-JA,po kompl.vnitřní rek.,výhled na Kuks  1,720.000,-Kč
-rod.dům Dvůr Králové,496 m2,3+1,2+1,garáž,výb.stav,část.rek.,zahrada,kolny  2,590.000,-Kč 
-rod.dům Habřina,kolaudace 2005,6+1,1457m2,garáž,luxusní,kousek JA,HK,DK  3,790.000,-Kč 
-rod.dům V.Vřešťov,3+1,232 m2,rek.2006,výb.stav,bazén,2xlodžie,kousek HK,DK 1,790.000,-Kč 
-rod.dům Jaroměř,8+1,2402 m2,centrum,výb.stav,bydl.+podnik.lukr.,garáž,dílna  3,450.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Kocléřov,2+1,1783 m2,nová fasáda,k vnitřní rek.,sleva ano!  1,347.000,-Kč
-rod.dům Vítězná-Komárov,4+1,1459 m2, zahrada,dobrý stav,nová pergola  1,250.000,-Kč
-rod.dům Kuks,histor.část,2x3+1,1x4+1,669 m2,lukr.nabídka,různé využití,SLEVA! 3,190.000,-Kč 
-rod.domek Rtyně v Podkrk.,2+1,549 m2,nové přípojky,zděné,centrum,dobrý st.  790.000,-Kč 
-rod.dům Zdobín, 3+1,1380 m2,nutná mešní vnitří rek.,garáž,posezení,ov.stromy  1,680.000,-Kč 
-býv.usedlost Ch.Hradiště,cca 950 m2,lukr.poloha,k podnik.či přestavbě na RD  999.000,-Kč 
-zem.usedlost Velký Vřešťov,obyt.č.4+1,2104 m2,stodola s novou stř.,chlévy  1,490.000,-Kč 
-stav.pozemek Horní Debrné,1627 m2,slunné místo,el. a voda ano,krásný výhled  355,-Kč/m2

-stav.pozemek Dvůr Král.,2762 m2,vč.st.pov.na studnu,projekt,pod lesem,supr místo  590,-Kč/m2

-stav.pozemek Dvůr Král.,2834 m2,pěkné místo pod lesem,výhled,v ÚP města  350,-Kč/m2 
-stav.pozemek Mostek,12 880 m2,lze po částech,ÚP obce,všechny sítě,u lesa,klid  200,-Kč/m2

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

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

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

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

• STŘECHA SOS

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

 Telefon: 603217922

TEXTOVÁ INZERCE
•  Chceš i Ty se stát dobrovolníkem v rám-

ci Evropského roku dobrovolnictví 2011?

 Tak neváhej a kontaktuj nás!

 Věk 15-26 let
 Farní charita Dvůr Králové nad Labem
 E-mail:Dobrovolnici.charita.dk@centrum.cz

TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ HODYTRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ HODY
21.-23. 21.-23. ŘÍJNAŘÍJNA  

V PÁTEK OD V PÁTEK OD 20:0020:00  TANEČNÍ ZÁBAVA TANEČNÍ ZÁBAVA 
K tanci a poslechu hrajeK tanci a poslechu hraje  MÍRA CHYTRÁČEKMÍRA CHYTRÁČEK

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

•  Pronajmu byt 2+1,70m2 v centru DK,
 6500,-Kč/měs.vč.inkasa.T.737141306

TVOŘIVÁ DÍLNA

Ovládáte nějakou tvořivou techniku (decoupage, 
fi mo, plstění, korálkování apod.)? Troufl i byste si 
své zkušenosti předat dalším? Hledáme lektory ne-
jen z řad profesionálů, ale i lidi, kteří to prostě umí. 
Informace na mailu jazykove_kurzy@yahoo.com.

TEXTOVÁ INZERCE

•  VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
 daňová evidence, účetnictví, mzdy
 pro menší i střední fi rmy, lékaře apod., 
 dlouholetá praxe.  Tel.: 737471504



Pronájem v areálu Pronájem v areálu 
na Slovanechna Slovanech

• výrobních, skladových prostor 
350 Kč/m2 / rok 

• kancelářských prostor 
550 Kč/m2 /rok

• spisovna, odborná správa 
dokumentů

• účetnictví, daňová evidence, 
daňová přiznání

Tel.: 603 703 001, 605 388 122

V ÝKUP KOVŮV ÝKUP KOVŮ
ekologická likvidace autovraků

likvidace strojních zařízení
železo, barevné kovy

Provozovna: 
Slovany 3051 

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

so 8. – 12. hod

Tel. 777 086 085, 777 082 083
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S o u h l a s í m  s e
 z v e ř e j n ě n í m 

v   p ř í p a d ě  v ý h r y :

 ANO NE

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

odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.

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

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

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

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

Losování soutěže proběhne 21.10.2011.

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

Výherci z minulého čísla NKR:

1. místo - Tomáš Odvárka, Riegrova 761

2. místo - Stanislav Pavelka, Macharova 2097

3. místo - Milan Krykorka, J. Bíliny 2015

Výhru je možné si vyzvednout 
v městském informačním centru

NOVÍ 
OBČÁNCI 
MĚSTA

V  srpnu 2011 se 
v  našem městě na-
rodilo 16 občánků - 8 
chlapců a 8 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

ÚMRTÍ

V měsíci srpnu zemřelo ve Dvoře Králové nad 
Labem 10 lidí, z toho bylo 6 dvorských občanů, 
4 muži a 2 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

NOVINY - KONTAKT

Své náměty, příspěvky, dotazy či připomín-
ky můžete zasílat na emailovou adresu noviny@
mudk.cz nebo na adresu: NKR, náměstí T.G.Masa-
ryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.
Uzávěrka každého čísla je vždy k 15. dni v měsíci. 
Další informace viz tiráž na straně 11.

PODĚKOVÁNÍ

Děti a zaměstnanci Dětského centra ve Dvoře 
Králové nad Labem by chtěli touto cestou podě-
kovat paní Zuzaně Čermákové, ředitelce Hanko-
va domu, za zprostředkování fi nančního daru 
z kulturního vystoupení pana Duška.

Darované fi nanční prostředky použijeme pro 
ozdravný pobyt dětí v solné jeskyni a na kulturní 
akce pořádané pro děti.

Kolektiv zaměstnanců

JUBILEA
Členové komise pro občanské záležitosti na-

vštívili při životních jubileích v srpnu 24 občanů 
s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 
10 manželských párů stříbrnou svatbu, 2 zlatou 
svatbu a 1 pár diamantovou svatbu. 

Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ

SŇATKY
V měsíci srpnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad 

Labem sňatek tito snoubenci:
Pavel Karbulka a Lucie Pitrmanová – 06.08.2011
Petr František Mizera a Michaela Říhová  –  
06.08.2011
Josef Munzar a Petra Bičišťová – 19.08.2011
Pavel Trübenekr a Petra Haková – 20.08.2011
Karel Hracha a Martina Jiroušová – 20.08.2011
Jiří Škop a Denisa Voňková – 26.08.2011
Miroslav Kozár a Petra Pavelková – 27.08.2011
Nikola Puhlovský a Michaela Chmelíková – 
27.08.2011
 
Na zámku Kuks uzavřeli sňatek:

Jan Vaněk a Martina Bydžovská – 05.08.2011
Martin Kirsch a Markéta Velínská – 13.08.2011
Martin Novák a Renáta Procházková – 13.08.2011
Jiří Tesner a Pavlína Bartošová – 13.08.2011

Tyto údaje jsou zveřejněny na základě sou-
hlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

U hodli všichni, kteří poznali 
nynější Revoluční ulici. Podě-

kování náleží všem, kdo napsali 
ještě pár obšírnějších řádek (Od-
várková Dagmar - Macharova, Šno-
plová Zdena - Kotkova, Martin Šotola-Máchova, Jiří 
Dušánek-Legionářská. Krásné dopisy poslali Škra-
bánková Olga - Lipnice, Kudrová Marie - Revoluční, 
Zdeno Honzlová - Přímá, Josef Samek - Rokycano-
va a jedničkou hodnotím několik stránek Boženy 
Voňkové - R.A.Dvorského a Jaroslava Sahánka - El. 
Krásnohorské. 

Děkuje Pavel Janoušek

P ohlednice z doby před sto léty nás zavedla 
k docela blízkým „lázním“. Na Vás je, abyste 

určili, kde se nacházely. Napovím, že tu byla „zá-
zračná“ studánka pod sochou světce, po kterém 
tato lokalita dostala jméno. Do dnešní doby se za-
chovala jen přestavěná budova. Úkol to je snadný, 
zachovala se dokonce i socha světce, ale na původ-
ním místě už není.

Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek

Zveme Vás na odpolední setkání pečujících 

o osoby s demencí. Uskuteční se 20.10. (čtvrtek) 
od 17:00 hodin v budově Diakonie ČCE (místnost 
stacionáře). Prosíme, aby se zájemci nahlásili do 
18.10. na telefonních číslech: 499 621 094 nebo  
739 244 728. Těšíme se na Vás.

Vlaďka Derdová a Lenka Stádníková

POZVÁNKA DIAKONIE

PLESOVÁ SEZONA 
ZAČNE UŽ V LISTOPADU!

Letošní královédvorskou plesovou sezónu 
zahájí MAŠKARNÍ PLES – ŠIBŘINKY, který po-
řádá Městské muzeum ve Dvoře Králové nad 
Labem a Tělovýchovná jednota Sokol Dvůr 
Králové nad Labem. 

Jak zní defi nice plesu? Ples je společenská 
událost, obvykle slavnostní povahy, která je spo-
jena se společenským tancem za zvuků taneční 
hudby. Tato událost mimo jiné umožňuje vzá-
jemné setkávání lidí, kteří by se jinak pravděpo-
dobně nikdy nesetkali. Plesy bývaly v minulosti 
především výsadou vyššího stavu, tedy šlechty. 
V průběhu 19. století se plesy postupně staly 
běžnou součástí tehdejší měšťanské společnosti, 
v té době byly takovéto lidové plesy označovány 
slovem bál. Pořádaly je obvykle různé občanské 
spolky nebo profesní a stavovská společenstva 
(cechy) apod.

Vzhledem k slavnostní povaze události je ob-
vykle nutné, aby lidé na plese byli oděni ve vhod-
ném společenském oděvu (společenské šaty, 
plesové šaty).

Zvláštní kategorii pak tvoří maškarní ples (maš-
karní bál), kdy lidé na plese mohou být v přestro-
jení nebo mohou užívat karnevalové masky apod. 
Sokolu náleží zásluha, že obnovil v masopustě 
roku 1865 staročeské slovo »šibřinky« v náhradu 
za cizí slovo »reduta«. Podle vzpomínky Renáty 
Tyršové upozornil dr. Miroslav Tyrš svého tchána 
Jindřicha Fügnera, tehdejšího starostu Sokola, na 
zapadlý výraz šibřinky, jenž znamená podle Jung-
manna tolik co frašky, šašky, žerty, u Komenského 
však spíš podvod, klam, šizení. Fügner, pořadatel 
prvních šibřinek dne 25. února 1865, s radostí po-
užil slova toho k maškarní zábavě Sokola a od těch 
dob se výraz šibřinky již udržel. 

Šibřinky měly v našem městě velkou tradici. 
Doufáme, že nám je pomůžete obnovit. Těšíme 
se na Vaši účast v sobotu 12.11. 2011 od 20:00, Zá-
bavní centrum Zálabí Dvůr králové nad Labem, 
hraje: EGO RETRO MUSIC Hořice.

Předprodej vstupenek: Městské muzeum ve 
Dvoře Králové n.L., tel.: 499623800

Mgr. Alexandra Jiřičková

V aše dopisy naleznete přepsané na  stránkách 
města www.dvurkralove.cz v  sekci Rad-

nice / Noviny radnice. Máte-li co připsat k  no-
vému snímku nebo k snímkům uveřejněným 
ve starších číslech Novin královédvorské rad-
nice, rozepište se. I  pár vět potěší. Děkujeme.

Redakce
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I ve školním roce 2010-2011 se dětem 
z výtvarného kroužku Hankova domu dařilo. 
Jeden z největších a nejčerstvějších úspěchů 
je I. místo Markéty Žižkové v 21. ročníku me-
zinárodní dětské výtvarné soutěže kresby 
a grafi ky „Krásná jako kvítka“, kterou pořádá 
Základní škola na ul. Frýdecké v Havířově-
Bludovicích. Soutěže se letos zúčastnilo více 
než 2 700 obrázků z 15 zemí celého světa. 

DALŠÍ ÚSPĚCHY DĚTÍ:

KLADENSKÁ VEVERKA – XXI. ročník mezi-
národní výtvarné soutěže na téma „Ochra-
na přírody a životního prostředí“. Odborná 
porota hodnotila 4 125 prací od dětí z České 
republiky a z 9 zemí světa. I. místo – Pavlína 
Žižková, II. místo Ondřej Baudisch.
VÁNOCE A BETLÉM 2010 – vyhlašuje Měst-
ské muzeum Ústí nad Orlicí. I. místo Pavlína 
Žižková, II. místo Kateřina Kučerová.
UDĚLEJ SI BETLÉM – vyhlašuje Městské mu-
zeum Dvůr Králové nad Labem. I. místo Ma-
touš Hojný, I. místo Pavlína Žižková, II. místo 
Barbora Síbrová, III. místo Magdalena Vond-
roušová.
ZVÍŘE NENÍ VĚC – VII. ročník celostátní dět-
ské výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje Han-
kův dům ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové 
n/L. I. místo Natálie Slezáková, II.místo Klára 
Kahovcová, III. místo Josef Hanzlíček.
LIDICE – 39. ročník mezinárodní dětské 
výtvarné soutěže. Porota hodnotila 25 450 
prací ze 66 zemí celého světa, ze kterých 
bylo oceněno 513 prací z ČR. Čestné uznání 
Jakub Filip.
ZÁBOJ INSPIRUJÍCÍ – výtvarná soutěž vyhlá-
šena u příležitosti 150. výročí vzniku Pěvecké-
ho sboru Záboj ve Dvoře Králové nad Labem. 
II.místo Pavlína Žižková, III.místo    Tomáš Šáf-
er, III.místo    Barbora Rymerová.

Podrobnější informace naleznete na in-
ternetových stránkách Hankova domu www.
hankuv-dum.cz/ v sekci Výtvarný kroužek.

Vanda Kotíková
(redakčně kráceno, pozn. redakce)

C

Lokalita Dvůr Králové nad Labem byla vybrá-
na ke sběru dat významného projektu „Meziná-
rodní výzkum dospělých – Předpoklady úspěchu 
v práci a v životě (PIAAC)“. Výzkum dá odpověď 

na otázku, zda se zhoršuje vzdělanost české 

populace, která vyvstala spolu se zhoršujícími se 
výsledky českých žáků. Dovolujeme si Vás proto 
informovat, že naše město bude kvůli probíha-

jícímu výzkumu navštěvovat vyškolený pra-

covník – tazatel. Všechna zjištěná data budou 
uchována jako přísně důvěrná a využita pouze 
k účelu výzkumu.
Co je PIAAC?

•  Mezinárodní výzkum dospělých ve věku 16 – 
65 let.

•  Zjišťuje dovednosti, s nimiž se setkáváme 
v každodenním životě.

Jak bude výzkum probíhat?

•  Tazatelsky v jednotlivých domácnostech od 
1. září 2011 do 31. března 2012.

•  Tazatelé vyškolení společností SC&C budou 
dovednosti zjišťovat pomocí přenosných PC.

•  Dotazování bude trvat přibližně 2 hodiny.
•  Účast výzkumu bude zcela anonymní.
•  Každý respondent obdrží za účast ve výzku-

mu fi nanční odměnu ve výši 500 Kč.
Jak budou vybírány domácnosti pro výzkum?

•  Výběr občanů bude probíhat zcela náhodně.

ZÚČASTNĚTE SE MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU VZDĚLANOSTI DOSPĚLÝCH 

•  Vybranou domácnost nelze nahradit jinou 
domácností.

Proč by se vybrané domácnosti měly zúčastnit?

•  Svou účastí přispějete k získání důležitých in-
formací, které budou sloužit jako podklad pro 
rozhodování o vzdělávací politice.

Proč je výzkum PIAAC důležitý?

•  Výsledky budou využity k rozvoji školního 
vzdělávání a školicích programů na zdokona-
lení dovedností potřebných k úspěšnému za-
pojení do ekonomiky a společnosti 21. století.

•  Výsledky budou porovnány v rámci jednotli-
vých zemí; ukáží, zda ČR se svými dovednost-
mi obstojí v mezinárodní konkurenci.

Kdo výzkum realizuje?

•  Projekt je na mezinárodní úrovni řízen Orga-
nizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD). V České republice jej na základě po-
věření Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy realizuje Ústav pro informace ve vzdě-
lávání ve spolupráci se společností SC&C a 
Národním vzdělávacím fondem, s podporou 
Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další údaje o výzkumu jsou uvedeny na stránkách 
http://www.piaac.cz a http://www.scac.cz/piaac. 
Bezplatná informační linka PIAAC: 800 800 878.

Bc. Kateřina Červená, 
vedoucí TH oddělení odboru VVS

ÚSPĚCHY VÝTVARNÉHO 
KROUŽKU HANKOVA DOMU

Stacionář RIAPS je zařízení poskytující soci-
álně aktivizační služby lidem s duševním one-
mocněním, je součástí RIAPSu v Procházkově 
ulici v Trutnově.  Hlavním cílem služby je pomoc 
a podpora při udržení, obnovení nebo zno-
vuzískání dovedností a schopností vedoucích 
k samostatnému a soběstačnému životu ve spo-
lečnosti. Služba spočívá především v individuální 
práci s uživatelem, který má možnost využít řadu 
služeb dle vlastního uvážení a vlastních potřeb. 
K nabízeným aktivitám patří sociální poradenství, 
tvůrčí dílna, nácvik vedení domácnosti, procvičo-
vání paměti, pohybové aktivity, relaxace, psycho-
terapie, arteterapie, edukace na počítači, aktivity 
v terénu, výlety atd. Pro osoby, které z nějakého 
důvodu nemohou využívat ambulantní sociální 
služby v prostorách stacionáře, je určena terénní 
služba v jejich přirozeném prostředí.

S našimi službami se můžete seznámit napří-
klad na „Setkání osob blízkých lidí s duševním 

onemocněním, které se uskuteční 26.10. od 

15:00 v prostorách Stacionáře RIAPS. Na Vaše 
případné dotazy odpoví PhDr. Petr Šouba, MUDr. 
Lenka Kasíková, Mgr. Lucie Dolníčková

Kontakt: Stacionář RIAPS, Procházkova 818, 
Trutnov 541 01, tel: 725 720 375, www.riaps.cz. 

Mgr. Lucie Dolníčková
(redakčně kráceno, pozn. redakce)

STACIONÁŘ RIAPS

- např. „Hledám kuchaře k uvaření úterního oběda 
s minimálně 2letým (2 denním) kurzem a praxí“ nebo 
„Sháním pracovníka v sociálních službách k přípra-
vě večerního programu“. Lidé usilující o zaměstná-
ní se vždy museli prokázat občanským průkazem, 
certifi kátem o školení a podepsat smlouvu. Občas 
se sice objevila smlouva nevýhodná, kde se pracov-
ník zavázal k odevzdání své odměny zaměstnava-
teli, ale táborníci rychle tyto lsti vedoucích odhalili 
a příště pracovní smlouvu raději dočetli do konce. 

Podobné situace se objevily u předváděcích 
akcí, kam byli zájemci odvezeni. Zde 100% tábora 
podepsalo, že převzatý „dárek“ fi rmy Hrajsi zaplatí 
do zítřejší snídaně, a to nehorázně vysokou částkou. 
Co je psáno, to je dáno. Příště si výletníci dají pozor, 
aby nebyli příliš okouzleni podmanivou atmosférou 
celé reklamní akce.

Za vydělané peníze se nakupovaly pozemky, 
nemovitosti, obchody. První den se většina účast-
níků zmohla pouze na pozemek s posedem či vy-
braným kontejnerem, ale už druhý den přibylo kolo, 
rodinné domky, luxusnější automobily i lukrativní 
pozemky u Kuksu apod. 

Pokud si občané s něčím nevěděli rady, mohli 
navštívit občanskou poradnu nebo úřad práce, pe-
níze si uložit do banky atd. Praxe pravidelných otví-
racích hodin těchto kanceláří byla nejoblíbenějším 
momentem celého dne.

Posledním pokušením pro táborníky se stala 
pozvánka do casina. Fara Chotěborky se rázem pro-
měnila v hříšné městečko, kde se peníze (samíky) 
točily ve velkém. Kdo odolal ruletě, extázy párty, 
cigaretám, sazce či karbanu neprohloupil a za svůj 
dobře využitý pozemek byl na konci tábora řádně 
odměněn. Kdo však neudržel peníz v ruce, nebo do-
konce prodával u šmelináře pod cenou svůj těžce 
dobytý majetek, stal se rychle bezdomovcem, aniž 
by se nadál. Smutný konec tohoto občana byl pak 
neodvratitelný. 

A výsledek tábora? Třetina našich účastníků 
zůstala bez pozemku, další třetina uchovala poze-
mek se základními potřebami (domek, byt nebo 
alespoň spacák) a pouze jedna třetina účastníků 
odevzdala hrdě svůj pozemek v takovém stavu, že 
by se nikdo z nás za takové živobytí nemusel stydět.

Za NZDM Střelka Mgr. Kateřina Litošová (s.Dagmar)

Jaké je to být dospělý, rozhodovat samo-

statně o své budoucnosti a za tato rozhodnutí 

také nést zodpovědnost? To vše si vyzkoušelo 

18 dětí z Nízkoprahového klubu Střelka na le-

tošním táboře „Realita“.

Nápad k realizaci tohoto tématu povstal ze zku-
šeností Občanské poradny – služby naší Charity ve 
Dvoře Králové. Nemalé množství lidí se dostává do 
obtížných životních situací proto, že lehkomyslně 
rozhodují o své budoucnosti, např. podpisem růz-
ných nevýhodných úvěrů a smluv s obchodníky, 
díky kterým se snadno mohou stát dlužníky na 
celý život. Vedoucí na táboře si kladli za cíl přiblížit 
dětem realitu hospodaření s penězi, princip jejich 
získávání (vztah mezi vzděláním a zaměstnáním) 
a dále nechat děti zažít následky špatných, ale i dob-
rých životních rozhodnutí.

Každý účastník obdržel na začátku tábora svůj 
občanský průkaz s reálnou fotografi í a vymyšlenými 
osobními údaji. Paní Důležitá z „magistrátu města 
Chotěborky“ upozornila čerstvé majitele OP, jak se 
mají zachovat při ztrátě dokumentu a jaké může mít 
tato nedbalost následky. 

Během dopoledního programu mohli noví pl-
noletí občané navštěvovat různé kurzy u vedoucích 
převlečených za lektory – mohli tak obdržet certi-
fi kát za roční kurz kadeřnictví, titul přírodovědce, 
vyškolit se jako šéfkuchař nebo pomocná síla do 
kuchyně, u lektorů z hudební konzervatoře se děti 
mohly naučit na fl étnu, klavír nebo kytaru. Vyučo-
vána byla italština i angličtina, po řádném zaplacení 
kurzů se děti mohly stát i instruktory ve fi tnesscent-
ru či pracovníky v sociálních službách. 

Peníze investované do kurzů se ovšem vrace-
ly odpoledne, kdy noví studenti vyzkoušeli své 
dovednosti v praxi. Záleželo již na jejich fantazii 
a schopnosti rychle se učit. Do tábora vtrhlo něko-
lik cizích osob – většinou zámožných lidí z města. Ti 
toužili po službách, které děti nabízely a inzerovaly 
na veřejné tabuli v táboře. Návštěvníci (převlečení 
vedoucí) ochotně zaplatili za svůj portrét, za obraz 
chotěborské přírody, za kosmetické poradenství, 
nový účes, chutné jídlo, lekci hry na fl étnu i za mož-
nost vytesat si vlastnoručně sochu.

Studenti, kteří často sledovali tabuli úřadu 
práce, si povšimli i zvláštních nabídek zaměstnání 

NZDM STŘELKA - DĚTI SI NA TÁBOŘE VYZKOUŠELY, CO JE TO REALITA
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DĚTSKÁ OZDRAVOVNA
Podzim je teprve na začátku, a proto nic nebrá-

ní tomu, abychom se společně ohlédli za koncem 
letošních prázdnin. Co všechno nabídl DDM Jed-
nička v červnu a v červenci jsme Vám psali již minu-
le. Na konci srpna obsadili na pět dní Jedničku malí 
indiáni. Více si o tomto příměstském táboře můžete 
přečíst na www.ddmdvurkralove.cz v sekci tábory. 

V indiánském duchu se Jednička zapojila i do 
akce královédvorské zoo, která se rovněž konala 
na konci srpna a nesla název Rozloučení s prázdni-
nami. Pro děti tu byly připravené soutěže a kvízy 
s indiánskou tematikou, vyrobit si mohly indián-
skou čelenku. Čekala je střelba z luku, malování na 
obličej, výtvarná soutěž nebo kreslení na chodní-
ku. Všichni malí indiáni si odnesli nejen spoustu 
zážitků, ale i mnoho pěkných dárků.

1. září vyrazila Jednička ke královédvor-

ským školám, aby děti na jejich první poprázd-
ninové cestě do školy potěšila malou sladkostí, 
pozvala je do DDM na zajímavé akce a do nových 
kroužků. Ráno bylo opravdu vydařené, školáky do-
provázelo do lavic sluníčko a mnozí se s námi po-
dělili nejen o své zážitky z prázdnin, ale také o to, 
jak moc se těší na své spolužáky a učitele. 

Druhý zářijový týden přinesl déšť a zimu. 
Stejně jako minulý rok, tak i letos nám počasí ne-
přálo při pořádání Běhu naděje. Již 4. ročník této 
dobrovolné humanitární akce, spojené s veřejnou 
sbírkou, proběhl 8. září 2011 již tradičně v parku 
u Schulzových sadů. Čtvrteční ráno bylo uplaka-
né, zamračené a chladné. Vítr převracel cedule i 
deštníky, a ještě než akce začala, měli všichni or-
ganizátoři mokro v botách. V nevlídném počasí 
přišel akci ofi ciálně zahájit pan místostarosta Mgr. 
Dušan Kubica a všem přítomným popřál nejen 
šťastné překonání mokré trasy, ale také aby jim 
dlouho vydržel dobrý pocit z vykonaného skutku. 
A přestože počasí běhu nepřálo, přišla akci pořá-

KONEC LÉTA A ZAČÁTEK ŠKOLY S DDM JEDNIČKA 

Vážení spoluobčané, přátelé. V měsíci září 
nám, jako u Vás doma, nastoupily děti do škol. 
Vyrazili jsme na velké nákupy školních potřeb, ak-
tovek, bačkor a botiček. 

Jako každý rok jsme se rozloučili s prázdnina-
mi dnem plným soutěží a na závěr velkým tábo-
rákem s opékáním špekáčků. Děti byly rozesmáté 
a rozlítané, přesto jsme slýchali smutné povzde-
chy, že už začíná škola.

Díky výborné spolupráci s některými školami 
se nám každé ráno děti rozjíždějí do různých škol. 
Jsme za tuto spolupráci velmi vděční, víme, že 
není jednoduché, když zavoláme a potřebujeme 
umístit žáčka ze dne na den. Ale tak to už u Oka-
mžité pomoci bývá. Rozezní se telefon a třeba za 
pár minut máme nového člena naší malé skupiny. 

Nyní u nás přebývá 18 dětí od 2 let po 17,5 
roku. A s čistým svědomím mohu říci, že jsou to 
hodné děti, až na malé výjimky. Samozřejmě, 
občas se projeví pubertální věk, ale uznají chybu, 
omluví se a je znát, že omluvu myslí zcela vážně. 
Je krásné „naše“ děti pozorovat ve skupině. Tím, 
že jsou tak věkově rozdílní, utvářejí se zvláštní 
pouta. Velké slečny jsou velmi trpělivé k malým. 
Kluci jsou někdy rošťáci, ale také pomáhají. Všech-
ny „naše“ děti znají různá trápení, proto jsou velmi 
citové. Rády se nechají pomazlit, pohladit. Vědí, 
že se opravdu snažíme, aby si u nás odpočinuly, 
aby z nich byly na chvíli jen děti.

Velmi nám pomáháte i Vy různými zážit-
ky. Chtěla bych zmínit naše nové přátele, kteří 
k nám našli cestu s jednou úžasnou slečnou Pet-
rou Punnerovou. I přes velmi vysoké teploty přišli 
s ukázkou historických uniforem a zbraní. Dětem 
se ukázka velmi líbila a byly pozornými poslucha-
či. Ještě jednou jim touto cestou velmi děkujeme 
za jejich zájem a čas, který nám věnovali. Rádi je 
u nás opět přivítáme.

S dětmi jsme si užili parních vláčků, zoologic-
ké zahrady i našich soutěží na Tešnovské přehra-
dě. Péče o „naše“ děti vyžaduje kus odhodlání 
a činnosti navíc. Naše práce se vykonává hlavně 
srdcem a děti nám vše krásně vracejí.

Jsme velmi vděční za laskavou péči a pomoc 
pana Turečka při organizování volného času dětí, 
ať již divadélkem nebo různými výlety a fotodo-
kumentací.

I v těchto poměrně chladných dnech se „naše“ 
děti rády koupou v našem bazénu. Protože nám 
pan Kocián z fi rmy Borovnička laskavě zapůjčil 
pro letošek tepelné čerpadlo, voda je krásně 
teplá a pod zastřešením mohou děti řádit, i když 
se nám hlásí podzim. Děti se učí plavat, potápět 
a pořádáme jim různé vodní hry. A občas mají 
děti povoleno i večerní koupání. Je tma, jsou sly-
šet noční zvuky lesa a dětičky utíkají s výskotem 
do vody. Bazén je osvětlen a působí až magicky. 
Poté zabalit do županu a utíkat do tepla. Skvělé!!! 

Přejeme Vám krásné podzimní dny a zacho-
vejte nás, prosím, nadále ve své mysli.

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

Vladimíra Zilvarová

danou DDM Jednička a dalšími městskými orga-
nizacemi podpořit řada tříd z královédvorských 
škol. V letošním roce byl fi nanční příspěvek, 
který poputuje na výzkum rakoviny, spočítán na 
19 801,- Kč a startem i cílem prošlo nebo pro-
běhlo celkem 1251 účastníků. Velké poděkování 
patří všem, kteří se na akci podíleli, zejména ZŠ 
Schulzovy sady, Městské policii Dvůr Králové n/L, 
TJ Sokol, KČT Dvoráci, pracovnicím Městského 
informačního centra Dvůr Králové a Českého čer-
veného kříže, studentům SŠIS, Zoo Dvůr Králové 
i našim dobrovolníkům. Poděkování patří též 
všem pedagogům, kteří na Běh naděje dorazili i se 
svými žáky. Občerstvení, které na účastníky čeka-
lo v cíli, zajistily fi nanční poradenské centrum Fin-
centrum Dvůr Králové nad Labem a velkoobchod 
Šebrle, kterým děkujeme. Věříme a doufáme, že 
se v hojném počtu a za lepšího počasí setkáme 
také v příštím roce u 5. ročníku Běhu naděje.

Další tradiční akcí, na které Jednička nesmí chy-
bět, je Drakiáda na Zvičině. V neděli 11. září jsme 
tedy opět vyrazili na velký kopec, abychom tu po-
mohli vybrat ty nejhezčí draky a dráčky. Na obloze 
se jich během akce Zavírání turistické sezony slétlo 
přes šedesát a vybrat ty „nej“ nebylo snadné. Nako-
nec přece jen kategorie o největšího a nejmenšího 
draka, o nejvyšší a nejdelší let nebo o nejoriginál-
nějšího draka měly své vítěze, kteří si z drakiády 
odnesli pěkné dárky. Sdružení Podzvičinsko, které 
je hlavním organizátorem, zde také vyhodnotilo 
výtvarnou soutěž na téma Prázdniny v Podkrkono-
ší. Této soutěže se v DDM  Jednička od května do 
srpna zúčastnilo přes sto dětí. Na našich webových 
stránkách také najdete seznam výherců, kteří si 
k nám mohou přijít převzít své nevyzvednuté ceny.

Těšíme se na shledanou na dalších akcích 
a v našich nových kroužcích.

Mgr. Iveta Hanušová, ředitelka DDM Jednička 

Sportovní klub Shotokan Karate Do Dvůr Krá-
lové pořádá v průběhu října nábor nových členů 
ve věku od 7 let, přičemž horní věková hranice 
není omezena. 

Tréninky probíhají 2x týdně v tělocvičně ZŠ 
Komenského ve Dvoře Králové, a to v pondělí a 
ve čtvrtek od 16:30 do 17:30. 

 Další informace o činnosti a úspěších od-
dílu naleznete na našich webových stránkách 
http://karatedo.dknl.net/.

Petr Kocmánek

SK KARATE DO DVŮR KRÁLOVÉ 
PŘIJME NOVÉ ZÁJEMCE

V sobotu 27. srpna 2011 uskutečnila ZO ČSCH 
Žireč ve spolupráci s Klubem kaktusářů ve Dvoře 
Králové n. L. již 43. všeobecnou výstavu drob-
ného zvířectva a kaktusů. Celkový počet výstav 
organizovaných a uspořádaných členy ZO ČSCH 
ŽIREČ od roku 1967 je již 60! V minulém roce tato 
organizace oslavila právě 60 let od svého založe-
ní. Letošní výstavu, které přálo i počasí, navštívilo 
2350 návštěvníků. 

Na výstavě bylo vystaveno 259 králíků 36 ple-
men, 104 voliér drůbeže hrabavé 48 plemen a ba-
revných rázů, 44 voliér vodní drůbeže 20 plemen, 
21 voliér holubů 21 plemen, 4 ovce, 139 exotů ve 22 
voliérách a 23 klecích 28 druhů. Členové Klubu kak-
tusářů na výstavě nainstalovali 9 stánků s kaktusy a 
sukulenty.  Naši výstavu navštívila 8 členná delega-
ce z naší družební organizace v SENICI na Sloven-
sku, vedená jejím předsedou Milanem MIČOU. Vý-
stavu a naši organizaci nejen navštívili, ale dovezli 
řadu zvířat na obohacení jednotlivých expozic. 

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, KAKTUSŮ A SUKULENTŮ V ŽIRČI 

Také letos jsme, díky vedení DSJ – Domova sv. 
Josefa v Žirči - mohli výstavu uskutečnit částečně 
i v rekonstruovaných a opravených prostorách 
zámeckého parku a na přilehlé cestě. Tato alter-
nativa včetně části stánků před parkem se nám 
osvědčila a budeme rádi, když ji budeme moci i v 
dalších letech takto pořádat. Vedení DSJ za jejich 
kladný přístup děkujeme!

Díky pochopení inzerentů ve výstavním ka-
talogu a jejich fi nančnímu přispění se dá takto 
rozsáhlá a fi nančně náročná akce uskutečnit. 
Poděkování všem, kteří inzerovali, a přede-
vším také Městskému úřadu ve Dvoře Králové 
n.L., který při rozdělování fi nančních prostřed-
ků v grantové politice přispěl naší ZO Žireč na 
uspořádání této významné kulturní a spole-
čenské akce v rámci města Dvora Králové n. L. 

Naší ZO ČSCH ŽIREČ se daří chovatelský kolek-
tiv i omlazovat. Mezi 55 členy máme v současné 
době 9 mladých chovatelů do 20 let a na členské 
schůzi 15. 9. se členské základně představili další 
4 noví členové mladšího až středního věku. Rádi 

uvítáme v našem kolektivu další, především 

mladé zájemce o chovatelství. Informace mů-
žete získat jednak u našich členů, nebo také na 
webových stránkách naší ZO www.zo-zirec.wz.cz.

Gratulujeme a blahopřejeme všem oceně-
ným a přejeme do jejich další chovatelské práce 
hodně úspěchů. 

Děkujeme návštěvníkům a vystavovatelům 
naší letošní výstavy za účast a budeme se těšit 
v roce 2012 na shledanou. Výstava se uskuteční 
v sobotu 25. srpna 2012.

Zdeněk Franc, jednatel ZO ČSCH Žireč
(redakčně kráceno, celý článek na stránkách 

www.zo-zirec.wz.cz. - pozn. redakce)

Velký úspěch slavili naši mladí chovatelé. Sedmiletá Ka-
teřina Hojná (viz foto), získala pohár Vítěze králíků a šest-
náctiletá Alena Ruff erová za králíka pohár Memoríálu Vl. 
Jakubce ml.
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dostávají průběžně příležitost ukázat své umění 
i v kategorii dospělých a tím významně posílí své 
dovednosti, schopnosti i sebevědomí. Lépe se 
pak po dovršení hranice 21 let začlení do muž-
ského kádru, kde je hokej výrazně dynamičtější, 
přesnější a tvrdší. Doufáme, že v letošní sezoně 
se díky společným tréninkům juniorů s muži pro-
jeví lepší sehranost a kompatibilita mladších se 
staršími a zkušenějšími hokejisty a v soutěži se to 
prokáže dobrými výsledky a vítěznými zápasy. 

Šestým hráčem v poli bylo, je a snad nadá-
le bude úžasné dvorské publikum. Výtečnou a 
bojovnou atmosféru na zimním stadionu vytvá-
řeli naši příznivci z FANS klubu Dvůr Králové n.L. 
s bubny a fandícími pokřiky, kterými hnali naše 
hráče k vítězství. Připojte se k nim i Vy v letošní 
hokejové sezoně a podpořte svými hlasivkami 
dobré výkony našich borců. 

Sezona 2011/2012 začíná na zimním stadionu 
ve Dvoře Králové n.L. prvním utkáním soutěže 
HC Dvůr Králové n.L. x HC Náchod v neděli 16.10. 
2011 od 17.hod. Opět pro Vás máme připraveny 
oblíbené „5-ti vstupenky“, se kterými ušetříte na 
vstupném na zimní stadion, nové možnosti pro 
sponzory a jiné novinky. Další termíny zápasů 
najdete v příloze KdeCo (budou zveřejňovány 
postupně), v kalendáři, na vývěskách stadionu 
a plakátovacích plochách po městě.

Jana Pechancová
HC Dvůr Králové n.L.

HOKEJOVÁ SEZONA ZAČÍNÁ ZA CHVÍLI.….

S nastávajícím podzimem opět začíná ve 
Dvoře Králové n.L. hokejová sezona. V letošním 
roce se dvorské družstvo mužů znovu postaví na 
led v soutěži v ledním hokeji „Krajská liga mužů“, 
kde se stabilně umisťují na předních příčkách 
v tabulce týmů z celého Královéhradeckého kra-
je. Loňský ročník sice ukončili hokejisté ze Dvora 
až na 4. - „bramborové“ příčce, svou kůži však 
soupeřům nedali snadno a medailovou pozici 
neudrželi až v poslední části, v play-off . 

Soutěž letos doznala určitých změn díky vět-
šímu počtu přihlášených mužstev, jež nastoupí k 
bojům o titul „Přeborník kraje“ a o možnost po-
stupu do vyšší soutěže. Budou zde oproti jiným 
letům 3 nové týmy, které se budou chtít prosa-
dit a ukázat v nejlepší formě. Velkým favoritem 
je HC Stadion Vrchlabí, který letos opustil 1. ligu 
a bude se prát „zuby nehty“ o možnost postu-
pu do vyšší soutěže. Velkou neznámou je tým 
HC Jičín, který po odmlce opět nastupuje v této 
královéhradecké skupině po dostavbě nového 
mateřského zimního stadionu. Posledním no-
váčkem je mužstvo ze Sokola Semechnice, které 
se přihlásilo do této soutěže a chce zde poměřit 
své síly s jinými rivaly než dosud. Dvorský tým 
tvoří pro letošní sezonu základní jádro hokejistů 
(jež znáte z minulých sezon), obohacené o mla-
díky z týmu juniorů (odchovanci TJ Dvůr Králové 
n.L.) a případné posily z Trutnova, se kterými už 
v minulých letech mužstvo hrálo. Mladí hráči 

Areál Nový Svět přivítal v sobotu 

20.8.2011 běžně nevídanou smečku malých 

psů: čivavkami a jorkšírky počínaje a voříšky 

konče. Přijeli k nám z celé republiky změřit 

své síly na největší závody v miniagility: ČI-

VAVA CUP 2011.

Hádám, že pojem „agility“ již není laické ve-
řejnosti tak úplně neznámý. Přesto nezasvěce-
ného diváka jistě překvapí, když se na cvičiště 
začnou sjíždět celé rodiny, obtížené rozsáhlým 
proviantem (bez stanového přístřešku, židliček, 
dek, fotoaparátů s teleobjektivem, kamer, psích 
boudiček... se dnes žádný závodník neobejde), 
a to vše kvůli asi tak 20 cm „velkému“ pidi-psovi, 
vzpouzejícímu se na vodítku. 

Zatímco okolo vytyčeného prostoru na cvi-
čišti začne vznikat stanové a plážové městečko, 
uvnitř je na pokyn rozhodčího postavena pře-
kážková dráha. Na tu se brzy vyrojí skupinka 
lidí (bez psů), kteří zde různě pobíhají a vykři-
kují povely v horečné snaze zapamatovat si, jak 
jdou skočky, tunely, slalom, kladina.. za sebou. 
A že to občas bývá pěkná motanice ;-). Nakonec 
však přijde ta očekávaná chvíle, kdy se na startu 
připraví první závodní tým - celý rozechvělý, ale 
odhodlaný. Hvizd píšťalkou. A už se běží... Občas 
pravda pejsek netrefí nějakou překážku nebo se 
mu moc nechce běžet, ale když se zadaří, vyráží 
vzájemná souhra a rychlost přihlížejícím dech.

Po několika hodinách závodní dřiny nemůže 
chybět vyhlašování výsledků, stupně vítězů, po-
háry a bohaté ceny od našich sponzorů - www.
fi tmin.cz, www.aptuspet.com a www.arbeus.
info - pro úspěšné závodníky.

Ještě několikrát cvaknou spouště fotoapará-
tů a pak najednou vše utichne, zmizí překážky 
a zůstane jen opuštěný trávník. Zážitky ale zůstá-
vají a do kalendářů už jsme si zapsali, že za rok se 
tu sejdeme znovu! 

Bližší informace o závodech (výsledky, fo-
tografi e) najdete na www.minimaxipes.cz, a to 
včetně pozvánek na další akce pro malé pejsky. 
Minimaxipsům ZDAR!

Hana Böhmová

ČIVAVA CUP 2011

Máte rádi hokej? Pak je následující informace 
určena právě vám a vašim rodičům. Oddíl lední-
ho hokeje TJ Dvůr Králové nad Labem totiž po-
řádá nábor žáků mateřských a základních škol. 
První trénink se uskuteční v pátek 14. října 2011 
na našem zimním stadionu od 15:45. 

Vladimír Hušek

HLEDÁME NOVÉ HOKEJISTY

Ve dnech 16.-18.9.2011 se na dvou softba-
lových hřištích na Hrubých lukách uskutečnil 
fi nálový turnaj o titul Mistra ČR extraligy žákyň 
do 13 let v softbalu. Nejlepších 8 týmů, které se 
po předchozích turnajích 3x v Praze, Ostravě a 
Ledenicích probojovaly až do fi nále, se utkalo 
za příjemného podzimního sluníčka v areálu v 
našem městě. 

Od pátku byla jasná nadvláda domácích děv-
čat, která v letošní sezóně neměla konkurenci. 
Děvčata ze Dvora Králové postupně deklasovala 
ve skupině hráčky ZŠ Jana Wericha z Prahy 7:0, 
Ledenic 11:0, Joudrs Praha 11:0, Arrows Ostrava 
6:0 a pražské Krče 12:0. Postup do semifi nále 
tak byl hračkou. V semifi nále se děvčata utkala 
v nedělním dopoledni opět s Joudrs Praha a po 
vítězství 11:0 postoupila zaslouženě do fi nále, 
které se před zraky dvou stovek diváků stalo, 
již po čtvrté za sebou, kořistí hráček domácího 
oddílu Softball Clubu Dvůr Králové nad Labem. 

Tým Arrows Ostrava byl ovšem zdatným soupe-
řem a vzdoroval až do poslední směny zápasu. 
Vítězstvím 3:0 dvorská děvčata završila čtyřletou 
neporazitelnost v kategorii žákyň ve fi nálových 
turnajích MČR a obhájila znovu titul. Nejlepší 
nadhazovačkou byla vyhlášena Apolena Výbor-
ná - Dvůr Králové, nejlepší pálkařka Julie Coufa-
lová - Joudrs Praha, nejužitečnější hráčka Tereza 
Kubicová - Arrows Ostrava.

Slavnostního předání medailí, pohárů a cen 
oceněným hráčkám se ujal místostarosta Dvora 
Králové Jan Bém, sekretář ČSA Vojtěch Albrecht a 
ředitel Extraligy žákyň 2011 Alan Výborný.

Tým Dvora Králové: Apolena Výborná, Pav-
lína Vágnerová, Nikola Sandnerová, Veronika 
Klimplová, Nikol Tabačková, Dominika Ježková, 
Pavlína Mráčková, Lenka Mráčková, Jana Furko-
vá, Adéla Linková a trenéři Veronika Výborná a 
Alan Výborný.

Alan Výborný

KRÁLOVÉDVORSKÉ SOFTBALISTKY POČTVRTÉ V ŘADĚ MISTRYNĚMI ČR

Již se všichni těšíme na cvičení. V neděli 2.10. 
2011 zahajujeme Drakiádou cvičební rok v naší 
Tělovýchovné jednotě ČA SPV v Lipnici. Sejdeme 
se s draky na poli za hřbitovem ve 14.00 hod. (ne-
daleko Alešovy ulice), pro nejmenší děti bez dra-
ků bude připraven program na hřišti. 

Běžné cvičební hodiny začnou od pondělí 
3. října v tělocvičně nebo venku (podle počasí). 
Všichni jsou zváni na tyto hodiny, které budou 
probíhat v jednotlivých věkových kategoriích ve 
stejných dnech a časech jako v uplynulém obdo-
bí. Cvičíme od kategorie rodiče a děti až po seni-
ory. S dětmi se zúčastňujeme různých závodů na 
úrovni okresu, kraje a dokonce i v republikových 
kolech, kam postupují ti nejlepší.

Velká část veřejnosti ve Dvoře Králové už zná 
některé naše akce jako je Podzimní noční hra 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL LIPNICE ZAHAJUJE CVIČEBNÍ ROK

pro nejmenší, Karneval na ledě, Jarní pochod za 
pohádkami nebo Dětský den na lipnickém hřišti.

Pokud nestihnete naše zahajovací cvičení, 

můžete mezi nás přijít kdykoliv. Těšíme se na 

každého, kdo se chce rozhýbat, poznat nové 

kamarády a užít si legraci.

Blanka Porcalová za všechny cvičitelky v TJ

TOUR DE LABE HANDICAP
+ FAMILY 2011

Od pramene Labe, podél jeho toku až ke stát-
ním hranicím v Hřensku v Ústeckém kraji putova-
li účastníci akce Tour de Labe Handicap + family, 
která byla určena všem příznivcům cyklistiky, ro-
dinám, seniorům a především handicapovaným 
cyklistům

Účastníci na Labské cyklotrase během jíz-
dy opět zmapovali nově realizované úseky, 
povrchy, jejich sjízdnost, odstraněné bariéry 
z minulosti a dostupnost poskytovaných služeb. 
Zároveň chtěli upozornit na stávající překážky, 
bránící plnohodnotnému užití cyklostezky, jak 
pro handicapované občany, tak například pro 
rodiny s dětskými přívěsnými vozíky a dálkové 
cykloturisty. 

Organizátoři této cyklojízdy tak navázali 
na úspěšné ročníky z let 2009 a 2010. Hlavním 
pořadatelem a organizátorem bylo opět ob-
čanské sdružení Labská stezka. Za naše město 
přivítal účastníky letošního ročníku místosta-
rosta Jan Bém. 

D
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Vítězem Královédvorské ligy malého fotbalu se stalo mužstvo „4 promile“ (na snímku), 
které zdolalo v neděli 25. září v podharťském fi nále „Starce na chmelu“ 2:1.  
 Foto: Martin Palaščák 

V pondělí 5. září 2011 se úspěšní sportovci Vanesa Godárová, Apoléna Výborná, Ondřej 
Hajnyš a jejich trenér Josef Pospíšil setkali s vedením města, které jim vyjádřilo podpo-
ru a poděkování za skvělou reprezentaci našeho města. Více v NKR 7/2011. Foto: T. Vlk

V neděli 11. září se v kostele sv. Jana Křtitele konal významný koncert s premiérou 
skladby Severská ukolébavka, kterou pro Královédvorský chrámový sbor napsal 
skladatel Ilja Hurník. Foto: Luděk Tureček 

Dne 8. září se za deštivého počasí konal 4. ročník humanitární akce Běh naděje. Letošní 
fi nanční výtěžek, který poputuje na výzkum rakoviny, činí 19 801,- Kč. Startem i cílem 
prošlo nebo proběhlo celkem 1251 účastníků. Více na straně 10.  Foto: T. Vlk 

Královédvorské softbalistky vybojovaly ve dnech 16.-18.9.2011 na Hrubých lukách 
čtvrtý mistrovský titul v řadě! Více v článku na straně 11. Foto: archiv MěÚ

Dne 24.9. 2011 se na stadionu pod Hankovým domem uskutečnilo 2. Mistrovství ČR 
družstev v klasických disciplínách CTIF. Z 19 družstev z ČR, Rakouska a Německa se 
celkovými vítězi stala družstva SDH Zibohlavy (muži) a SDH Vlčnov (ženy). Foto: T. Vlk

V sobotu 24. září patřilo dopoledne náměstí před Hankovým domem místním spol-
kům, vrchol dne pak obstaraly svým vystoupením známé kapely LETY MIMO a DĚDA 
MLÁDEK ILLEGAL BAND.  Foto: Tomáš Vlk

V neděli 18. září přivítal místostarosta Jan Bém na přehradě Les Království účastníky 
letošního ročníku Tour de Labe Handicap + family. Více v článku na straně 11.


